Kto bude športovcom roka mesta Senec za rok 2019 sa dozviete 4. marca v MsKS. (viac na str.19)
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Prvým podujatím roka je Trojkráľové kúpanie ľadových medveďov. V 2,5 stupňovej vode sa kúpalo 252 ľadových medveďov.

Senec má 19 670 obyvateľov
K 1. januáru 2020 má mesto Senec 19 670 obyvateľov.
Do tohto termínu sa k trvalému pobytu prihlásilo 604 osôb,
z toho 260 mužov a 344 žien. Narodilo sa 241 detí, z toho 136
chlapcov a 105 dievčat. Prírastok obyvateľov je teda spolu 8 45
osôb, z toho 396 mužov a 449 žien.
Z trvalého pobytu v Senci sa odhlásilo 455 osôb, z toho 218
mužov a 237 žien. Počet úmrtí dosiahol číslo 152, z toho 76
mužov a 76 žien. Úbytok je spolu 607 osôb, z toho 294 mužov
a 313 žien.
Celkový prírastok obyvateľstva je 238 obyvateľov. Priemerný
vek máme v Senci na úrovni 39,07 roka.
MO

Foto: VCs

Pozvánka na zasadnutie

Mestského zastupiteľstva v Senci
11. februára 2020
o 9:00 v Hoteli Senec
Materiály na zasadnutie sa zverejňujú na www.senec.sk
a zasadnutie sa bude online vysielať na www.zastupitelstvo.sk

Prvým narodeným Senčanom v roku 2020 je Daniel Koleno. Osobne
ho bol medzi Senčanov privítať primátor mesta Senec Dušan Badinský
s riaditeľkou kancelárie primátora Alenou Greksa.
Foto: MO
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Natašu Urbanovú zvolili za hlavnú kontrolórku mesta Čo sa stalo s vianočnými
Na mimoriadnom zasadnutí mestského
zastupiteľstva bola 23. decembra 2019
tajnou voľbou zvolená Ing. Nataša Urbanová, PhD. do funkcie hlavnej kontrolórky
mesta Senec. Na novú pozíciu nastúpi
19. februára 2020, keď v pozícii hlavného
kontrolóra vystrieda Ing. Jána Winklera.
Mestské zastupiteľstvo volí hlavného kontrolóra na obdobie šesť rokov.
Ing. Nataša Urbanová, PhD. začala svoju profesionálnu kariéru ako Odborná
asistentka na Ekonomickej Univerzite.
V rokoch 1996 - 1999 pracovala v oblasti
marketingu pre súkromné spoločnosti.
Od roku 2000 pracuje pre Mesto Senec,
najprv ako vedúca Turistickej informačnej
kancelárie Správy cestovného ruchu Senec, s.r.o. a od roku 2002 až doteraz ako
projektová manažérka Mesta Senec.
Jej takmer dvadsaťročná prax v oblasti
projektového manažmentu zahŕňa skúsenosti v oblasti monitorovania zdrojov
finančnej a inej podpory; vypracovávania projektov na získanie nenávratných
finančných prostriedkov z EÚ a z iných
zdrojov; realizácie a koordinácie schválených projektov; zabezpečovania platobných procesov a finančnej kontroly
projektov; pravidelného monitoringu
a zabezpečenia publicity projektov;
spolupráce na príprave stratégie rozvoja mesta; súčinnosti pre zabezpečenie
činností súvisiacich s verejným obstará-

stromčekmi

Odvoz vianočných stromčekov sa po
Vianociach začal 7. januára. Zamestnanci mesta ich zbierali od kontajnerových stojísk. Vyzbierané stromčeky boli
najprv drtené a následne zhodnocované v kompostárni.
MO

Lepšia obec

vaním. Uvedené skúsenosti a poznatky
sú vo výkone funkcie hlavnej kontrolórky
veľkým prínosom a sú zárukou znalosti
procesov fungovania mesta.
Nemenej dôležité je, že ovláda nemecký a anglický jazyk, čo umožnilo, aby sa
mesto zapojilo do cezhraničnej spolupráce s partnerským mestom Parndorf, ako
aj do medzinárodných projektov v rámci
spolupráce nášho mesta s Regionálnou
rozvojovou agentúrou Senec - Pezinok.
Mesto Senec aj touto cestou ďakuje
Ing. Jánovi Winklerovi za odvedenú prácu
a novej hlavnej kontrolórke želá veľa
úspechov v jej náročnej práci.
VCs

Po prechodnom období, kedy mesto
používalo aj portál Odkaz pre starostu
aj aplikáciu Lepšia obec, od roku 2020
používa už len Lepšiu obec. Obyvatelia mesta môžu pridávať podnety, ktoré
budú aj naďalej riešiť zodpovední zamestnanci mesta.
MO

Správny harmonogram
majú Senčania v EKOtaške
V januárovom čísle Mestských novín
Senčan sme uverejnili harmonogram
vývozu odpadov, v ktorom bola chyba
v informáciách o tom, čo patrí a čo nepatrí do bioodpadu. Celý správny materiál dostali obyvatelia rodinných domov
do svojich EKOtašiek. Správna verzia
tiež visí na www.senec.sk. Za chybu sa
opravedlňujeme.
MO

Zápach v meste? A čo ďalej?
O zápachu v meste Senec sa na sociálnych sieťach písalo už veľa. Diskusie
na zasadnutiach zastupiteľstva, komisií
či medzi obyvateľmi mesta však zatiaľ
veľa nového nepriniesli. Vždy, keď sa
o tejto téme začne rozprávať, niektorí
sú presvedčení o jednom jeho zdroji,
iní spomínajú hneď aj ďalších tvorcov
zápachu. Čo všetko sa spomína?
Bioplynová stanica
Jedným z často spomínaných možných
tvorcov zápachu je tzv. bioplynka. Tá
bola však podľa našich informácií zatvorená už v roku 2017. Napriek tomu ju niektorí stále spomínajú s vysvetlením, či v nej
nezostal materiál, ktorý môže zapáchať.
Kontrola potvrdila, že tam žiaden takýto
materiál nezostal.
Skládka odpadov
Najčastejšie sa uvažuje o tom, že zápach
prichádza zo smetiska. Nič voňavé sa na
ňom nenachádza a zápach mnohí cítia
pri ceste po diaľnici v blízkosti skládky

a tiež v rodinných či bytových domoch
v tých častiach mesta, ktoré sú vzdušnou
čiarou blízko. Spoločnosť prevádzkujúca
skládku prisľúbila namontovať filtre ešte
v priebehu januára.
Výroba bazénov
Na Poľnej ulici sa nachádza spoločnosť,
ktorá pri výrobe používa polyesterové
živice s prídavkom styrénu. Na objekte
tejto spoločnosti vznikol v roku 2015 aj
veľký požiar, po ktorom bola časť budovy
asanovaná a nová hala má podľa našich
informácií lepšie vybavenie – odlučovač
organických látok.
Kanalizácia a ČOV
V Senci máme dažďovú kanalizáciu
a splaškovú. Splašková sieť má 6 prečerpávacích staníc a na Šamorínskej ulici je
čistička odpadových vôd (ČOV). Ani tu sa
nepracuje s voňavým materiálom. Dobrou správou je, že mesto získalo dotáciu
5 941 000 eur z Ministerstva životného
prostredia na intenzifikáciu a modernizáciu ČOV. Projekt má byť hotový do

31.10.2021. Zvýši sa ním kvalita aj kvantita vyčistených odpadových vôd. Aj po
dokončení tohto projektu sa však nedá
zabrániť úniku zápachu z kanalizácií.
Iné
Niekedy sa nájde pôvod zápachu úplne
inde. Napríklad keď poľnohospodári hnoja polia. Niektorí obyvatelia ukazujú aj na
bitúnok na Trnavskej ulici ako na možného pôvodcu. Možností je teda požehnane.
Aký je ďalší postup?
Primátor mesta Senec Dušan Badinský
sa stretol s výrobcami zariadení, ktoré
dokážu merať kvalitu ovzdušia, smrad
však nevie odmerať žiadny prístroj. Cenová škála je veľmi široká. Od pár stoviek
eur až po šesťmiestne sumy. Zameranie týchto zariadení je tiež rôzne. Merajú rôzne ukazovatele a v rôznej miere.
V súčasnosti sa hľadajú prostriedky a tiež
sa uvažuje o správnej voľbe zariadenia.
Cieľom je totiž zistiť, kto je vlastne pôvodcom zápachu a aká je kvalita ovzdušia
v Senci.
MO
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Kalendár
primátora
január 2020
Z pracovného diára
primátora mesta Senec
Dušana
Badinského
za január vyberáme:
• Slávnostné privítanie zamestnancov mestského úradu v novom roku 2020
• Pracovné stretnutie primátora na Ministerstve zdravotníctva SR týkajúce sa riešenia
lekárskej pohotovosti pre dospelých v Senci
• Opätovné pracovné stretnutie s novým generálnym riaditeľom Železníc Slovenskej republiky Igorom Polákom a námestníkom generálneho riaditeľa pre prevádzku Miloslavom
Havrilom na tému nadjazdu či podjazdu na železničnom priecestí a celkového zlepšenia dopravnej situácie v našom meste. Výsledkom
rokovania je stanovisko ŽSR, že v dohľadnej
dobe neplánujú žiadnu investíciu pre Senec.
Primátor v boji o zlepšenie dopravnej situácie
pokračuje a hľadá nové možnosti a financie.
• Pracovné stretnutia so zamestnancami
mesta
• Pracovné stretnutia s vedúcimi útvarov
Mestského úradu
• Stretnutia s občanmi mesta
• Zasadnutie Mestskej rady v Senci
• Pracovné stretnutie Regionálneho vzdelávacieho centra samosprávy
• Pracovné stretnutie s predstaviteľmi spoločnosti Kaufland z dôvodu hľadania možností
riešenia dopravnej situácie a problematickému vjazdu a výjazdu áut hlavne pred sviatkami
a dňami voľna. Spoločnosť Kaufland predstavila vlastný návrh riešenia.
• Pracovné stretnutie s konateľom a Generálnym riaditeľom spoločnosti AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o., Petrom Krasnecom,
týkajúce sa montovania filtrov na elimináciu
potenciálneho znečistenia ovzdušia skládkovými plynmi
• Pracovná cesta do Bruselu – pozvanie predsedu Výboru NATO pre charitu z dôvodu získania medzinárodnej finančnej podpory pre
ROJKO Charity, ako jediného združenia oceneného v rámci Slovenskej republiky v roku
2019
• Návšteva výstaviska Incheba – ITF SLOVAKIATOUR
• Návšteva prvého Senčana, ktorý sa narodil
v roku 2020
• Pracovné stretnutie so zástupkyňou Slovenského skautingu a podpora mladých skautov
pôsobiacich v Senci
• Pracovné stretnutie s novou riaditeľkou
Správy cestovného ruchu s.r.o.
Dagmar Mičeková
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Mostu na Bratislavskej svitá na lepšie časy
Začiatkom minuloročnej jesene vyšlo najavo, že most na ceste 1. triedy
nad Bratislavskou ulicou je v kritickom
stave. Vedenie nášho mesta okamžite
vstúpilo do jednania so Slovenskou
správou ciest, ktorá ako správca zabezpečuje údržbu tohto mosta.
Hovorkyňa Slovenskej správy ciest
Lucia Karelová pre Senčan uviedla, že havarijný stav mosta spočíva
v poškodení jeho nosných prvkov,
čo sa prejavuje obnažením výstuže.

Oprava sa bude týkať pilierov a ľavej
strany mosta a bude hradená zo štátneho rozpočtu.
Riaditeľ IVSC Bratislava Viliam Žák informoval vedúceho Útvaru výstavby
a ochrany životného prostredia MsÚ
Senec Karola Czéreho o tom, že zmluva s dodávateľom prác opravy mosta na Bratislavskej ulici je podpísaná
a práce by sa mali realizovať na jar
2020.
VCs

eGrant je bránou k mestským dotáciám
V Galérii Labyrint MsKS sa 18. decembra zišli zástupcovia športových klubov a iných záujmových organizácií
a občianskych združení, aby sa zoznámili s nedávno prijatým Všeobecne
záväzným nariadením Mesta Senec
(VZN č. 07/2019) o poskytovaní dotácií
z rozpočtu mesta Senec.
Najdôležitejšie zmeny sa týkajú spôsobu podávania žiadostí. Mesto Senec po ročnej skúšobnej prevádzke
definitívne prechádza na elektronické
prijímanie žiadostí o dotácie z rozpočtu mesta prostredníctvom portálu eGrant. Prinesie to okrem iného aj
zjednotenie kritérií na posudzovanie
žiadostí, zjednotenie systému zúčtovania dotácií a zjednotenie predkladania
dokladov. Nové VZN rozširuje oblasti
poskytovania dotácií. Pribudne napríklad aj spresnená výzva pre životné
prostredie. Aj doteraz bolo možné
žiadať dotáciu v tejto oblasti, ale nikto
o ňu na tento účel zatiaľ nežiadal.
Všetky poskytnuté dotácie majú byť
v súlade s prioritami mesta na dané

obdobie a majú byť ďalším nástrojom
pre naplnenie vytýčených cieľov rozvoja mesta Senec.
Dôjde aj k zmene termínu podávania
žiadostí o dotáciu. V roku 2020 je možné žiadať o dotáciu do 29. februára na
portáli www.senec.egrant.sk. Vyúčtovanie dotácií za rok 2019 bolo treba
odovzdať do 10. januára 2020. Viac
informácií bude k dispozícii po zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senci
11. februára 2020 na www.senec.sk.
VCs
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Činnosť hasičov v roku 2019
V uplynulom roku vykonali príslušníci
Okresného Hasičského zboru v Pezinku
na území okresu Pezinok a okresu Senec
spolu 736 výjazdov k rôznym udalostiam.
Pri požiaroch zasahovali 13 krát v okrese
Pezinok a 160 krát v okrese Senec. Výjazdov k dopravným nehodám bolo spolu 210
(69 v okrese Pezinok a 141 v okrese Senec).
Technická pomoc - odstraňovanie padnutých stromov, asistencia polícii, otváranie
bytov a čerpanie vody - bola poskytnutá
v 210 prípadoch. Pri úniku nebezpečných
látok zasahovali hasiči z hasičskej stanice
v Pezinku a v Senci 14 krát. Pre zvýšenie
odborných znalostí a fyzickej zdatnosti
uskutočnili a zúčastnili sa 13 taktických
a previerkových cvičení.
Pri požiaroch vznikla priama škoda 518.640
eur. Rýchlym a profesionálnym zásahom
uchránili hasiči pri požiaroch 5.585.600 eur.
Najviac požiarov vzniklo v jarných a letných
mesiacoch. Medzi časté príčiny vzniku požiarov patria aj naďalej vypaľovanie trávy
a suchých porastov, spaľovanie odpadov
a odpadkov, zakladanie ohňov v prírodnom
prostredí.
O tom, že profesionálni hasiči sú v dobrej
fyzickej kondícii svedčia aj ich úspechy
v krajskom kole v hasičskom športe, kde
získali prvé miesto v celkovom poradí
a postúpili na Majstrovstvá Slovenska
v hasičskom športe. Príslušník okresného
riaditeľstva Matej Šintal získal prvé miesto
na Majstrovstvách Slovenska hasičov v polmaratóne v Liptovskom Mikuláši, v kategórii 40 rokov.
Nemenej dôležitým oddelením okresného riaditeľstva je oddelenie požiarnej prevencie, ktoré vykonáva kontrolnú činnosť
u právnických a fyzických osôb - podnikateľov, v obciach vo veciach zvereného
výkonu štátnej správy na úseku ochrany
pred požiarmi, posudzuje projektové dokumentácie stavieb z hľadiska požiarnej
bezpečnosti, zúčastňuje sa kolaudačných
konaní, prejednáva priestupky voči fyzickým osobám a ukladá pokuty za porušenie
predpisov na úseku ochrany pred požiarmi.

Za obdobie roka 2019 bolo vykonaných
spolu 202 protipožiarnych kontrol, pri
ktorých bolo zistených 962 nedostatkov.
Hlavným zameraním kontrolnej činnosti
v uplynulo roku boli škol- materské, základné a rôzne školské zariadenia. V súvislosti
s hlavným zameraním kontrolnej činnosti
bolo vykonaných 43 komplexných protipožiarnych kontrol a dve tematické protipožiarne kontroly, pri nich bolo zistených 655
nedostatkov.
Pri kontrolách boli uložené 2 pokuty právnickým osobám a 2 blokové pokuty občanom. V rozkaznom konaní boli občanom
uložené dve pokuty. V oblasti stavebnej
prevencie (územné, stavebné, kolaudačné
konania) vydalo okresné riaditeľstvo 1398
stanovísk. Na obciach bolo v oblasti zvereného výkonu štátnej správy na úseku
ochrany pred požiarmi vykonaných 8 komplexných a 6 následných kontrol.
V preventívno - výchovnej oblasti okresné riaditeľstvo zabezpečilo rôzne akcie
pre deti, mládež a verejnosť. V spolupráci
s Dobrovoľným hasičským zborom Pezinok
- mesto, Policajným zborom SR, Mestskou
políciou Pezinok a Malokarpatským múzeom v Pezinku, boli zorganizované oslavy
svätého Floriána – patróna hasičov, ktoré
sa však pre nepriaznivé počasie uskutočnili v obmedzenom rozsahu. V priebehu
celého roka vykonávali príslušníci okresného riaditeľstva besedy so žiakmi spojené
s ukážkami práce hasičov a techniky a exkurzie na hasičských staniciach v Pezinku
a v Senci. Príslušníci okresného riaditeľstva
sa zúčastňovali aj besied s dôchodcami.
Takýmito a podobnými akciami by sme
chceli prispieť k informovanosti detí a občanov o náročnej práci hasičov aj v roku
2020.
Profesionálni hasiči prajú občanom v novom roku veľa zdravia, šťastia, lásky a porozumenia a aby sa s hasičskou technikou
stretávali iba na ukážkach, cvičeniach a súťažiach a aby pomoc hasičov potrebovali
čo najmenej.
pplk. Ing. Eva Orlická

Voľby do Národnej rady
Slovenskej republiky
2020
29. februára budú voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Volebné
miestnosti budú otvorené od 7:00 do
22:00.
Volebné okrsky a volebné miestnosti
sa od ostatných volieb nezmenili, voliči
teda budú chodiť do tých istých volebných miestností ako pri ostatných voľbách.
Volič, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov
je zapísaný, môže požiadať o vydanie
hlasovacieho preukazu:
• osobne na evidencii obyvateľstva najneskôr do 28. februára 2020 do 13:30,
• v listinnej forme alebo elektronicky
najneskôr do 10. februára 2020,
• alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby najneskôr do 28. februára
2020 do 13:30.
Ak volič v žiadosti zaslanej v listinnej forme alebo elektronicky uviedol, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí
v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko
a číslo občianskeho preukazu.
Volič môže požiadať zo závažných,
najmä zdravotných dôvodov okrskovú
volebnú komisiu o to, aby mohol hlasovať mimo volebnej miestnosti, napríklad doma. Nahlasovať takéto prípady
je možné aj na evidencii obyvateľstva
telefonicky (02/20 205 119). Volebná
okrsková komisia vyšle dvoch členov
s prenosnou volebnou schránkou.
Do 4. februára 2020 je termín na doručenie oznámenia o čase a mieste
konania volieb a zoznamu zaregistrovaných kandidátov. V prípade, ak vám
takého oznámenie nebolo doručené,
môžete sa informovať na evidencii obyvateľstva či ste zapísaný v zozname voličov a v ktorom volebnom okrsku.
Jana Maczeáková

Opäť môžeme zabojovať o ihrisko Žihadielko
V Senci sa už podarilo vyhrať hlasovaním
obyvateľov mesta jedno ihrisko Žihadielko, ktoré sa nachádza na Jesenského
ulici a rodičia s deťmi ho intenzívne využívajú. Ak sa spojíme a budeme opäť
poriadne hlasovať, môžeme vyhrať ďalšie
ihrisko Žihadielko.
Ak sa nám podarí v hlasovaní uspieť, nové
ihrisko pribudne na Salámke na Inoveckej
ulici, kde by sa veľmi zišlo.

Mesto Senec sa do súťaže zapojilo a splnilo všetky podmienky, ktoré organizátor
požadoval. Máme pozemok vo vlastníctve mesta a v potrebných rozmeroch.
Potrebujeme už len veľa hlasov, aby sme
využili poslednú možnosť vyhrať.
Hlasuje sa už od 13. januára do 29. februára 2020. Kde môžete každý deň hlasovať
za senecké ihrisko Žihadielko? Na stránke: www.zihadielko.sk
MO
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Namiesto ekologického priania do roku 2020 malá inšpirácia
Inšpirácia, ktorá posilní priateľstvá, poteší telo aj dušu a v konečnom dôsledku
vyprodukuje aj menej odpadu a ušetrí
energie. Nedeľný obed.
Poviete si: „Čo má nedeľný obed spoločné s ekológiou, alebo s odpadom?“
Začítajte sa do týchto „zelených“ riadkov
a možno sa necháte inšpirovať - možností ako sa postaviť k zníženiu množstva
nášho odpadu je mnoho a niektoré môžu
byť príjemnejšie ako si myslíte.
Nápad sa zrodil pred niekoľkými mesiacmi...
Naša dlhoročná priateľka si v jednu sobotu povzdychla: „Tak sa mi nechce zajtra variť! Tri hodiny sa zvŕtam v kuchyni,
za dvadsať minút to zjeme a ďalšiu hodinu upratujem.“
A moja drahá na to: „Tak príďte v nedeľu
k nám. Dajme si spoločný obed. A dohodnime sa, čo si uvaríme, aby boli všetci spokojní.“
A ja som doplnil: „A určite nič nenoste,
upečieme aj koláčik, vy si dlhšie pospíte,
dajte si len nejaké ľahké raňajky a o pol
jednej nech ste všetci aj s deťmi u nás.
Ďalšiu nedeľu sa vymeníme - potom si my
budeme užívať pokojné nedeľné predpoludnie a jesť budeme u vás - môže byť?“
Slovo dalo slovo a tak sme začali tradíciu
rodinných nedeľných obedov s priateľmi.
Z nevinnej myšlienky sa stala obľúbená
aktivita. Vtipné je, že tieto obedy sme si
plánovali už pred viac ako 17 rokmi, keď
sme sa ako priatelia bližšie spoznali, ale
nikdy sme sa nedostali k pravidelnej realizácii. Potvrdzuje sa, že nikdy nie je neskoro...

Zubné kefky sa
triedia aj na úrade
Zber kefiek už funguje na našich seneckých školách. Naši
žiaci si zberom môžu vyslúžiť za
každých 100 vytriedených zubných kefiek koše na triedenie
odpadu pre svoju školu.
Zberné nádoby sú však už aj pri
vstupe do budovy Mestského
úradu v Senci, hneď pri hlavnej
bráne.
Ak teda máte zubnú kefku,
ktorú potrebujete vyhodiť, nezamiešajte ju do komunálneho
odpadu, ale vytrieďte ju tak, ako
to dokáže napríklad aj chlapec
na fotografii. Aj takouto malou
kvapkou prispejte k zdravému
životnému prostrediu pre všetkých.
Text: MO, Foto: JG

Ako to teda vyzerá v realite?
Rodina, čo práve nedeľný obed varí, to
nemá nijako komplikované - či sa varí pre
štyroch, alebo pre ôsmich - je to takmer
rovnako náročné, len vo väčšom objeme.
Z pohľadu úspory je to očividné - rodina,
ktorá má nedeľný „veget“, ušetrí na energiách, nevytvorí žiadny nedeľný odpad,
užije si rodinnú pohodu a potom príjemné stretnutie a dobré jedlo s priateľmi.
A zase rodina, čo varí, nespotrebuje všetkého, vrátane energií a odpadu, dvakrát
toľko - navyše, ak aspoň časť produktov
nakúpime bezobalovo, je ekologický dopad ešte pozitívnejší.
Čo je však na našich nedeľných obedoch najlepšie? Je to osobné čaro,
blízkosť a vzájomná komunikácia. Dospelí sa rozprávame, ale veľký posun
k lepšiemu sme zaregistrovali u detí. Kým
na prvých stretnutiach utekali od stola
a debaty boli strohé až jednoslovné,

dnes pri stole zostávajú, debaty sú aj
o nich, o ich zážitkoch, o ich vnímaní
sveta, o radostiach, či starostiach. Nikto
nešibol zázračným prútikom a zrazu bolo
všetko pozitívnejšie. Je to vývoj a malý
posun k lepšiemu. Je to asi tým čarom
obeda a konzumácie - veď aj veľkí manažéri robia dôležité stretnutia ako súčasť
obeda, či večere, takže niečo sa za tým
stolom deje pozitívne, niečo nás zbližuje
a cítime sa dobre.
Čo si varíme?
Nič komplikované - varíme si bežné jedlá,
ktoré by sme mali, aj keby sme sa nestretli. Na nedeľnom menu sa dohodneme
vopred, takže všetci sa môžeme tešiť na
niečo známe. Je pravda, že s pribúdajúcim počtom stretnutí začíname trochu
kreovať a posúvať latku obtiažnosti, ale
cieľ zostáva rovnaký - aby nikto neodišiel
hladný, alebo nespokojný.
Jednu malú nevýhodu to všetko ale má
- rodina, čo si užíva voľnosti nedele a je
hosťom u priateľov, nemá navarené na
nedeľnú večeru a pondelok, pretože „výslužky“ si nedávame a tak nás čakajú len
ľahké večere, alebo studená kuchyňa.
Tak čo poviete, nevyskúšate pozvať v nedeľu priateľov a na oplátku zase oni vás?
Vydržte aspoň 3 mesiace a verím, že aj
vy budete môcť potvrdiť pocity, o ktorých
ste čítali vyššie.
Peter Kmeť
bezobalový obchodík ŠPAJZKA,
Senčan, ktorému záleží na prostredí,
kde žije

Senčania si prevzali EKOtašky
V zbere plastových fliaš dochádza k zmene od začiatku
roka 2020. Domácnosti už nedostanú vrecia na plastové
fľaše pri odvoze odpadu, ale v januári si ich mohli prevziať
naraz na celý rok 7.1. - 11.1.2020 v sobášnej sieni Mestského úradu.
Občania, hlavne obyvatelia rodinných domov, si prevzali vrecia na plastové fľaše v EKOtaške s mottom „Prírode
záleží na nás a nám záleží na prírode!“, ktorá obsahovala:
• kalendár zberu triedeného odpadu pre rodinné domy na
rok 2020
• kompostovanie - základné pravidlá
• informačný manuál odpadového hospodárstva mesta
• magnetku s erbom mesta Senec
• 2 balenia po 25 vriec na plastové fľaše
Tí, ktorí si EKOtašku nestihli vyzdvihnúť v termíne na MsÚ,
môžu tak urobiť v nových priestoroch Útvaru verejnej zelene, údržby a čistoty mesta (bývalá budova RSD - „Felepa“ pri juhu Slnečných jazier), kam sa celý útvar na čele
s Ing. Vierou Kolozsváriovou presťahoval.
Kontakty: kolozsvariovav@senec.sk, odpady@senec.sk
VCs
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Radi fotíte
a máte radi mesto Senec?
Zapojte sa do súťaže!
Mesto Senec, Galérie Labyrint - MsKS Senec a Malokarpatské osvetové stredisko
v Modre vyhlásili súťaž „SOM - Senec
objektívom mobilu“. Je to súťaž fotografií
z nášho mesta, ktoré sú fotené mobilnými
telefónmi. Témou súťaže je mesto Senec
a život v ňom.
Čo je potrebné pre zapojenie sa do súťaže?
Ak sa chcete do súťaže zapojiť, stačí, ak
vyplníte a podpíšete prihlášku a odovzdáte
5 fotografií vo vysokom rozlíšení v elektronickej podobe na dátovom nosiči a súbežne aj v tlačenej podobe zamestnancom
kultúrneho zariadenia GALÉRIE LABYRINT
v Mestskom kultúrnom stredisku Senec,
Nám 1. Mája č. 2, na 2. poschodí.
Kto sa môže súťaže zúčastniť?
Zúčastniť sa môžu dospelí aj deti, vekovú
hranicu organizátori nestanovili. Za deti
však musia prihlášku podpísať ich zákonní zástupcovia.
Aké budú ocenenia?
V súťaži budú udelené tri ocenenia:
• Cena poroty - porota bude zložená
z porotcov fotografickej súťaže AMFO
2020, ktorú zabezpečí Malokarpatské
osvetové stredisko v Modre.
• Cena primátora mesta Senec - o cene
rozhodne primátor mesta Senec.
• Cena Senčanov - víťaz vzíde z hlasovania na facebookovom profile Mesto Senec - oficiálna stránka - www.facebook.
com/mesto.senec
Nezabudnite! Uzávierka súťaže bude
26. marca 2020!
Viac informácií nájdete na stránkach:
www.senec.sk, www.msks-senec.sk/labyrint, www.moska.sk

Chválime, karháme
• Karháme vodičov, ktorí si napriek
jasnému zvislému dopravnému značeniu cyklotrasy pomýlili vyasfaltovanú
plochu s cestou a použili ju ako parkovací priestor alebo po nej aj jazdili. Na
vstupoch na cyklotrasu pribudli zábrany
a po oteplení bude možné namaľovať aj
vodorovné dopravné značenie.
V okolí cyklotrasy je plánovaná aj výsabdba zelene, v ktorej bude zaujímavý
počet stromov a kvitnúcich aj nekvitnúcich trvaliek. Výsadba sa však bude robiť
pravdepodobne až na jeseň, kedy je najlepší čas na sadenie stromov. Dovtedy
bude hotový projekt a predpripravená
pôda.
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Riadková inzercia

• Predám novú pascu na líšky, rozmer 140/60/40cm, cena
95euro. Tel.:0907181800

Astronomická prednáška

SOLAR
Hvezdáreň
v ZŠ s VJM
Alberta
Molnára Senec
Szencziho
Astronomická
prednáška
ZŠ s VJM
26. 2. 2020 o v19:00
h A. M. Szenciho
26. 2. 2020 o 19:00

Téma: Kozmológia včera a dnes

HODINÁRSTVO

KRÁTKA 4, SENEC

Téma: Kozmológia včera a dnes

ako sa zmenil náš pohľad na vesmír za posledné storočia

Ako sa zmenil náš pohľad na vesmír za posledné storočia

Prednáša:
RNDr.
Roman
Nagy,
PhD.
Prednáša:
RNDr.
Roman
Nagy,
PhD.

Od nepamäti sa ľudia
Od nepamäti
sa ľudia zazamýšľali
nad svetom okolo
seba, jeho počiatku a konci. A
mýšľali
nad
svetom
okolo
práve snahy odpovedať na tieto
seba,otázky
jehoviedli
počiatku
zásadné
k prvým a konkozmologickým predstavám o
ci. A práve snahy odpovevesmíre. Z počiatku mytologické
a náboženské
dať
na tietokozmológie
sa narastajúcim vedeckým
zásadné
viedli
poznaním menili naotázky
fyzikálne.
Na
prednáške
si
zmapujeme
k prvým kozmologickým
zaujímavú cestu vedúcu až k
predstavám
o vesmíre.
dnešným
moderným predstavám
o zrodení, súčasnom
Z počiatku
mytologické
stave a zániku vesmíru.

a náboženské kozmológie
sa narastajúcim vedeckým poznaním menili na fyzikálne. Na prednáške si zmapujeme zaujímavú cestu vedúcu až k dnešným moderným predstavám o zrodení,
súčasnom stave a zániku vesmíru.

HODINKY A ŠPERKY
VÝMENA BATÉRIÍ
OPRAVY
Inzercia

Inzercia
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Trojkráľový koncert
MO Matice slovenskej v Senci
už tradične na sviatok Troch
kráľov, 6.januára, organizoval
slávnostný koncert v evanjelickom kostole. Účinkovali
v ňom: domáci spevácky zbor
pri MO MS v Senci s dirigentkou Martou Benešovou, ktorý
interpretoval vianočné piesne
i slovenské koledy a spevácky
zbor Nebeská rosa z Kráľovej
s dirigentkou Katarínou Čirkovou, ktorá na klavíri sprevádzala zbor, na gitare hral Martin Kardoš, na husliach Andrej
a Matej Čirka - v ich interpretácii zneli koledy i gospelové
piesne.
Počas koncertu zazneli verše M. Chudu a verše zo Žalmov Starého zákona, ktoré

v prvej časti koncertu recitovala Helena Čajková a vo
vystúpení zboru z Kráľovej
zneli verše Svetloslava Veigla,
básnika a katolíckeho kňaza, ktorý 30 rokov pôsobil
v Kráľovej. Jeho verše recitovali Zuzana Grelová a Edita
Šuplatová. K nádhernej a radostnej vianočnej atmosfére
prispeli malí koledníci z Kráľovej - Nebeskej rosičky koledami a pastierskymi vinšami.
Viedla ich a recitovala v tejto
časti koncertu Marcela Kardošová. Program hostí z Nebeskej rosy moderovali Patrik
Blaho a Lenka Deáková.
Ďakujeme obidvom zborom
za krásny umelecký i duchovný zážitok.
HČ

Na Šalianskom Maťkovi recitovalo
26 žiakov okresu
27. ročník okresného kola súťaže v prednese slovenských
povestí Šaliansky Maťko sa
konal 17. januára v Labyrinte
MsKS v Senci. Organizátorom
súťaže bola Základná škola
Jozefa Gregora Tajovského
v Senci v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej, ktorý daroval modranskú
keramiku ako ceny víťazom.
Zúčastnilo sa ho 26 recitátorov

Výsledky súťaže:
1.kategória:
1. Pavla Barlová,
ZŠ Malinovo
2. Lina Aldaan,
ZŠ Rovinka
3. Diana Kubišová,
ZŠ Tajovského

zo škôl nášho okresu. Predsedom poroty bol herec a recitátor Mgr. Art. Jozef Šimonovič,
členkami poroty pedagogičky
Mgr. Mária Glasnáková a Mgr.
Ľubica Boršová.
Všetkým recitátorom, ich pedagógom i organizátorom ďakujeme za prípravu i realizáciu
súťaže.
H.Č.

2. kategória:
1. Klára Martinková,
ZŠ Mlynská
2. Diana Vietorisová,
ZŠ JGT v Senci
3. Lukáš Medňanský,
ZŠ Malinovo

3.kategória:
1. Veronika Olašáková,
ZŠ Miloslavov
2. Nikola Lysáková,
ZŠ Bernolákovo
3. Elena Jasenovcová,
SZŠ v Senci

SENČAN február 2020
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Inzercia

Uzávierka Mestských novín Senčan: 20. februára 2020
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 c/slovo, Kronika: 17 c/slovo,
Zľavy sa na riadkovú inzerciu nevzťahujú.

Inzercia
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Mestské kultúrne stredisko Senec KULTÚRNE PODUJATIA
Mestské kultúrne stredisko KULTÚRNE PODUJATIA
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KINO - HITY

LABKOVÁ PATROLA
2.2. nedeľa o 16:00
3.2. pondelok o 16:00

dospelý 5,00 Eur, deti 4,00 Eur

SVIŇA
6.2. štvrtok o 18:00 5,00 Eur
7.2. piatok o 20:00 5,00 Eur
8.2. sobota o 18:00 5,00 Eur
9.2. nedeľa o 18:00 5,00 Eur

1917
13.2. štvrtok o 18:00 5,00 Eur
23.2. nedeľa o 18:00 5,00 Eur

ĽADOVÁ SEZÓNA 3
21.2. piatok o 16:00 5,00 Eur
23.2. nedeľa o 16:00 5,00 Eur

KINOSÁLA

KAŠUBOVCI
5.2. streda o 18:00 10,00 Eur
koncert

VŠETKO NAJLEPŠIE
SMEJKO a TANCULIENKA
8.2. sobota o 11:00 a 15:30
10,00 Eur

ŤAPÁKOVCI
B. S. Timrava / Ondej Šulaj
26.2. streda o 19:00 16,00 Eur

PRIPRAVUJEME MAREC:
ŠPORTOVEC
ROKA 2019
za mesto Senec
4.3. streda

PRÍBEH VČIELKY
1.3. nedeľa o 15:30
7,00 Eur
muzikál pre deti
Predpredaj vstupeniek
od 3.2.2020

PANIKÁRI
23.3. pondelok o 19:00
divadelná komédia

VESELÁ TROJKA
25.3. streda o 19:00 10,00 Eur
koncert Šláger TV
Predpredaj vstupeniek od 3.2.2020

Mestské kultúrne stredisko Senec KULTÚRNE PODUJATIA
KULTÚRNE PODUJATIA Mestské kultúrne stredisko
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LABYRINT

Kapacita hľadiska je limitovaná!

„NA PÓDIU“
4.2. utorok o 19:00 vstupné dobrovoľné
Hudobný koncert, v ktorom sa predstavia Senčanka
Lucie Szabová a Litovčanka Nadia Okrusko.
Umelkyne vytvorili duo, ktoré na Škandinávskom
polostrove propaguje slovanskú hudbu. Obe sa
venujú improvizácii
so záujmom o teatrálne umenie. Spoločne vytvorili aj
hudobne improvizované dielo k výstave
“1989, 30 rokov potom” v dánskom Aarhuse

Vernisáž
detských
výtvarných
prác
SZUŠ
pani
R. Madarászovej
7.2. piatok
o 18:00
vstup voľný
Výstava trvá
od 10.2.
do 28.2.2020
„HODINKA S...“ Talkšou Moniky Macháčkovej
12.2. streda o 18:00 4,00 Eur
Moderátorka, spisovateľka a mediátorka Renáta Názlerová.
Nebojácna obhájkyňa zo Súdnej siene, ktorá vo svojej
Talkšou Supermama rozoberá rôzne ženské témy
so zaujímavými hosťami.

KNIŽNICA
PO STOPÁCH VELIKÁNOV DEJÍN
3.2. pondelok o 18:00
VESPASIANUS
vojak, ktorý sa stal cisárom
10.2. pondelok o 18:00
KRÁĽOVNÁ ESTER
s nasadením vlastného života
Prednášky z oblasti
biblickej histórie
a archeológie
prednáša:
Bc. Marek Riečan

ROMAN BRAT
26.2. streda
o 9:00 a o 10:30
Beseda s autorom
pre deti a mládež

PRIPRAVUJEME MAREC:
TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH
KNIŽNÍC
2.3. – 6.3.
Organizované podujatia
v rámci týždňa slovenských
knižníc – besedy
so spisovateľmi
( Bibiana Ondrejková,
Petra Nagyová Džerengová,
Kristína Mišovičová)
KNIŽNÁ NEDEĽA
8.3. nedeľa 10:00 – 17:00
Bezplatný zápis čitateľov,
odpúšťanie upomienok
NOC S ANDERSENOM
27.3. piatok o 18:00
Rozprávková noc pre deti

MESTSKÉ MÚZEUM
TURECKÝ DOM

KOCÚR V ČIŽMÁCH
22.2. sobota o 16:00 2,50 Eur
Bábkové divadlo Lienka
s 80 cm bábkami z lipového
dreva.

„NA PÓDIU“
26.2. streda o 18:00
4,00 Eur
Hudobný koncert,
v ktorom sa predstaví
János „Johnny“ Hushegyi.
Opiera sa o tradičné bluesové korene a vlastnú
tvorbu s textami v anglickom a maďarskom
jazyku. Hosť: Erik Turtev, talentovaný mladý
hudobník, venujúci sa hre na píšťalke, gitare
a iných strunových nástrojoch a perkusiách.
Venuje sa hre na drumbľu, jej použitiu
v ľudovej hudbe z regiónu Južného Slovenska.
PRIPRAVUJEME MAREC:
Z KAŽDÉHO ROŽKU TROŠKU
6.3. piatok o 17:00
Vernisáž Zdenka Brkanaca
ENERGIE I.
13.3. piatok o 18:00
Vernisáž Petra Pribusa

Výstavy:
100 ROKOV KLUBOVÉHO FUTBALU
V SENCI
Prierez dejinami seneckých futbalových
klubov, kariérami vybraných futbalových
osobností spestrený dobovými
dokumentami a digitálnou interaktivitou.
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Prednáška:
FENOMÉN FUTBALU
v našich ,,veľkých i malých"
(regionálnych) dejinách.
27.2. 2020, štvrtok o 18:00
Prednáška historika
PhDr. Tomáša Černáka, PhD.

PREDPREDAJ VSTUPENIEK:
KANCELÁRIA
8.00 – 15.00 hod
Obedňajšia prestávka
11.00 – 12.00 hod
LABYRINT
8.00 – 17.00 hod
Obedňajšia prestávka
12.00 – 13.00 hod
POKLADŇA KINA
10.30 – 19.30 hod
Maximálna dĺžka rezervácie vstupeniek
je 7 dní. Zmena programu vyhradená !
Tel.- kancelária: 02/45923403,
pokladňa: po. – pia. 10:30 – 19:30,
so. – ned. 17:00 – 18:00, 0911344772
www.msks-senec.sk
www.kinosenec.sk
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Spevácky zbor Radosť a Mária Čírová
V krásnom predvianočnom adventnom
čase sa približne 20 detí zo speváckeho
zboru Radosť pod vedením dirigentky
Márie Lukácsovej zúčastnilo vianočného
koncertného turné speváčky Márie Čírovej - Moje Vianoce. Mária Čírová bola už
viackrát hosťom na koncertoch zboru Radosť, tentokrát si však na spoluprácu prizvala Mária práve deti z Radosti. Krásnym
spevom deti spestrili a okrášlili koncerty
v troch slovenských mestách - vo vypredaných sálach v bratislavskom Istropolise, v Trnave aj v Nitre. Deti z Radosti robili dobré meno nielen zboru, ale reprezentovali i naše mesto Senec. Deti zažili
množstvo krásnych zážitkov a získali veľa
nových hudobných skúseností. Bol to pre
všetkých zúčastnených členov zboru,
rodičov či divákov nádherný a nezabudnuteľný zážitok. Po vlastných vianočných
koncertoch v kultúrnom dome, po troch
koncertoch s Máriou Čírovou ešte vianočnú radosť priniesli aj na koncertoch v Hrubom Šúri, v Báči a Cíferi. Ďakujeme! I.H.

Vianoce s Radosťou

Je dobré počas predvianočného zhonu
zastaviť sa a dopriať si hodinku pohody,
uvoľnenia sa zo stresov a napätia, ktoré
vrcholí práve v závere Adventu.
Spevácky zbor Radosť, ktorý je v Senci
a jeho okolí dobre známy, doprial Senčanom oddychový čas, keď vrcholila
príprava na Vianoce. Vyše stovka detí
a mladých ľudí dňa 22.12.2019 na dvoch
koncertoch v kultúrnom dome zaplnila
pódium, a vytvorila nevšednú atmosféru,

ktorá akoby pootvorila dvere vianočným
oslavám.
V úvode koncertu odznela zmes tradičných kolied, po ktorých moderátorka privítala vzácnych hostí, predstaviteľov mesta Senec, ktorí sú zároveň priaznivcami
tohto hudobného telesa: primátora Ing.
Dušana Badinského, viceprimátora Ing.
Juraja Gubániho a prednostku MsÚ Ing.
Jarmilu Répássyovú. Nasledovali piesne
o Vianociach – o ich tajomstve, náplni,

zmysle, radosti z očakávania ale aj o tom,
ako to vyzerá v takej vianočnej pekárni.
Hlavné myšlienky príhovoru duchovného
otca Jozefa Lančariča ponúkli návod ako
prežiť šťastné Vianoce. Vysvetlil ho pomocou obrazu piatich protišokových opatrení: teplo, ticho, tekutiny, tíšenie bolesti
a transport. Teplo - teplo rodiny, milých
slov, úsmevu, aby naše vzťahy nezomreli,
nevychladli. Ticho - len ten, kto sa dokáže stíšiť, môže počuť, čo ten druhý ozaj
potrebuje. Tekutiny - voda nás očisťuje.
Buďme ako voda a očisťujme naše vzťahy
či myšlienky. Tíšenie bolesti - často ublíženie na duši bolí viac ako rana na tele,
ublíženie na duši sa dá zahojiť len odpustením. A len vtedy dokážeme radostne
prežiť Vianoce. Transport - nemyslime len
na to, čo je na zemi, prenášajme sa mysľou často do Neba.
Dúšok duchovného slova vystriedal veselý tanec s názvom Vianočná Radosť.
V mierne džezovej úprave zaznela v podaní Dominiky Debnárovej koleda Nesiem
vám noviny a populárny List Ježiškovi. Sláčikové kvinteto dávalo celému programu
výrazný akustický náboj. Celý program
uviedlo i zakončilo Tichou nocou.
Ďakujeme vedúcemu speváckeho zboru
Radosť Františkovi Podolskému i dirigentke Márii Lukácsovej za krásny umelecký
i duchovný zážitok z koncertu a za zaujímavú dramaturgiu programu. Uznanie
patrí interpretom za spontánny prejav a za
úprimnú radosť, ktorá nezostala iba v názve hudobného telesa. Marta Benešová
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Mladý Senčan Ján Rohár kandiduje do NR SR!
Mladého seneckého matičiara a člena SZPB mnohí isto poznáte z rôznych aktivít v rámci mesta Senec či ako
člena redakčnej rady mestských novín Senčan. Aktuálne však figuruje na kandidátke SNS do parlamentných
volieb pod číslom 126. Ponúkame Vám exkluzívny rozhovor s týmto najmladším kandidátom SNS.
• Prečo ste sa rozhodli kandidovať?
Moja kandidatúra je výsledkom mojej 4. ročnej práce v
prospech SNS. Považujem to za vyjadrenie dôvery a je mi
cťou byť na kandidátke najstaršej politickej strany
Slovákov, ktorá vždy bojovala za slovenskú vec.
• Málokto asi tuší, že ste aj predsedom Miestnej
organizácie SNS v Senci. Ako sa taký mladý 23-ročný
študent dostane k takejto funkcií?
Myslím si, že členovia MO cítili vo mne chuť veci meniť,
koniec koncov preto som aj vstúpil do politiky. Hlavne v
našom meste som sa nemohol pozerať na to, čo tu
stváralo SMK. Povedal som si, že sa to musí zmeniť!

• Áno, máte za sebou viaceré strety s
predstaviteľmi SMK...
Presne ako hovoríte, ale chcem zvýrazniť, že tak
ako moja strana, ani ja nepatrím k žiadnym
protimaďarským radikálom. Úplne v poriadku
viem spolupracovať s každým Maďarom. Problém
mám len s takými v SMK, čo nedodržiavajú
jazykový zákon, smejú sa nám do tváre a pritom
nevedia pochopiť, že Uhorsko už neexistuje.
• Ako vidíte svoje šance na zvolenie?
• Nie sú to silné slová?
Vôbec nie. Veď ako inak by ste opísali situáciu V tomto boji nejde vôbec o mňa, ide o
Slovensko. Voľby, ktoré nás čakajú budú
keď sa jedna predstaviteľka SMK snažila o
kľúčové. Extrémisti, či už fašistickí alebo
cenzúru článku Matice Slovenskej tu
liberálni ohrozujú Slovensko. Dnes platí, že kto
v Senčanovi! Našťastie, som tomu aj vďaka
pánovi primátorovi zabránil.
volí Kotlebu, len oslabí pronárodné hlasy a
• Nedávno ste sa celkom zviditeľnili aj mimo
podporí tak Kisku! Myslime na to pri voľbách.
Senca. Portál Topky o Vás písal ako o proruskom SNS číslo 9 je správna voľba pre Slovensko!
radikálovi.
Hlasom pre mňa, zároveň podporíte všetky moje
Viete, ja sa za svoje hodnoty nehanbím. Ako člen doterajšie aktivity v prospech Senca. Vopred
SZPB a organizátor besied s pamätníkmi SNP viem, ďakujem za každý hlas!
že Slovensko aj Senec oslobodila Červená armáda. • Čomu by ste sa ako poslanec venovali?
Aj fotka, ktorá bulvár tak zaujala je z osláv víťazstva Hlavne by som sa snažil pomôcť cez tú funkciu
nad fašizmom na ruskom veľvyslanectve. A je to
mestu a jeho obyvateľom. Žijem tu celý život
mimochodom 3 roky stará fotka... A ak hovorí
od narodenia a problémy, ktorými žijú bežní
niekto, že som radikál, nie je to pravda.
ľudia, sú aj moje problémy. Cesta do Bratislavy
Študujem diplomaciu a aj preto vždy dám radšej je často horšia ako akýkoľvek horor. Bohužial
priestor dialógu pred konfrontáciou. Takou
nie je viac priestoru tu rozobrať všetko.
cestou sa vybrala aj SNS, keď vstúpila do koalície Pozývam Vás na FB stránku MO SNS Senec,
s Mostom a mohla tak prijať riešenia pre ľudí.
kde nájdete viac informácií.
Zdroj: SNS
Platená politická inzercia

Voľby do NR SR - 29. februára od 7:00 do 22:00
Volebné okrsky a volebné miestnosti sa od ostatných volieb nezmenili, voliči teda budú chodiť
do tých istých volebných miestností ako pri ostatných voľbách.

Platená politická inzercia
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Az alapiskola idei bálján a népies viselet dominált
A Szenczi Molnár Albert Alapiskola farsangi báljának tavalyi latinos hangulatát idén a
magyar népi hagyományt zenével, tánccal,
ruhaviselettel fölelevenítő stílus váltotta föl.
Az alapiskola és szülői közössége ismét a
Kysucká utcai szakközépiskola nagytermében fogadta a bálra érkező szülőket, volt
diákokat, iskolabarátokat 2020 januárjának
harmadik szombatján. Sok vendég fölvállalta, hogy az idei dresszkódnak megfelelően népies viseletben jelenjen meg, ami a
bál jellegét és hangulatát is meghatározta.
A nyitótáncot Bertók Pityu és zenekara
kíséretével a Möggyes Néptáncegyüttes
mutatta be. A magyar viseletekben vigadók mellett kitűnően érezték magukat a
hagyományos alkalmi ruhában bálozók is.
Az előcsarnokban magyaros büféasztal és
kitűnő italokkal teli bár várt azokra, akik a
báli forgatagból kilépve szerettek volna
kicsit megpihenni. Természetesen idén is
volt sült malac és a gazdag tombola sem
hiányzott.
VCs

Foto: Gabriel Agárdy

Účastníci plesu ZŠ A. M. Szencziho

Ples maďarskej základnej školy ozvláštnili kroje
Fašiangový ples ZŠ A. M. Szencziho sa po
minuloročnom latino štýle tento rok niesol v znamení tradičnej maďarskej ľudovej
kultúry reprezentovanej krojmi, hudbou
a tancom. Vedenie základnej školy a jej
rodičovského združenia vítali hostí 18. januára opäť vo veľkej sále SOŠ na Kysuckej

14. Veľa hostí sa podriadilo odporúčanému
dresskódu a prišli v krojoch, čo dodalo plesu jedinečný ráz. Úvodné tanečné ukážky
predviedol Folklórny súbor Möggyes sprevádzaný kapelou Pityu Bertóka. Tanečný parket sa zaplnil, zábava sa rozprúdila
a popri hosťoch v krojoch v ničom neza-

ostávali ani hostia v klasickom spoločenskom oblečení. Bufet ponúkal maďarské
chute a bar výborné pitie pre tých, ktorí hľadali trocha oddychu vo vestibule. Tradičné
pečené prasiatko a bohatá tombola boli samozrejmosťou, ktoré nikdy neomrzia.
VCs

Citerapárbaj
A Csemadok Országos Tanácsa és Szenci Területi Választmánya 2020. január
18-án szombaton délután az ország két
legjobb citeraegyüttese, a diószegi és a
Lukanényei Citerazenekar részvételével
Citerapárbaj címmel szervezett előadást
a szenci művelődési házban. A két citerazenekar fergeteges koncertje kirobbanó sikert aratott.
A lukanényei citerások vezetője, Tóth
László, a magyar kultúra napja alkalmából
vasárnap Galántán vette át a Csemadok
Közművelődési Díját az ott megtartott ünnepségen. A diószegiek vezetője tavaly
részesült ebben a kitüntetésben.
VCs

Citarový súboj

Republiková rada Csemadoku a Oblastný výbor Senec zorganizovali v sobotu
18. januára 2020 koncert pod názvom
Citarový súboj v MsKS Senec za účasti
dvoch najlepších citarových orchestrov
Slovenska. Strhujúci koncert kapiel „Dióhéj“ zo Sládkovičova a „Lukanényei Citerazenekar” z Neníc si vyslúžil mimoriadny
úspech.

Hore citarový súbor zo Sládkovičova, pod tým súbor z Neníc
Vedúci kapely z Neníc László Tóth v nasledujúci deň v nedeľu prevzal v Galante
Cenu Csemadoku za osvetu pri príleži-

Foto: Gabriel Agárdy

tosti Dňa maďarskej kultúry. Sándor Vígh,
vedúci kapely Dióhéj, sa stal laureátom
tejto ceny minulý rok.
VCs
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Attraversiamo – keljünk át!
Idegenforgalmi szakember, író és utazó
Rajczy Adrienn mutatta be Attraversiamo
– keljünk át! című harmadik útikönyvét január 9-én a Szenci Városi Könyvtárban.
Mozgalmas életútja ismeretében talán
nem túlzás, ha inkább életművésznek nevezzük őt. Rétéről indult el a nagyvilágba
és jelenleg Franciaországban él. A könyvbemutatóra elhozta mindhárom könyvét.
Első kötete a „Luxustól a csavargásig”
egy franciaországi kalandról szól, a második „Mit fogunk mi itt csinálni” erdélyi
utazásának naplója. Legújabb könyve
„Attraversiamo – keljünk át!” nagy szerelme, Itália csodás helyszíneire viszi el az
olvasót. Rajczi Adrienn könyvbemutatóját
Polák Margit vezette.
VCs

Zľava: Adrienn Rajczy, Margit Polák

Attraversiamo – Prejdime na druhý breh!
Odborníčka na cestovný ruch, cestovateľka, spisovateľka a umelkyňa života
Adrienn Rajczy v Mestskej knižnici MsKS
porozprávala 9. januára o svojej púti životom. Časť z nej zachytáva jej najnovšia

publikácia pod názvom „Attraversiamo
– keljünk át!”, čo znamená „Prejdime na
druhý breh!“. Je to príbeh potuliek Talianskom. Autorka pochádza z Reci a v súčasnej dobe žije vo Francúzsku. Na bese-

du priniesla aj svoje predchádzajúce publikácie. V prvej je príbeh o dobrodružstve
vo Francúzsku a druhá je denníkom jej
potuliek v Sedmohradsku. Moderátorkou
čitateľskej besedy bola Margit Polák. VCs

iskolákban szigorúbb légkör uralkodik, a
tanár-diák viszony nem olyan nyitott, mint

Szencen. Köszönet illeti a Korpás családot, amely vendégül látta a lányokat. VCs

Almira Bhanuwati prišla z Indonézie a Lucy
Wang z Taiwanu, aby predstavili seneckým
žiakom svoju domovinu. Senec je ich prvou
zastávkou v rámci programu Educate Slovakia. Lucy poznamenala, že v školách na

Taiwane panuje o niečo prísnejšia atmosféra. Vzťah medzi učiteľom a žiakmi nie je taký
uvoľnený ako v seneckej škole.
Veľká vďaka patrí rodine Korpásovcov, ktorá
celý týždeň hostila študentky.
VCs

„Educate“ hét
A nemzetközi Educate-program keretében két külföldi egyetemista diáklány érkezett a Szenczi Molnár Albert Alapiskolába, hogy január 13-tól 17-ig vendégtanárként vegyenek részt a hatodikosok és a
nyolcadikosok angol nyelv oktatásában.
Almira Bhanuwati Indonéziából, Lucy
Wang pedig Tajvanról érkezett, hogy
bemutassák szülőföldjüket a szenci tanulóknak. A két diáklány számára Szenc
az Educate Slovakia program első állomása. Lucy megjegyezte, hogy a tajvani

Týždeň „Educate“
V rámci medzinárodného programu Educate zavítali do ZŠ Alberta Molnára Szencziho
dve vysokoškolské študentky, aby od 13. do
17. januára na týždeň vypomohli s vyučovaním anglického jazyka šiestakov a ôsmakov.

Pozvánka na ples Spojenej školy s VJM, ktorý sa uskutoční 14. februára 2020 v piatok o 19:00 vo veľkej sále budovy Elektrovodu. Vstupné 30 Eur. Predpredaj lístkov: 02/4592 3424
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Spoločenská kronika
Blahoželáme jubilantom
Klub dôchodcov
MUDr. Oľga Čerbaničová (80)
Serena Jasanová (80)
Alžbeta Mrázová (80)
Jednota dôchodcov
Alžbeta Kukhericová (65)
Ján Somora (70)
Mária Takáčová (75)
Ladislav Farkaš (80)
MUDr. Oľga Čerbaničová (80)
Mária Gašparovičová (80)
Slovenský zväz tel. postihnutých ZO č. 215
Alžbeta Kukhericová (65)
Jan Šavel (65)
Mária Majová (70)
Alžbeta Mrázová (80)
Spomíname
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí
sa prišli rozlúčiť s našou
drahou mamou a babkou
Jaroslavou Badinskou,
ktorá nás opustila 19. januára 2020. Ďakujeme lekárom a zdravotníckemu
personálu ARO Nemocnice Ružinov v Bratislave, ktorí sa o ňu od Silvestra starali. Ďakujeme tiež spoločnosti VA-SI za ich ľudský
prístup a profesionálne služby pri rozlúčke
so zosnulou.
Dňa 10. februára 2020 si
pripomíname 10. výročie
od smrti nášho milovaného
Antona Bordácsa. Kto ste ho
poznali, venujte mu tichú spomienku.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom
a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť s našou
milovanou dcérou, sestrou, manželkou
a matkou Mgr. Danicou Harmaniakovou

rodenou Sebőkovou, ktorá
nás opustila po dlhej a ťažkej chorobe dňa 19.12.2019
vo veku 50 rokov. Osobitne
ďakujeme pánovi farárovi,
pani učiteľkám, bývalým spolužiakom zo Základnej školy
v Senci a všetkým, ktorí sa podieľali na
dôstojnom priebehu smútočného obradu.
Zároveň ďakujeme všetkým prítomným za
účasť, za prejavy sústrasti a za kvetinové
dary. Smútiaca rodina

édesapa és nagyapa Makki Sándor. Szeretettel és fájdalommal őrzi emlékét a gyászoló család.

Ďakujeme rodine, priateľom
a známym, ktorí sa prišli
rozlúčiť s našou milovanou
Helenou Matúšovou, ktorá nás navždy opustila dňa
26.11.2019. Ďakujeme za
kvetinové dary a prejavy sústrasti v ťažkej chvíli. Brat Štefan s manželkou, Henrieta, Richard a Martin s rodinami.

Dňa 18.02.2020 uplynie rok,
čo nás opustila naša mama
a starká Anna Mazáčková.
Kto ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku.

“Kto ťa poznal, spomenie si,
kto ťa mal rád, nezabudne.”
Dňa 17. februára uplynie
10 rokov odvtedy, ako nás
navždy opustila naša drahá
mama, babka a prababka Mária Matiašovičová.
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.

Dňa 26.1.2020 si pripomíname 10. výročie, čo nás
navždy opustila naša milovaná Zuzka Mičianová, rodená Kučeráková. Zostala
žiť v našich srdciach a spomienkach. S láskou na ňu
spomína manžel, synovia
s rodinami, sestra, švagriné, celá rodina a priatelia.

Dňa 28. februára si pripomíname 12. výročie, čo nás
navždy opustil náš milovaný
manžel, otec a dedko Viliam
Horváth. S láskou na Teba
spomíname, navždy ostaneš
v našich srdciach. Manželka,
deti, nevesta a vnuci.
„Mindent nekünk adtál, mindent értünk
tettél, szívünkben örökké élni fogsz, mert
nagyon szerettél!“
Szívünkben soha el nem múló szeretettel
emlékezünk február 28-án halálának 12.
évfordulóján a drága jó férjre, apára és
nagyapára Horváth Vilmosra. Köszönjük
mindenkinek, akik velünk emlékeznek.
Szerető felesége, fia, lánya, menye és unokái.

Ďakujeme rodine, priateľom
a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť s našim drahým, manželom, otcom, strýkom a dedkom Jozefom Mikyškom,
ktorý nás po ťažkej chorobe
opustil dňa 31.12.2019 vo
veku 66 rokov. Vážime si
všetky prejavy podpory a
štedré kvetinové dary. Smútiaca rodina.

Dňa 25. februára uplynie
7 rokov, čo nás navždy opustil náš milovaný otec, manžel
a dedko Alexander Makki.
S láskou v srdci a s úctou
na neho spomína smútiaca
rodina.
Február 25-én lesz 7 éve, hogy örökre eltávozott szerettei köréből a drága jó férj,

Ďakujeme príbuzným, priateľom, známym, susedom
a celej rodine, ktorí sa prišli rozlúčiť s našou drahou
mamou, babkou a prababkou Helenou Škrabákovou
11.12.2019 na poslednej ceste. Zostaneš vždy v našich
srdciach. Smútiaca rodina

Stretnutie so spisovateľom György Spiró
Po uzávierke januárového vydania Senčana hostilo mestské múzeum Györgya
Spiró, dramatika, spisovateľa, laureáta
Kossuthovej ceny, najprestížnejšieho maďarského umeleckého ocenenia. Vyštudoval tlmočníctvo-prekladateľstvo, odbor
ruština-srbochorvátčina, ale ovláda viacero ďalších jazykov, medzi nimi aj slovenčinu. Jeho román Jarná výstava vyšla
v edícii Kalligram aj v slovenčine a satirické romány Žena, propánakrále! a Kamenný žabák sú dostupné v češtine. Jeho

hry sa hrajú na viacerých slovenských
scénach. Najznámejším dielom Györgya
Spiró je klasický historický román Zajatie
(Fogság) o prvom storočí n. l. Jeho hlavná
postava sa stretne dvakrát s Ježišom, ale
témou diela nie je viera či náboženstvo,
ale spoločnosť spred dvetisíc rokov.
O stretnutie s György Spiró bol tak veľký
záujem, že nestačili ani stoličky narýchlo
doplnené z kultúrneho domu. Spisovateľa
vyspovedala o živote a umení Ágnes Bárdos.
VCs

Zľava: Ágnes Bárdos, György Spiró
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Rozhovor s Ing. Vladimírom Kopeckým
Rok 2020 je pre predsedu Jednoty dôchodcov Senec Ing. Vladimíra Kopeckého jubilejný. Jednota dôchodcov oslavuje 30. výročie založenia a náš predseda je na jej čele od samého počiatku. Je doposiaľ jediným predsedom JD
v Senci a určite aj najstarším predsedom v rámci celého Slovenska, pretože v tomto roku sa dožije krásneho životného
jubilea - 90 rokov. Porozprávali sme sa s ním pri tejto príležitosti o jeho pracovnom i súkromnom živote.
„Pokiaľ si pamätám, po celý svoj život, od skončenia školy, som bol vo funkciách,“ povedal pri našom stretnutí predseda Jednoty dôchodcov v Senci Ing. Vladimír Kopecký.
• Kde všade si pracoval?
Mojím prvým pracoviskom po
skončení vysokej školy bol
ekonomicko-prevádzkový úsek
v Šľachtiteľskom podniku v Bratislave. Neskôr som pôsobil na
Slovenskom odborovom zväze
poľnohospodárov. V roku 1974
som bol zvolený do funkcie
predsedu Mestského národného výboru v Senci. Počas
môjho pôsobenia v tejto funkcii
som vykonával aj funkcie vo viacerých občianskych výboroch
ako bol Slovenský zväz ovocinárov a vinohradníkov, Slovenský zväz drobnochovateľov.
• Čo sa uskutočnilo v Senci za
tvojho pôsobenia?
V rámci funkčného pôsobenia
v službách mesta bola mojou
poprednou úlohou výstavba
bytov, objektov kultúry, školstva
a do značnej miery aj telovýchovných zariadení. V oblasti
bytovej výstavby bolo vybudovaných 2600 bytov, poliklinika, kultúrny dom, komplexná
nadstavba ZŠ na Tajovského
ulici, ZŠ s vyučovacím jazykom
maďarským s telocvičňou, ZŠ
na Mlynskej ulici, telocvičňa na
Športovej ulici, predškolské zariadenia ako sú jasle a materské
školy. Náročnou úlohou bolo
vybudovanie okruhu plynu,
rozvoj stredotlakovej siete plynu, nakoľko nielen domácnosti
mali s udržovaním prevádzky
ťažkosti.
• Spôsobila výstavba aj problémy?
Náročné na čas bolo presviedčanie ľudí, aby uvoľňovali svoje
obydlia,
poľnohospodárske
usadlosti novej komplexnej
výstavbe. Neboli to jednoduché časy. Problematické bolo
búranie objektov zdravotníckeho zariadenia tzv. „švédskych
domčekov“.
• Môžeš zhrnúť bytovú výstavbu?
Prakticky boli vybudované tri
sídliská s komplexnou bytovou

vybavenosťou: Senec stred,
sídlisko juhozápad a sídlisko
západ 2.
• Čo ťa najviac zaťažovalo?
Pri sídlisku individuálnej bytovej
výstavby sa prvýkrát na Slovensku najprv postavili inžinierske
siete, čo vyžadovalo presnosť
nielen dokumentácie, ale i
prevedených prác. Nakoniec
sa muselo dosť improvizovať,
opravovať projekty a podobne.
Najviac problémov sme mali s
obchvatom mesta s vysokým
tlakom plynu a zabezpečením
piatich plynových regulačných
staníc.
• Ako sa ti podarilo realizovať
tento náročný projekt?
Využil som určité spôsoby a
kontakty. Osobne som navštívil vedenie výrobného podniku
daných zariadení v Ústí nad
Labem a aj na moje prekvapenie sa úlohu podarilo úspešne
vyriešiť.
• A čo podniky?
Vybudovali sa závody: Doprastav, Montostroj, Železničné priemyselné stavebníctvo,
Okresný stavebný podnik, pomerne rozsiahla stavba Poľnonákupu spolu s výstavbou síl,
rozširovali sa výrobné objekty
závodu Elektrovod. Popri rozvojových úlohách v Senci, tre-

ba spomenúť aj rozvoj malej
osady Svätý Martin. V nej bolo
vybudované verejné osvetlenie
a vlastný zdroj pitnej vody, upravili sme cintorín, vyriešili Dom
smútku a vybudovali cesty. V
rámci tejto rozsiahlej činnosti
oceňujem výraznú pracovnú
aktivitu mojich spolupracovníkov na odbore výstavby.
• Aké boli roky 1990-2019 z
tvojho pohľadu?
Nuž po „nežnej“ som odišiel do
dôchodku a súbežne so založením Jednoty dôchodcov Slovenska sme založili JD Senec.
Hlavný akcent som venoval
sústredeniu občanov tretieho
veku na kultúrny život a život v
prospech rozvoja mesta. Naša
organizácia bola od začiatku
najpočetnejšia. Zameriavala sa
na spoznávanie krás Slovenska, okolitých štátov a starostlivosť o zdravie našich členov.
• Neboli problémy s organizáciou?
Nemožno povedať nič o problémoch. Len prirodzeným odchodom ľudí z dôvodu zdravia
a veku sa vystriedalo pár hospodárov, ale i členov výboru.
Cieľ, ktorý som si vytýčil, som
uskutočnil, na čo som hrdý. Riadil som sa heslom: „Keď chceš
dosiahnuť maximum, musíš sa

odovzdať celý“.
• Najviac času si venoval spoločenskej angažovanosti. Čo
tvoje záľuby?
V mladosti som sa venoval
futbalu, naň mám krásne spomienky. Veľa času som venoval
práci v záhrade a do značnej
miery aj hudbe. Vytvoril som
dva dychové súbory a tiež šesťčlenný útvar, ktorý sa venoval
tanečnej hudbe. Hrávali sme
na zábavách. Neskôr som tieto
aktivity obmedzoval.
• Máš pokračovateľov rodu?
Áno. Vychoval som troch synov,
dnes sú to pomaly už dôchodcovia, ktorí majú svoje rodiny.
Takže mám osem vnúčat a sedem pravnúčat. Som nesmierne rád, že všetci majú dobré
zdravie a môžem konštatovať,
že mi pomáhajú a vzájomne si
rozumieme.
• Máš krásny vek. Myseľ bystrú.
Ako sa udržuješ v dobrej kondícii?
Denne sledujem dianie v našej
spoločnosti, politickú situáciu
vo svete. Sledujem televíziu,
rozhlas. No priznávam, že mám
problémy s fyzickou kondíciou
pri chôdzi.
• Budeš sa aj naďalej zapájať
do práce MO Jednoty dôchodcov?
Áno, zostávam jej členom a pokiaľ mi to zdravie dovolí, budem
chodiť na akcie.
• O chvíľu budeš oslavovať
okrúhle narodeniny. Vyslov svoje prianie!
Nuž predovšetkým lepšie zdravie, pokoj v rodine a novému výboru JD Senec prajem, aby sa
mu dobre darilo v presadzovaní
svojich plánov.
Ak dovolíš, za výbor MO JD
Senec ti želáme pevné zdravie,
nech ti ešte dlho slúži a prijmi
naše poďakovanie za odvedenú prácu v prospech Senčanov.
Mgr. Mária Juranová
za JD Senec
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Senecké Trojkráľové kúpanie láka čoraz viac otužilcov

22. ročník Trojkráľového kúpania sa konal 6. januára 2020 na pláži pod Hotelom
Zátoka. Terasy a všetky voľné priestory
v okolí hotela zaplnili diváci, ktorých zabávali tancom dievčatá z F’dance Center,

Martin Harich so svojimi hitmi aj z vlastnej
tvorby a Mirka Belancová a Martin Macko
skladbami z muzikálu Snehová Kráľovná.
Podujatie moderoval Ferdo Kovács.
Záujem o senecké Trojkráľové kúpanie

z roka na rok rastie. Počet plavcov opäť
výrazne stúpol z minuloročných 178 na
252. Počet dám narástol zo 42 na 65,
z ktorých najmladšia mala len 8 rokov.
Počasie bolo ideálne. Pláž po celú dobu
zalievali žiarivé slnečné lúče, pričom teplota vzduchu, rovnako ako teplota vody,
bola +2,5°C.
Na pódiu vystriedali umelcov viceprimátor mesta Senec Juraj Gubáni, predseda
oddielu ľadových medveďov Sport Club
Senec Vladimír Lysičan a Andrea Ostrihoňová, podpredsedníčka združenia Ľadové Medvede Bratislava, aby pozdravili
otužilcov a všetkých prítomných, ktorí sa
na pláži zišli v tento sviatočný deň. Otužilcov priviedli na pláž traja králi o 14:00.
Pred tým, než sa ponorili do vĺn Slnečných
jazier, si zaspievali hymnu otužilcov, ktorú
zložil operný spevák Martin Babjak.
Časomiera začala odpočítavať limit dvadsaťdva minút, maximálny prípustný čas
pobytu v studenej vode. Plavci postupne
vychádzali z vody príjemne posilnení endorfínmi. Podujatie sa však neskončilo.
Pre divákov bolo pripravené chutné občerstvenie a výborný čaj na zahriatie. VCs

vylepšenie oblečenia bolo vítané a viacerí sa vianočne aj vystrojili.
Spoločne sa odfotili na vianočných trhoch a po príjemne a športovo strávenom
dopoludní sa rozišli do svojich domovov

sláviť rodinné sviatky roka - Vianoce. Do
nového roka im prajeme veľa šťastných
ubehnutých kilometrov, dobrej nálady
z endorfínov a vytrvalého športového ducha.
MO

Stromčekový beh

Aj tento rok sa presne na Štedrý deň konal Stromčekový beh. Seneckí bežci zabehli trať od vianočného stromčeka pred
MsKS okolo Slnečných jazier späť pod
svietiaci stromček. Akékoľvek vianočné
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Vianočný tenisový turnaj opäť úspešne!

V piatok 20.12.2019 sa konal už tretí ročník vianočného tenisového turnaja pre deti
a rodičov a druhý ročník vianočného tenisového turnaja pre dospelých, ktorý sa
uskutočnil v sobotu 21. decembra. Turnaje boli pod záštitou tenisového klubu TK
PROFI Senec. Obidva turnaje sa odohrali v
tenisovej hale Hotela Družba na Slnečných
jazerách v Senci.
V piatok sa konali už tradičné štvorhry
v zložení dieťa-rodič, kde aj tento rok vynikli skôr deti. Výkonmi nielen prekvapili,
ale aj ukázali, že poctivým prístupom na
tréningoch počas celého roka sa ich výkonnosť oproti minulým rokom výrazne
zlepšila. Ako to už býva zvykom, turnaja sa
zúčastňuje čoraz viac detí, čo znamená,
že čoraz viac detí má záujem porovnať si
sily s ostatnými rovesníkmi. Rovnako ako

po minulé roky sa turnaja zúčastnili aj najmenší tenisti, ktorí však ešte výkonnosť na
zápasy nemajú. Čakalo na nich množstvo
súťaží a hier, kde si mohli nadobudnuté
zručnosti porovnať medzi sebou a vysúťažiť si pekné ceny a sladké odmeny.
V štvorhrách v zložení dieťa-rodič boli vytvorené dve skupiny. V prvej skupine boli
staršie a pokročilejšie deti a v druhej skupine mladší účastníci turnaja so svojimi
rodičmi. V skupine starších sa najlepšie
darilo Peťkovi Haníkovi a jeho otcovi Petrovi, ktorí tento rok turnaj vyhrali. Treba
vyzdvihnúť aj výborný výkon osemročného Jakuba Husovského, ktorý sa držal
počas celého turnaja vo výbornej forme
a svojimi výkonmi obsadil s otcom Lukášom krásne druhé miesto. V skupine mladších detí zvíťazil, po presvedčivých a stálych výkonoch, Jakub Straňák so svojim
otcom Dušanom.
V sobotňajších zápasoch dospelých sa
stretla partia klubových hráčov a tenisových nadšencov, ktorí si zmerali sily rovnako v štvorhrách. Turnaja sa zúčastnilo
deväť súťažných dvojíc, pričom zápasy
medzi jednotlivými dvojicami boli veľmi
vyrovnané. Tento rok sa turnaja zúčastnili aj naši súťažní hráči, 12-ročný Nicholas
Volník a 13-ročný Sebastian Arva so svojimi turnajovými spoluhráčmi a všetkých

„dospelákov“ presvedčili o tom, že ich vo
vzájomných zápasoch netreba podceniť,
čo sa napokon ukázalo aj vo všetkých vzájomných stretnutiach.
Celkovými víťazmi turnaja sa stali obhajcovia titulu z minulého roka - Milan Paukeje
a Miloš Paluga, ktorí potvrdili úlohu favoritov a vo finále zdolali dvojicu Adrian Siekel a Ján Kollar. Tretie miesto obsadili najmladší účastníci turnaja Nicholas Volník so
svojím spoluhráčom Samkom Krajčírom.
Pre víťazov boli pripravené pekné vecné
ceny a občerstvenie vo forme výborného
guláša a vianočného punču.
Oba turnaje sa niesli v duchu priateľskej
a príjemnej atmosféry. Nechýbalo ani obrovské nasadenie a chuť zvíťaziť. Príjemnú
atmosféru turnajov dopĺňala vôňa výborného vianočného punču a vianočného pečiva, o ktoré sa postarali rodičia detí. Veľká
vďaka patrí aj všetkým trénerom a organizačnému tímu, ktorí dopomohli k bezchybnému a plynulému priebehu oboch
turnajov.
Na záver môžeme skonštatovať, že i tento
ročník vianočného tenisového turnaja detí
a tenisového turnaja dospelých bol úspešný a predvianočnú atmosféru umocnil výborný pocit zo športových výkonov.
Kolektív TK PROFI Senec
www.tk-profi.sk

Úspešný štart 2020 plaveckého oddielu Športovec roka Mesta Senec za rok 2019
Už o mesiac sa dozvieme, kto bude ocenený ako Športovec
SPORT CLUB Senec

V novom roku 2020 nám najmladšie ročníky 2010, 2011 veľmi
úspešne otvorili sezónu plaveckých pretekov v Brne, kde sa
zúčastnili preteku pod vedením trénerky Ivany Hofericovej.
Medzinárodný pretek „BRNĚNSKÝ TUČŇÁČEK“ sa konal
18.-19.01.2020, kde súťažilo 26 klubov a 252 plavcov, ktorí odplávali 704 štartov.
Našich dvanásť plavcov si prinieslo domov krásne osobné
rekordy. O dvojnásobný bronz sa postarali dievčatá v štafete
4x25m - voľný spôsob a 4x25m - polohové preteky. Benjamín
Jančík si priniesol domov bronzovú medailu za disciplínu 25m
prsia.
Plavcom srdečne blahoželám a teším sa na ďalšie úspechy.
Ivana Hofericová - trénerka

roka Mesta Senec za rok 2019. Športová komisia pri MsZ Senec v týchto dňoch rozhoduje o tom, kto bude medzi ocenenými
a kto si túto prestížnu cenu zaslúži. Bude to mimoriadne ťažké
rozhodovanie, pretože návrhov na udelenie titulu za športové
výsledky v roku 2019 prišlo veľa. Podávali ich športové kluby,
športová komisia i vedenie mesta.
Pri posudzovaní najúspešnejších športovcov rozhodujú kritériá:
• reprezentant a počet štartov v reprezentácii,
• účasť na MS, ME, majstrovstvách SR a umiestnenie,
• medzinárodná účasť na turnajoch, podujatiach a umiestnenia,
• účasti a umiestnenia na regionálnych či republikových turnajoch, či podujatiach.
Športová komisia rozhodne o 10 najúspešnejších športovcoch
a 3 športových kolektívoch bez udania poradia, bude vyhlásený
skokan roka. Mimoriadne ocenenia sa budú udeľovať za celoživotný prínos pre šport v Meste Senec. Na slávnostnom odovzdávaní cien sa dozvieme, kto sa stane absolútnym víťazom. Už sa
stalo tradíciou, že o favoritovi rozhodujú aj Senčania v internetovom hlasovaní, ktoré bude spustené cez informačný portál Mesta Senec od 3. do 23. februára.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov Športovec roka mesta Senec
za rok 2019 sa bude konať v stredu 4. marca o 18:00 v kinosále Mestského kultúrneho strediska za účasti vedenia mesta,
poslancov, športovcov a hostí zo športového prostredia. Pripravený je bohatý program, v ktorom budú účinkovať aj naši športovci. Príďte sa pozrieť aj Vy, kto a ako úspešne reprezentuje
Senec nielen na domácich, ale aj na európskych či svetových
športových podujatiach. Gabriela Rebrošová
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Športové kluby v Senci
V Senci pôsobí množstvo športových klubov, ktoré sa venujú či už deťom, mládeži alebo dospelým.
Komisia športu prišla s nápadom postupne Senčanom predstaviť jednotlivé športové kluby, ich činnosť,
tréningy, súťaže a úspechy. V tomto čísle predstavujeme TK PROFI Senec.

Plavecký klub DELFÍN Senec

Názov klubu: Plavecký klub Delfín Senec
Telefón: 0903 027 081
Web stránka: pkdelfinsenec.webnode.sk
Email: pk.delfin.senec@gmail.com
Už roky poskytuje deťom zo Senca a okolia možnosť pozitívneho a zmysluplného
využitia voľného času.
Už 11 rokov sme tu pre všetky deti, ktoré
majú záujem športovať a naučiť sa plávať.
Za tieto roky prešlo rukami našich trénerov množstvo milých a šikovných detí,
ktoré sa naučili plávať, a niektoré v našom klube plávajú doteraz.
Plaveckú výuku od svojho začiatku sprevádzajú nadšení dlhoroční tréneri plávania - bývalí úspešní plavci.

V plaveckom klube sa venujeme deťom
od 4 do 15 rokov s pobytom v saune na
podporu detskej imunity, ktoré sa zúčastňujú:
• začiatočníckeho plávania pre neplavcov od 4 rokov
• zdokonaľovacieho a kondičného plávania
• rehabilitačného plávania
• organizujeme športové plavecké kurzy
pre deti materských a základných škôl zo
Senca a okolia
• v letných mesiacoch organizujeme
denný letný plavecký tábor v Senci
s množstvom plávania a zábavy
• organizujeme pre naše deti zábavné
Čoro-moro alebo obľúbené Me-che-che

pri príležitosti ukončenia plaveckej sezóny.
Zápis do klubu sa koná 2x ročne na jeseň
a na jar, kedy sa otvárajú nové kurzy.
Naši tréneri sa aktívne zúčastňujú pomoci pri organizovaní rôznych akcií organizovaných mestom Senec, napríklad Beh
okolo Slnečných jazier či Senecká olympiáda detí.
Seriózna a systematická práca s deťmi
v našom klube prináša ovocie.
U detí v predškolskom a školskom veku
nie sú dôležité výsledky, počty tréningov
a naplávané kilometre, ale dôležité je, že
plávanie u detí vyvoláva dobrý pocit a vytvára pozitívny vzťah k športu.
PK Delfín
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