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Ustanovujúce zasadnutie Mestského za-
stupiteľstva v Senci na obdobie 2018-2022 
sa začalo hymnou Slovenskej republiky. 
Odchádzajúci primátor Karol Kvál sa po-
ďakoval všetkým, ktorí ho podporili počas 
jeho štyroch funkčných období a odovzdal 
poslancom ďakovné listy za prácu v uply-
nulom volebnom období. Podpredseda 
Mestskej volebnej komisie Ing. László Voj-
tek oboznámil prítomných s výsledkami 
volieb a odovzdal osvedčenie o zvolení 
Ing. Dušanovi Badinskému, ktorý z rúk 
Ing. Karola Kvála prevzal aj insígnie primá-
tora a zložením sľubu sa stal novým primá-
torom mesta Senec. Následne zložili sľub 
aj novozvolení poslanci, ktorí budú počas 
štyroch rokov zastupovať občanov mes-
ta. Bývalému primátorovi Karolovi Kválovi 
odovzdal riaditeľ ORPZ v Senci plk. JUDr. 
Dušan Valek pamätnú medailu Krajského 
riaditeľstva Policajného zboru v Bratisla-
ve a poďakoval sa Ing. Karolovi Kválovi  
za dlhoročnú spoluprácu pri zlepšovaní 
bezpečnostnej situácie v Senci.           MO

Na ustanovujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva zložil 
sľub nový primátor Dušan Badinský a novozvolení poslanci
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Príhovor primátora mesta Senec Ing. Dušana 
Badinského:
Vážení Senčania,
stojíme na prahu nového funkčného obdobia  
a preto mi najskôr dovoľte poďakovať sa odchá-
dzajúcemu primátorovi Ing. Karolovi Kválovi  
za prácu, ktorú odovzdal nášmu mestu počas 
16 rokov vo funkcii. Poďakovanie patrí aj kole-
gom a kolegyniam poslancom a poslankyniam, 
ktorí v poslednom štvorročnom cykle rozhod-
nutiami a činmi pomáhali pri rozvoji Senca.
Občania nášho mesta rozhodli jasne, akou 
silou mandátu a pod vedením ktorých za-
stupiteľov sa má vytvárať budúcnosť mesta. 
Osobne cítim veľkú zodpovednosť voči tomu-
to mandátu, voči obyvateľom nášho mesta. 
Byť primátorom je pre mňa veľká česť, vy-
znamenanie a záväzok. Záväzok vykonávať 
funkciu primátora podľa môjho najlepšieho 
vedomia a svedomia, aby som nesklamal ich 
dôveru. V tomto úsilí sa chcem opierať nielen 
o zamestnancov mestského úradu, ale najmä 
o zvolených poslancov, ktorých som vyzval 
na spoluprácu pri vykonávaní nášho posla-

nia. Spoluprácu, ktorá prináša kompromisy  
a nie diktatúru. Spoluprácu, ktorú prináša dia-
lóg, a nie monológ. Spoluprácu, ktorá prináša 
vzájomný rešpekt, a nie osočovanie.
Chcem, aby sme riešenia problémov hľadali 
vždy pri vzájomnej komunikácii, a nie na so-
ciálnych sieťach. U mňa, tak ako to bolo dote-
raz, sú dvere otvorené. Je potrebné zabudnúť  
na osobné ambície a spojiť sa pre Senčanov. 
Pre občanov, pre naše krásne mesto Senec.
Čaká nás obdobie náročných investičných ak-
cií. Musíme spoločne pri ich realizácii hľadať for-
my a možnosti, ktoré naše mesto zaťažia čo naj-
menej finančne a občanov čo najmenej ukrátia  
o pohodlie. Bez spolupráce, trpezlivosti a vzá-
jomnej tolerancie nás všetkých to nepôjde. 
Neexistujú ideálne riešenia. Existujú však spo-
ločné kompromisy, ktoré nám môžu pomôcť 
zachovať mesto Senec pre nás aj pre našich 
pokračovateľov v takej zdravej finančnej kon-
dícii, v akej sa posledné roky nachádza. Spo-
ločne budujme hodnoty nielen do veľkosti, ale 
hlavne do krásy! Naše mesto Senec a jeho ob-
čania si to zaslúžia!
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6. decembra začalo zložením sľubov na 
ustanovujúcom zasadnutí Mestského za-
stupiteľstva v Senci funkčné obdobie nové-
ho primátora mesta Senec Dušana Badin-
ského a poslancov, ktorí budú rozhodovať 
o smerovaní mesta počas nasledujúcich  
4 rokov.

MsZ následne zriadilo mandátovú komisiu 
v zložení: Mgr. Rudolf Galambos, Ing. arch. 
Richard Pauer a Ing. Mária Hudáková, ne-
skôr tiež návrhovú komisiu v zložení: Mgr. 
Gyula Bárdos, Mgr. Juraj Gubáni a PaedDr. 
Monika Snohová, volebnú komisiu v zlože-
ní: Ing. Rudolf Bittner, Mgr. Peter Príbelský 
a Ing. Ján Maglocký a na záver komisiu 
na ochranu verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov v zložení: 
Mgr. Rudolf Galambos, Janka Turanská  
a Ing. Pavol Kvál. Poverenie zvolať zasadnu-
tie mestského zastupiteľstva podľa zákona  
o obecnom zriadeníé dostala PhDr. Gabriel-
la Németh. Vykonávaním občianskych ob-
radov poverilo zastupiteľstvo poslancov 
Mgr. Tomáša Mókoša, PhDr. Gabriellu 
Németh, PaedDr. Moniku Snohovú, PhDr. 
Zuzanu Gabrišovú Košecovú, Ing. Máriu 
Hudákovú a Moniku Macháčkovú.
Po prestávke pokračovalo zasadnutie mest-
ského zastupiteľstva pracovnou časťou.
Poslanci schválili návrh na odpis pohľadá-
vok a návrh na zmenu rozpočtu mesta Se-
nec na rok 2018. Zmeny nastali aj v niekoľ-
kých všeobecne záväzných nariadeniach 
(VZN). Vo VZN o školských obvodoch sa 
podmienky upravili tak, aby žiakom, dochá-
dzajúcim z obcí, s ktorými má mesto Senec 
uzatvorenú dohodu, mohli byť uhrádzané 
cestovné náklady. Vo VZN o určení výšky 
dotácie na žiakov seneckých školských za-
riadení došlo k navýšeniu dotácií a pribudli 
nové zariadenia: ZŠ Kysucká, Súkromná 
materská škola na Fučíkovej ulici a Cirkevné 
centrum voľného času Svätej rodiny. Bolo 
tiež schválené VZN o zriadení ZŠ Kysucká. 
V súvislosti so ZŠ Kysucká bol schválený aj 
návrh na prevod správy majetku.
Hlavný kontrolór Ing. Ján Winkler sa vyjad-
ril k návrhu rozpočtu mesta Senec na roky 
2019-2021 a poslanci schválili plán jeho 
kontrolnej činnosti. Schválené boli aj žia-

dosti na zmenu účelu dotácie v prípade ZO 
Csemadok, MŠK Senec a Gabko, n.f.
Súkromné liečebno-výchovné sanatórium 
požiadalo o predĺženie nájomnej zmluvy, 
aby mohlo získať grant na vybudovanie 
multifunkčného ihriska. Bez pripomienok 
boli tiež schválené zápisy do mestskej kro-
niky za rok 2017.
Nové zastupiteľstvo sa zaoberalo aj dvoma 
prenájmami a schválilo návrh termínov za-
sadnutí MsZ a Mestskej rady na rok 2019.
Veľká zmena, ktorú poslanci schválili, je 
VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi na úze-
mí mesta Senec. Nový zákon o odpadoch 
tlačí aj samosprávy na výrazné zvýšenie 
triedenia odpadov. V súvislosti s týmito 
zmenami sa poplatky delia na paušálne  
a množstvové. Paušálny poplatok, ktorý je 
určený pre komplexnú bytovú výstavbu, 
čiže bytové domy, a tiež pre záhradkárske 
oblasti a lokalitu Slnečných jazier, sa zvý-
ši na 28,10 eura na osobu za rok. Zníženie 
tohto poplatku na 23,99 eura je len u osôb 
nad 62 rokov. Množstvový poplatok, ktorý 
sa týka individuálnej bytovej výstavby, čiže 
rodinných domov, a tiež časti Senec Juh  
a právnických a fyzických osôb - podnika-
teľov, je podrobne rozobratý na vnútornom 
liste Mestských novín Senčan (strany 9-12). 
V tomto prípade je možné zvoliť si interval 
vývozu buď na 1x za týždeň alebo 2x za týž-
deň. Cieľom tohto VZN je výrazné zvýšenie 
tlaku na triedenie odpadov.
V nadväznosti na VZN o odpadoch bolo 
schválené aj VZN o miestnych daniach  
a miestnom poplatku za komunálne odpa-
dy a drobné stavebné odpady, ktorému sa 
bližšie venujeme na strane 12.
Návrh rozpočtu mesta Senec na roky 2019-
2021 poslanci neschválili. Rokovania o roz-
počte pokračujú aj v týchto dňoch. Ak by 
rozpočet možným mimoriadnym zasadnu-
tím zastupiteľstva nebol prijatý včas, mesto 
začne rok 2019 rozpočtovým provizóriom.  
Z diskusie bolo zrejmé, že väčšina poslan-
cov rozpočet nepodporila z dôvodu, že 
neobsahoval niektoré ich priority, ktoré si 
stanovili vo volebných programoch.
V súvislosti s neschválením rozpočtu sa ná-
sledne nerokovalo o návrhu rozpočtu Mest-
ského kultúrneho strediska Senec, ktorý 
má vychádzať zo schváleného rozpočtu 
mesta.
Do uzávierky sa poslanci nedohodli s ve-
dením mesta na jestvujúcom návrhu roz-
počtu. Rokovania na novom návrhu podľa 
našich informácií stále pokračujú.
Videozáznam zasadnutia je zverejnený na 
www.zastupitelstvo.sk.                           MO

Poslanci neschválili rozpočet, 
rok sa začne provizóriom
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Odvoz vianočných stromčekov
Od 7. januára sa budú odvážať vianočné 
stromčeky od stojísk kontajnerov priebež-
ne. Stačí stromčeky vyložiť ku kontajne-
rom.                                                         MO

Odchyt holubov v Senci
Realizuje sa riadený odchyt holubov špe-
cializovanou firmou ORNIS Birds Control, 
Monitoring & Protection. Holuby sú kvôli 
transparentnosti odchytu označované ze-
lenými krúžkami a vyvezené ich do vzdia-
lenosti 107 kilometrov.                           MO

Zimná údržba ciest a chodníkov
Povinnosť udržiavať chodníky a cesty aj 
počas zimy má mesto. Keď však napadá 
sneh, nie je fyzicky možné, aby boli od-
hrnuté všetky cesty a chodníky za krát-
ky čas. Prosíme preto obyvateľov mesta 
o súčinnosť - aby neváhali priložiť ruku  
k dielu, a trpezlivosť - keďže ide o množ-
stvo kilometrov chodníkov a ciest.      MO

Povinnosť registrácie všetkých 
chovov ošípaných
Rozhodnutím Európskej únie musia 
byť všetky chovy ošípaných, teda aj tie,  
v ktorých chovajú len jednu ošípanú pre 
vlastnú spotrebu, zaregistrované tak ako 
ostatné chovy v centrálnej evidencii hos-
podárskych zvierat.                               MO

Dotácie na stravu pre deti 
Novelou zákona č.544/2010 Z.z. o do-
táciách v pôsobnosti MPSVR účinného  
od 1. januára má nárok na dotáciu  
na stravu každé dieťa navštevujúce po-
sledný ročník materskej školy a tiež:
• deti navštevujúce materskú školu,  
vo veku od 2 – 5 rokov a žijú v do-
mácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc  
v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je naj-
viac vo výške životného minima,
• deti MŠ, ak v materskej škole, okrem detí  
v poslednom ročníku, je najmenej 50 % detí 
z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc  
v hmotnej núdzi,
• deti navštevujúce základnú školu a žijú-
ce v domácnosti, ktorej sa poskytuje po-
moc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem 
je najviac vo výške životného minima,
• deti ZŠ, ak je v základnej škole najmenej 
50 % detí z domácností, ktorým sa posky-
tuje pomoc v hmotnej núdzi,
Dotácia na podporu výchovy k stravo-
vacím návykom dieťaťa sa poskytuje  
vo výške 1,20 eura na dieťa za stravovací 
deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vzdelá-
vacieho procesu a vyučovania a súčasne 
odobralo obed alebo iné jedlo. 

Zdroj: www.employment.gov.sk



3SPEKTRUMSENČAN január 2019 PF 2019

Vianočný stromček je z Veľkého Bielu
V parku na Námestí 1. mája bol osadený 
vianočný stromček, ktorý mestu daroval 
Ján Kakačka z Veľkého Bielu. Výrub bol ne-
vyhnutný, pretože 13 metrov vysoký strom 
stál príliš blízko jeho rodinného domu. 
Prevozu a osadenia sa bezplatne ujal se-
necký Prangl Slovakia, s.r.o. Pekný košatý 
smrek pichľavý vytvára atmosféru najkraj-
ších sviatkov roka a robí radosť Senčanom.                                 
VCs

Prišiel k nám Mikuláš, anjel aj čert a roz-
svietili vianočný stromček Senčanov
Mikuláš so svojím sprievodom zavítal 
na mestský úrad skoro ráno, aby potom 
stihol navštíviť všetky senecké materské 
školy. Na úrade ho prijala prednostka 
MsÚ Jarmila Répássyová, postupne pre-
šiel kanceláriami úradu a vydal sa na púť 
do seneckých škôlok, kde rozdal deťom 
sladké dobroty.

Mikuláš, spolu s anjelom a čertom sa  
v podvečer vrátil do seneckých ulíc, aby 
rozsvietil veľký vianočný stromček. Nebo-
lo to samozrejme také jednoduché, preto-
že v rozprávkovej interaktívnej show „Mi-
sia Mikuláš“, ktorá sa odohrávala na pódiu 
pred MsKS, sa dostal do vážnych problé-
mov. Nakoniec sa všetko na dobré obráti-
lo, vianočný stromček sa rozžiaril a došlo 
aj na veľkolepé rozdávanie sladkostí.  VCs

Aj deti zo ZŠ Mlynská sa zapojili
Deti 1. ročníka zo Základnej školy na 
Mlynskej ulici sa tak ako minulý rok pri-
šli zapojiť do kultúrneho života mesta 
Senec. Svojím vystúpením na celomest-
skej Vernisáži v Labyrinte MsKS, kde boli 
ocenení víťazi výtvarnej súťaže na tému 
-  Maľované pri hudbe a vystúpením na 
námestí, kde sa oficiálne otvorili vianoč-

né trhy a rozsvietil vianočný stromček, 
prišli potešiť Senčanov a zaspievať im 
zmes krásnych vianočných piesní, ktoré 

si nacvičili a pripravili pod vedením pani 
vychovávateľky Mgr. Eriky Biharyovej. 
Deti sa veľmi tešili, že sa mohli do takých-
to akcií mesta Senca zapojiť a reprezen-
tovať svoju školu.                                 EB

Vianočné trhy opäť krajšie
Od Mikuláša do 22. decembra sa na ná-
mestí pred MsKS konali vianočné trhy. 
Vyzdobené a osvetlené stánky s tradič-
ným sortimentom dopĺňala plocha na 
korčuľovanie. Deti si tak mohli zašporto-
vať alebo si dať napríklad čerstvý sladký 
trdelník. Dospelí si pochutili na varenom 

víne a cigánskej či zemiakových plac-
kách. Cez víkend vždy o 17:00 znela na 
trhoch aj hudba. Počas prvého víkendu 
ľudová v podaní Fidlikantov a Borovienky, 
počas druhého víkendu od kapely Los 
Brados a Akcent Live.                          MO

Maľované pri hudbe
Brány výstavy diel najšikovnejších se-
neckých školákov sa otvorili 6. decembra  
v Labyrinte MsKS. Vernisáž tradičnej 
mestskej výtvarnej súťaže, organizovanej 
už deviatykrát, vždy na začiatku adventu, 

sa niesla v atmosfére očakávania Vianoc. 
Prispelo k tomu aj úvodné vystúpenie žia-
kov učiteľky Eriky Biharyovej zo základ-
nej školy Mlynská. Témou tohoročnej sú-
ťaže bola hudba, ktorá inšpiruje výtvarné 
umenie. Súťaže pod názvom „Maľované 
pri hudbe“ sa zúčastnili deti zo senec-

kých základných, umeleckých a stred-
ných škôl aj gymnázií. Výtvarné práce 
detí a žiakov oceňovala dámska zostava: 
• Silvia Mišovič, senecká umelkyňa, ve-
nujúca sa monumentálnej keramike, maľ-
be a plastike,
• Alena Adamíková, známa klasickou 
maľbou. Jej portrétovanie detí a dospe-
lých sa nedá prehliadnuť a jednoducho 
ani od jej obrazov odísť,
• Jana Šuranová, riaditeľka Betánie 
Senec n.o., ktorá sa venuje zdravotne 
znevýhodneným dospelým občanom  
a pomáha im zvyšovať ich sebavedomie 
a pocit užitočnosti.
Porota sa rozhodla, že neurčí poradie oce-
nených. Vybrala množstvo pekných prác, 
ktoré získali ocenenie, ale všetky diela pri-
hlásené do súťaže sú súčasťou expozície 
a zaslúžia si uznanie.  V jednej z miestnos-
tí galérie sú vystavené aj diela Alžbety Ja-
ščegovej a aj práce klientov Betánie. Na 
záver vystúpila skupiny Jamma, pôsobia-
ca pri ZUŠ Senec, pod vedením Vladimíra 
Kubaláka. Výstava trvá do 6.1.2019. Oce-
nených nájdete na: www.senec.sk      VCs

Predvianočné koledovanie
„Šťastie, zdravie, pokoj svätý vinšujeme 
vám“, slovami známej piesne sa začína 
predvianočné obdobie kolied.
Tieto zvyky zachovávajú aj pani vychová-
vateľky Janette, Zuzka a Monika zo Škol-

ského klubu ZŠ J.G.Tajovského. Rozhodli 
sa, že vo štvrtok 13.12. poprajú vedeniu 
školy, pánovi primátorovi Dušanovi Ba-
dinskému a zamestnancom mestského 
úradu, zamestnancom Mestského kultúr-
naho strediska i COOP Jednote krásne 
predvianočné obdobie. Do 70 detí za-
spievalo a jednotlivci zarecitovali známe 
básničky a zaspievali koledy. K atmo-
sfére prispeli i vymetačky zla, nakoľko  
v tento deň mala sviatok i Lucia. Deti sa 
potešili darčekom v podobe sladkostí, 
pani vychovávateľky boli obdarované ru-
žičkami od pána primátora a hlavne, všet-
ci boli šťastní, že ľudovú históriu mohli 
vniesť do uponáhľanej súčasnosti. A ako 
povedal pán primátor: „Nie sú merateľné 
veci časom, ktoré robíš srdcom.“ A o to 
sa deti snažili. Vložili do krátkeho vystú-
penia svoje srdce.                      MonSkov

Advent a vianočné tradície priniesli sviatočnú atmosféru aj do Senca
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ZO SZŤP v Senci pred Vianocami 
aj oceňoval svojich členov
Aj členom základnej organizácie Sloven-
ského zväzu telesne postihnutých v Senci 
priniesli žiaci a pedagógovia ZUŠ Senec at-
mosféru sviatku pokoja, zmierenia, rodinnej 
pohody a lásky. Po vystúpení speváckeho 

zboru Heleny Oborníkovej predsedníčka 
základnej organizácie SZTP v Senci Cecília 
Porubská pozdravila prítomných a požiada-
la novozvoleného primátora Dušana Badin-
ského o príhovor. Primátor sa poďakoval za 
prejavenú dôveru a ubezpečil prítomných, 
že mesto Senec aj pod jeho vedením bude 

považovať podporu spoločenských organi-
zácií za jednu zo svojich priorít a poprial čle-
nom ZO SZTP požehnané sviatky a šťastný 
nový rok. Predsedníčka bilancovala činnosť 
ZO SZTP v uplynulom roku. Na záver oficiál-
nej časti programu ocenenili svojich členov, 
medzi nimi aj Jaroslava Kováča, čerstvého 
laureáta Ceny mesta Senec a držiteľa Kňa-
zovického medaily za stonásobné darcov-
stvo krvi. Po večeri nasledovalo už len prí-
jemné posedenie s priateľmi a tanečná zá-
bava so živým hudobným sprievodom. VCs

Vianoce Klubu dôchodcov pri MsÚ Senec
Sála SOŠ AaP sa 14. decembra 2018 za-
plnila členmi Klubu dôchodcov pri MsÚ 
Senec. Prišli na predvianočné posedenie, 
ktorého sa zúčastnil aj novozvolený primá-
tor nášho mesta Dušan Badinský, kaplán 
farnosti Senec Andrej Bošňák a vedúca 
útvaru sociálnych služieb mesta Gabriela 
Lócziová. Vedúca klubu Barbora Molná-
rová privítala prítomných dvojjazyčným 
úvodným slovom a požiadala primátora  
o príhovor. Dušan Badinský pripomenul,  

že nedávno zložil sľub primátora a poďako-
val sa tým, ktorí ho volili. Potvrdil, že je od-
hodlaný presvedčiť svojou prácou aj tých, 
ktorí ho nevolili. Zaželal všetkým krásne 
prežitie Vianoc a prisľúbil pomoc mesta se-
niorom. Kaplán Andrej Bošňák vo svojom 
duchovnom slove podčiarkol, že Vianoce 
bez Boha sú prázdnou a krehkou škrupi-
nou, ktorá sa ľahko rozsype pod najmenším 
tlakom.
Vedúca klubu pripravila hodnotný program 
pre túto sviatočnú príležitosť. Učiteľka ZUŠ 
Senec Zuzana  Molnár a jej manžel zaspie-
vali duchovné piesne a potom vystúpilo 
spevácke kvarteto Schola Hungarica pod 
vedením Róberta Kollárika. Program sa 
naplnil, nasledovala večera a príjemné spo-
ločne strávené chvíle.                             VCs

Jednote dôchodcov v Senci priniesla 
vianočnú atmosféru Slnečnica a Ženský 
spevácky zbor pri MO Matice slovenskej
Krásna vianočná atmosféra sa nies-
la  stretnutím členov Jednoty dôchodcov  
v Senci v podvečerných hodinách 13. de-
cembra v priestoroch sály  bývalého Mon-
tostroja. Asi 200 členov privítal predseda 
miestnej organizácie Ing. Kopecký. V prí-
hovore poďakoval členom i výboru miestnej 
organizácie za prácu i aktivity v mnohých 
súťažiach a vyzval k vzájomnej pomoci me-
dzi členmi.

Prítomným sa prihovoril aj nový primátor 
mesta Ing. Dušan Badinský. Zaželal všet-
kým krásne prežitie Vianoc a prisľúbil po-
moc mesta seniorom.
V kultúrnom programe vystúpil detský fol-
klórny súbor Slnečnica zo Senca a Spevác-
ky zbor pri MO Matice slovenskej v Senci.
Deti z folklórneho súboru Slnečnica priniesli 

adventné i vianočné zvyky našich starých 
rodičov. Ďakujeme ich vedúcim, manželom 
Karin a Jurajovi Kosztolányiovcom a Karin 
Krigovskej a samozrejme i deťom za veľký 
duchovný i umelecký zážitok. Ukázali svo-
jím vystúpením hlbokú vieru, pokoru, tvori-
vosť, vtipnosť našich predkov, pre ktorých 
udalosť v Betleheme bola dôležitým bodom 
v ich živote.

V druhej časti programu vystúpil Ženský 
spevácky zbor pri MO Matice slovenskej  
s dirigentkou Martou Benešovou. V ich po-
daní sme si vypočuli ľudové koledy i vianoč-
né skladby európskych skladateľov.
Na záver posedenia počas slávnostnej ve-
čere pri chutných koláčikoch, ktoré pripra-
vili členky Jednoty, sa ľudia porozprávali 
tešiac sa zo stretnutia. V mene členov Jed-
noty dôchodcov v Senci prajeme všetkým 
Senčanom radostné a požehnané vianoč-
né sviatky i celý nový rok 2019. H.Č.

Mesto pripravilo vianočné posedenie 
pre sociálne slabšie rodiny
Umenie žiakov a pedagógov Základnej 
umeleckej školy Senec, chutná kapustni-
ca, potravinové balíčky a darčeky pre deti 
navodili 5. decembra v jedálni Strednej od-
bornej školy automobilovej a podnikania 
atmosféru očakávania Vianoc. Naše mesto 
sa opäť postaralo o pekné, sviatočné popo-
ludnie pre Senčanov, ktorí sú poberateľmi 
dávok v hmotnej núdzi alebo je ich príjem 
na hranici životného minima. Pre sto pozva-
ných hostí prichystalo mesto vianočný balí-
ček, ktorý obsahoval suché potraviny: šo-
šovicu, fazuľu, ryžu, cestoviny, mak, perník, 
piškóty a čaj. Prítomné deti dostali svoj vy-
snívaný darček vďaka seneckým podnika-
teľom, ktorí sa zapojili do projektu Vianoce 
deťom zo sociálne slabších rodín. Za mesto 
sa prítomným prihovorila prednostka MsÚ 
Jarmila Répássyová.                              VCs

December plný vianočných posedení

PF 2019



5SENČAN január 2019 SPEKTRUM

HODINÁRSTVO
KRÁTKA 4, SENEC

HODINKY A ŠPERKY
VÝMENA BATÉRIÍ

OPRAVY
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Mayo Chix Senec
www.mayochixshop.sk

0918 577 623
Lichnerova 37, Senec
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Koncert speváckeho zboru Radosť v ne-
deľu 16. decembra v sále MsKS v Senci 
naozaj priniesol nádhernú atmosféru 
radosti vianočných sviatkov. Na javis-
ku stáli rozžiarené vianočné stromčeky,  
nad spievajúcimi deťmi sa vznášali dva-
ja krásni bieli anjeli oznamujúci radostnú 
zvesť svetu.
Koncert  otvorila  moderátorka  Martina 
Ostatníková, privítala hostí: prednost-
ku MsÚ Jarmilu Répássyovú, saleziána 
spolupracovníka Pavla Gracha, priateľa 
zboru  farára z Kostolnej pri Dunaji Pavla 

Gajdoša, ktorý sa prihovoril počas kon-
certu divákom. V hľadisku sedeli mamič-
ky, otcovia, tety, starí rodičia, súroden-
ci, priaznivci speváckeho zboru Radosť  
vo veľkom očakávaní.
120 mladých ľudí speváckeho zboru spie-
valo, recitovalo, tancovalo o Vianociach, 
ich tajomstve, veľkosti a radosti. Koncert 
otvoril Jakub Podolský piesňou Zima  
na saniach. Pod taktovkou dirigentky 
Márie Lukácsovej zneli texty Vianočnej 
abecedy od kňaza Andreja Dermeka ako 
piesne i ako verše básní. Sólo spievali  

i recitovali Lari Lukácsová, Zuzanka Tká-
čová, Anna  Salmášová, Nelka Klinčoko-
vá, Karolínka Koišová, Elenka Jasenov-
cová, Sebi Molnár a Kristínka Dudíková.
Koncert obohatila spevom Monika Ližbe-
tin a Monika Kelemen. V ďalších piesňach 
spievali sólo Samo Poláček, Anna Sido, 
Adelka Jasenovcová, Jasmínka Podol-
ská, Tomáš Koiš, Veronika Pálková, Len-
ka Jasenovcová, Nelka a Ninka Ližbetin  
a Anička Pálková.
V časti  koncertu hrala živá hudba: klavír 
– Jakub Kolembus, gitara – Jakub Podol-
ský, basgitara – Jozef Lukács, husle – Jo-
zef Eliáš, violončelo – Michal Podolský. 
Nádherné posolstvo Vianoc v piesni Aký 
je to svit zatancovali dievčatá zo zboru  
v choreografii Karin Krigovskej.
Ďakujem všetkým, ktorí pripravili koncert:
vedúcemu zboru Františkovi Podolské-
mu, dirigentke zboru Márii Lukácsovej,  
za nácvik piesní Monike Ližbetin, Domini-
ke Debnárovej, Tomášovi Koišovi, chore-
ografke tanca Karin Krigovskej, za scénu, 
výzdobu i choreografiu k piesňam Moni-
ke Kelemen a Lenke Jasenovcovej, kto-
rá sa venuje menším deťom. Z koncertu 
sme odchádzali plní radosti a niesli sme 
si posolstvo, že „skutočná radosť Via-
noc spočíva v tom, že si nesieme Ježiša  
vo svojom srdci.“                                     HČ

Vianočný čas Radosti - koncert speváckeho zboru Radosť

• Kedy si sa rozhodla pre umeleckú dráhu?
Na rozdiel od kariéry športovca má výtvar-
né umenie vzostupnú líniu a jeho hodnota 
časom rastie. Pre umenie som sa rozhodla 
už v 12 rokoch a odvtedy som toto rozhod-
nutie neoľutovala, je to krásne povolanie  
a navyše sa mu dá aktívne venovať aj popri 
3 deťoch. Vlastne ani neviem, čo to zna-
mená chodiť do práce, keďže tvorbu som 
nikdy nevnímala ako prácu, ak Vás niečo 
naozaj baví, ba dokonca priam občer-
stvuje, tak Vám nevadí byť hore aj do rána  
a zažiť východ slnka, keďže noc je úplne 
iná dimenzia časopriestoru, v ktorej sa Vám 
lepšie tvorí bez zbytočného rozruchu. Vte-
dy sa mi stáva, že sa ozve niekto z umelec-
kej brandže ako napríklad Boris Hanečka  
a pýta sa ma: „Aj ty si hore, čo tvoríš?“
• Tvoja tvorba je veľmi rozmanitá, časť  
z nej sme mohli v novembri vidieť v MsKS 
v Galérii Labyrint. Venuješ sa od maľby až 
k plastike v bronze, dizajnu kobercov, kera-
miky... Ako si sa dostala k toľkým médiám?
Áno, je naozaj veľmi rozmanitá. Pôvodne 
som začínala štúdiom keramiky na kated-
re dizajnu, neskôr na sochárstve, ale od 
malička som milovala aj maľbu. Disciplíny 
potrebujem striedať. Keď príliš dlho mode-

lujem, potrebujem opäť siahnuť po štetci  
a farbách. Momentálne sa popri voľnej 
tvorbe (teraz veľa tvorím plastiky v bronze) 
venujem vytváraniu umeleckých diel pria-
mo na mieru do interiérov, a taktiež som 
vytvorila svoju kolekciu kobercov (ručne 
tkaných v Indii),  tapiet či mozaík a snažíme 
sa vytvoriť aj novú kolekciu v skle v spolu-
práci s českými výrobcami lustrov.
• Čo považuješ za najväčšie úspechy?
Veľmi ma potešilo, keď sa moje kolekcie ko-
bercov v roku 2014 po prvýkrát prezentova-
li na Maison & Object Paris a mali úspech  
i na veľtrhu Index v Dubaji. V roku 2016 sme 
ako jediný zástupca zo Slovenska prezen-
tovali moje diela opäť v Dubaji so samostat-
ným stánkom (síce pod záštitou Českej Re-
publiky, keďže Slováci nemali svoj národný 
stánok). Tam sme sa dostali do výberu  
4 dizajnových spoločností (z UK, Singapu-
ru a USA), ktoré sa zapáčili šéfovi develop-
ment officu sheikha Al Hameda (Abu Dhabi 
Sheik), a ktorým bola ponúknutá spoluprá-
ca s kráľovskou rodinou. Momentálne pra-
cujeme na našom sne otvoriť si showroom 
v Abu Dhabi. Mala som možnosť aj osobne 
sa stretnúť so sheikom a predstaviť mu svo-
ju tvorbu. 

• Kto ťa najviac ovplyvnil?
Určite to boli roky strávené na umeleckej 
škole, kde sa od 14 rokov stretávate s ľuď-
mi. Čo človek to originál. Umelci ako panto-
mím Milan Sládek, ktorému sme pomáhali 
v divadle Aréna. Celkovo vyrastať na ume-
leckej scéne, kde je Všetko nemožné mož-
né, kulminuje vašu kreativitu. Veľmi rada 
spomínam aj na roky strávené na pražskej 
UMPRUM v ateliéri sochárstva.               KS

Silvia Mišovič, umelkyňa žijúca v Senci: Umenie je beh na dlhú trať, ale oplatí sa v ňom vytrvať

PF 2019
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 MO Matice slovenskej v Senci pozýva na    
TROJKRÁĽOVÝ KONCERT

6. januára 2019 o 15.00 
v Evanjelickom kostole v Senci           

 V programe vystúpi  spevácky zbor Chorus Angelicus z Budmeríc 
a spevácky zbor pri MO Matice slovenskej v Senci

Výnimočný predvianočný zá-
žitok pripravila naša Základná 
umelecká škola pre všetkých 
Senčanov. Spojili sa všetky 
odbory a vytvorili nevšedný 
koncert. V prvej časti koncertu  
s názvom „Nad Betlemom vyšla 
hviezda“ účinkovali takmer všet-
ci žiaci Literárno-dramatického 
odboru, ktorí stvárnili biblický 
príbeh i svoj pohľad na Viano-
ce a doprevádzali ich vybraní 
hudobníci zo ZUŠ a medzi nimi 
aj pán učiteľ Mucha. Krásnu 

scénu zase vytvorili žiaci s pani 
učiteľkami z výtvarného odboru. 
Druhá časť vianočného koncertu 
patrila tanečníkom. Všetci žiaci 
so svojimi pedagógmi zožali veľ-
ký úspech s tanečným predsta-
vením Mrázik. Všetkým ľuďom 
dobrej vôle v mene celej našej 
Základnej umeleckej školy pra-
jeme krásne, pokojné Vianoce 
v kruhu najbližších a do Nové-
ho roka predovšetkým zdravia  
a k tomu šťastia trocha.

ZUŠ Senec

ZUŠ Senec predviedla krásny koncert

Antifašisti bilancovali
7. decembra základná organizácia Slovenského zväzu proti-
fašistických bojovníkov v Senci na Výročnej schôdzi hodnoti-
la činnosť za štvorročné obdobie.
Pozitívne zhodnotila nárast členskej základne. Za posled-
ných 10 rokov, keď obnovila činnosť, sa rozrástla o 35 nových 
členov. Činnosť je zameraná na spomienkové stretnutia pri 
príležitosti sviatkov a pietnych aktov pri príležitosti porážky 
fašizmu, ukončenia 2. svetovej vojny ako i oslobodenia mesta 
Senec, Slovenska i výročia Slovenského národného povsta-
nia. Členovia, sympatizanti a žiaci základných škôl si návšte-
vou pamätných miest spojených s národnooslobodzovacími 
bojmi v 2. svetovej vojne pripomínajú históriu.
Na základe zmluvy SZPB a Ministerstva školstva je spolu-
práca so základnými školami na území mesta Senec, jeho 
regiónu a Múzea v Seredi. Obsahom spolupráce sú bese-
dy s témami ako holokaust, Slovenské národné povstanie  
a 2. svetová vojna. Osvedčila sa vedomostná súťaž so zák-
ladnými školami na tému Medzníky 2. svetovej vojny.
Oslobodenie mesta Senec si pripomíname nielen polože-
ním venca pri MsÚ v Senci, ale aj organizovaním športového 
podujatia Beh žiakov základných a stredných škôl na počesť 
oslobodenia mesta Senec.
Členovia pozitívne ocenili spoluprácu s mestským úradom - 
poskytovanie priestorov na rokovania, výstavy a stretávania 
sa členov, prideľovanie finančných prostriedkov na projekty 
zamerané na vedomostné súťaže a besedy so základný-
mi školami, športové podujatia, návštevy pamätných miest  
a múzeí pripomínajúce dejiny národnooslobodzovacieho 
hnutia a holokaustu.
Dobrá spolupráca so školskou správou v Senci sa premietla 
do spolupráce so základnými školami v Senci a jeho okolí. 
Výsledkom je ústretovosť škôl a pedagógov, za čo im všet-
kým patrí poďakovanie. Predovšetkým Základnej škole Tajov-
ského a jej riaditeľovi a pani Beňovej, učiteľke dejepisu.
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov vždy stál na stra-
ne demokracie, humanizmu, tolerancie a znášanlivosti. Vie 
aj dnes, kde je jeho miesto. Svojou činnosťou chce naďalej 
prispievať k pravdivej interpretácii dejín. Nedovolí ich prekrú-
canie ani hanobenie pamiatok tých, čo sa zaslúžili o našu 
slobodu a mier.                                                ZO SZPB Senec

PF 2019
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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

KINO - HITY

LABYRINT

KINOSÁLA

ĽADOVÁ SEZÓNA
25.1. piatok o 18:00 5,00 Eur
27.1. nedeľa o 16:00 5,00 Eur

NOVÁ ŠANCA
6.1. nedeľa  o 18:00 5,00 Eur

7.1. pondelok  o 18:00 5,00 Eur

AQUAMAN
2.1. streda o 18:00 3D 6,00 Eur
3.1. štvrtok o 18:00 2D 5,00 Eur  

MESTSKÉ MÚZEUM - TURECKÝ DOM

Mestské múzeum v Senci oznamuje svojim návštevníkom, 
je z dôvodu rekonštrukcie budovy Tureckého domu, pozastavená 
výstavná činnosť a múzeum bude pre verejnosť zatvorené. 
Predpokladaný termín otvorenia múzea je marec 2019. O aktivi-
tách múzea počas tohto obdobia (prednášková činnosť a pod.) 
budeme verejnosť priebežne informovať. V prípade potreby 
môžete pracovníkov múzea kontaktovať na našich mailových 
adresách a mobilnom tel. čísle.                

Ďakujeme za porozumenie. 

17.1. štvrtok o 18:00

 
Timár Bogáta – Szabó Ditta: Rokonok, nyelvrokonok és a nyelvi 
változás – Avagy a nyelvészet hétköznapi és izgalmas oldalai?
Előadás a Szenczi Molnár Albert alapiskolában az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem szakembereinek tolmácsolásában.

Jazykovedná prednáška v maďarskom jazyku, zameraná na 
ugrofínske príbuzenstvá Maďarov v podaní odborníčok z 
Univerzity Eötvösa Loránda v Budapešti. 

Miesto konania: 
Divadelná sála ZŠ Alberta Molnára Szencziho, Nám. A. Molnára 2

KNIŽNICA

MÁRIA 
VRKOSLAVOVÁ 
ŠEVČÍKOVÁ
21.1. pondelok 
o 10:30
Beseda 
so slovenskou 
spisovateľkou 
pre deti

ADRIANA 
RAJCZI
23.1. streda 
o 18:00
Beseda 
s cestovateľkou 
v maďarskom 
jazyku

PRIPRAVUJEME:
STRÝKO 
BALTAZÁR 
CESTA 
NA SEVERNÝ 
PÓL
3.2.2019 nedeľa 
o 15:30 
5,00 Eur 

PRIPRAVUJEME:
LEN SI POSPI MILÁČIK
15.2. piatok o 19:00 25,00 Eur

Predpredaj vstupeniek: 
kancelária MsKS, 
pokladňa kina, 
Labyrint 2. poschodie

PRIPRAVUJEME: 

27.2. o 18:00  

Beseda 
s JAROSLAVOM 

DUŠEKOM
15,00 Eur

PRIPRAVUJEME: 

25.7.2019 o 18:00  

Predpredaj vstupeniek: 
kancelária MsKS 
a Ticketportál

MEGA TURNÉ OPEN AIR 2019
KANDRÁČOVCI

MAĽOVANÉ 
PRI HUDBE
IX. ročník 
celomestskej 
výtvarnej súťaže.   
Výstava trvá 
do 6.1.2019. 
Vstup voľný

ATELIÉR KOMPAS 
Z NAŠEJ DIELNE 
12.1. sobota o 15:00 
Výstava prác žiakov 
zo Súkromnej 
základnej 
umeleckej školy 
v Novej Dedinke. 
Výstava trvá 
13.01. – 31.01.2019.
Vstup voľný

PRIPRAVUJEME: 
8.2. piatok o 18:00

 
Výstava trvá 5.2. – 28.2.2019. 

Vstup voľný.

Výstava prác žiakov zo Súkromnej 
základnej umeleckej školy 

Renáty Madarászovej v Senci. 

FENOMÉN BRUNO GRӦNING  
19.1. sobota o 15:00 Vstupné dobrovoľné 
Premietanie filmu s mimoriadnou silou v troch cykloch. 
Občianske združenie 
Kruh pre prirodzenú pomoc v živote.

16.1. streda o 18:00
Bezplatný seminár jazykového centra the Bridge 
o efektívnom učení angličtiny pre seniorov. 

UZDRAVENIE PRIRODZENOU CESTOU PODĽA UČENIA BRUNA GRӦNINGA  
14.1. pondelok o 18:15 Vstupné dobrovoľné
Informačná prednáška občianskeho združenia Kruh pre prirodzenú pomoc v živote. 

ASTERIX A TAJOMSTVO 
ČAROVNÉHO NÁPOJA

6.1. nedeľa o 16:00 5,00 Eur

Prajeme Vám šťastie a lásku po celý Nový rok 2019 !

10
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Prajeme Vám šťastie a lásku po celý Nový rok 2019 !

Izabelka Sabová

AMFITEÁTER SENEC

Mestské kultúrne stredisko Senec    KULTÚRNE PODUJATIA
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       SENEC  2019
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11 12 13 14 15 16 17 11 9 10 11 12 13 14 15 37

18 19 20 21 22 23 24 12 16 17 18 19 20 21 22 38

25 26 27 28 29 30 31 13 23 24 25 26 27 28 29 39

30 40

1 2 3 4 5 6 7 14 1 2 3 4 5 6 40

8 9 10 11 12 13 14 15 7 8 9 10 11 12 13 41

15 16 17 18 19 20 21 16 14 15 16 17 18 19 20 42

22 23 24 25 26 27 28 17 21 22 23 24 25 26 27 43

29 30 18 28 29 30 31 44

1 2 3 4 5 18 1 2 3 44

6 7 8 9 10 11 12 19 4 5 6 7 8 9 10 45

13 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 46

20 21 22 23 24 25 26 21 18 19 20 21 22 23 24 47
27 28 29 30 31 22 25 26 27 28 29 30 48

1 2 22 1 48

3 4 5 6 7 8 9 23 2 3 4 5 6 7 8 49

10 11 12 13 14 15 16 24 9 10 11 12 13 14 15 50

17 18 19 20 21 22 23 25 16 17 18 19 20 21 22 51

24 25 26 27 28 29 30 26 23 24 25 26 27 28 29 52

30 31 1

Spoločný zber triedených zložiek : plasty, tetrapaky, kovy (VRECIA)
Triedený zber papier (VRECIA)
Zber biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad ( HNEDÉ ZBERNÉ NÁDOBY)
ZELENÉ ZBERNÉ NÁDOBY rozmiestnené v rámci mesta

A
PR

ÍL

PATRÍ: Nevratné obaly zo 
skla, sklenené nádoby, 
sklenené črepy, tabuľové sklo. 
NEPATRÍ: Autosklo, bezpeč. 
sklo, drôtené sklo, porcelán, 
keramika, zrkadlá, TV 
obrazovky, žiarovky a žiarivky.

O
K

TÓ
B

ER

M
Á

J
JÚ

N

VKM (Tetrapak)

N
O

VE
M

B
ERPATRÍ: Čisté obaly VKM/ 

Tetrapak

KOVY

PATRÍ: Konzervy, kovové 
výrobky a súčiastky, alobal, 
nápojové plechovky, alobalové 
a hliníkové časti obalov: 
sťahovacie časti z jogurtov, 
hliníkové nádobky z čajových 
sviečok

D
EC

EM
B

ER

NEPATRÍ: Kovové obaly 
kombinované s iným 
materiálom.

platný pre rodinné domy

JÚ
L

JA
N

U
Á

R

PATRÍ: čisté PET fľaše 
(stlačené), PE-HD a PP fľaše 
od čistiacich prostriedkov, 
šampónov a pod., PE-LD čistá 
fólia ako napr. igelitové tašky, 
fólie z prac.práškov, stavebné 
fólie, strečové fólie a PS -čistý 
polystyrén NEPATRÍ: Plastové 
obaly od nebezpečných látok 
(motorové oleje, chemikálie, 
farbivá),linoleum,molitan,zneči
stené plastové obaly. 

FE
B

R
U

Á
R

A
U

G
U

ST

P A P I E R

PATRÍ: Noviny, časopisy, 
knihy, zošity, kancelársky 
papier, baliaci papier, 
reklamné letáky, kartóny. 
NEPATRÍ: Tetrapakové obaly, 
voskový a impregnovaný 
papier, znečistený papier, 
plienky a hygienické potreby.

M
A

R
EC

SE
PT

EM
B

ER

SKLO

mail: odpady@senec.sk
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M
es

ia
c

po ut st št pi so ne Tý
žd
eň

P L A S T Y M
es

ia
c

po ut st št pi so ne Tý
žd
eň

1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 5 6 7 27

7 8 9 10 11 12 13 2 8 9 10 11 12 13 14 28

14 15 16 17 18 19 20 3 15 16 17 18 19 20 21 29

21 22 23 24 25 26 27 4 22 23 24 25 26 27 28 30

28 29 30 31 5 29 30 31 31

1 2 3 5 1 2 3 4 31

4 5 6 7 8 9 10 6 5 6 7 8 9 10 11 32

11 12 13 14 15 16 17 7 12 13 14 15 16 17 18 33

18 19 20 21 22 23 24 8 19 20 21 22 23 24 25 34

25 26 27 28 9 26 27 28 29 30 31 35

1 2 3 9 1 35

4 5 6 7 8 9 10 10 2 3 4 5 6 7 8 36

11 12 13 14 15 16 17 11 9 10 11 12 13 14 15 37

18 19 20 21 22 23 24 12 16 17 18 19 20 21 22 38

25 26 27 28 29 30 31 13 23 24 25 26 27 28 29 39

30 40

1 2 3 4 5 6 7 14 1 2 3 4 5 6 40

8 9 10 11 12 13 14 15 7 8 9 10 11 12 13 41

15 16 17 18 19 20 21 16 14 15 16 17 18 19 20 42

22 23 24 25 26 27 28 17 21 22 23 24 25 26 27 43

29 30 18 28 29 30 31 44

1 2 3 4 5 18 1 2 3 44

6 7 8 9 10 11 12 19 4 5 6 7 8 9 10 45

13 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 46

20 21 22 23 24 25 26 21 18 19 20 21 22 23 24 47
27 28 29 30 31 22 25 26 27 28 29 30 48

1 2 22 1 48

3 4 5 6 7 8 9 23 2 3 4 5 6 7 8 49

10 11 12 13 14 15 16 24 9 10 11 12 13 14 15 50

17 18 19 20 21 22 23 25 16 17 18 19 20 21 22 51

24 25 26 27 28 29 30 26 23 24 25 26 27 28 29 52

30 31 1

Spoločný zber triedených zložiek : plasty, tetrapaky, kovy (VRECIA)
Triedený zber papier (VRECIA)
Zber biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad ( HNEDÉ ZBERNÉ NÁDOBY)
ZELENÉ ZBERNÉ NÁDOBY rozmiestnené v rámci mesta

platný pre rodinné domy

JÚ
L

JA
N

U
Á

R

PATRÍ: čisté PET fľaše 
(stlačené), PE-HD a PP fľaše 
od čistiacich prostriedkov, 
šampónov a pod., PE-LD čistá 
fólia ako napr. igelitové tašky, 
fólie z prac.práškov, stavebné 
fólie, strečové fólie a PS -čistý 
polystyrén NEPATRÍ: Plastové 
obaly od nebezpečných látok 
(motorové oleje, chemikálie, 
farbivá),linoleum,molitan,zneči
stené plastové obaly. 

FE
B

R
U

Á
R

A
U

G
U

ST

P A P I E R

PATRÍ: Noviny, časopisy, 
knihy, zošity, kancelársky 
papier, baliaci papier, 
reklamné letáky, kartóny. 
NEPATRÍ: Tetrapakové obaly, 
voskový a impregnovaný 
papier, znečistený papier, 
plienky a hygienické potreby.

M
A

R
EC

SE
PT

EM
B

ER
SKLO

A
PR

ÍL

PATRÍ: Nevratné obaly zo 
skla, sklenené nádoby, 
sklenené črepy, tabuľové sklo. 
NEPATRÍ: Autosklo, bezpeč. 
sklo, drôtené sklo, porcelán, 
keramika, zrkadlá, TV 
obrazovky, žiarovky a žiarivky.

O
K

TÓ
B

ER

M
Á

J
JÚ

N

VKM (Tetrapak)

N
O

VE
M

B
ERPATRÍ: Čisté obaly VKM/ 

Tetrapak

KOVY

PATRÍ: Konzervy, kovové 
výrobky a súčiastky, alobal, 
nápojové plechovky, alobalové 
a hliníkové časti obalov: 
sťahovacie časti z jogurtov, 
hliníkové nádobky z čajových 
sviečok

D
EC

EM
B

ER

NEPATRÍ: Kovové obaly 
kombinované s iným 
materiálom.

mail: odpady@senec.sk
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a lokalita Slnečných jazier ostala na systéme paušálneho výberu poplatku za zmesový 
komunálny odpad, kde sa na základe celkových ročných nákladov Mesta za vyzbieraný  
a uložený komunálny odpad na skládke stanovuje nová výška poplatku za komunálne 
odpady 28,10 eura osoba/rok.
VZN o odpadoch ustanovuje nasledovné kategórie pôvodcov odpadu:
a) fyzické osoby, ktoré majú v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktoré 
sú na území mesta oprávnené užívať alebo užívajú nehnuteľnosť v rodinnom dome,
b) fyzické osoby, ktoré majú v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktoré 
sú na území mesta oprávnené užívať alebo užívajú nehnuteľnosť v bytovom dome,
c) fyzické osoby – podnikatelia, ktoré majú miesto podnikania alebo prevádzku na 
území mesta,
d) právnické osoby, ktoré majú miesto podnikania alebo prevádzku na území mesta.
Pre nasledovné kategórie pôvodcov odpadu:
a) fyzické osoby bývajúce v individuálnej bytovej výstavbe (rodinné domy),
b) fyzické osoby v mestskej časti Senec Juh a
c) právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie
Mesto zavádza s účinnosťou od 1.1.2019 množstvový systém zberu zmesových ko-
munálnych odpadov, tzn. na základe objemu, počtu a intervalu vývozu zbernej nádo-
by.
Poplatok pri systéme množstvového zberu odpadu bude poplatníkovi stanovený  
v závislosti od objemu, počtu a intervalu vývozu zbernej nádoby – viď tabuľky nižšie.

Vývozy zberných nádob s intervalom 1 x za dva týždne (26 x ročne) sa  budú v roku 
2019 realizovať vždy v párny týždeň, t.j. pôvodca odpadu si na základe takto ním zvo-
leného časového intervalu vývozu môže vykladať zbernú nádobu iba v párne týždne,  
t. j. 26 x do roka. Pri prekročení počtu obslúh, t.j. vývozu  zbernej nádoby v nadväz-
nosti na pôvodcom nastavený/určený interval vývozu mu budú „vývozy nad určený 
interval“ doúčtované v nasledujúcom daňovom období.
Možné zníženie alebo odpustenie poplatku:
Pri paušálnom poplatku (bytové domy, záhradkárske oblasti a lokalita Slnečných 
jazier) zníži správca dane osobám starším nad 62 rokov poplatok o 15%, tzn. z 28,10 
eura na 23,88 eura. Pre splnenie podmienky veku nad 62 rokov je rozhodujúci vek  
k 1.1. príslušného kalendárneho roka, ktorý si zistí správca dane z evidencie obyvateľ-
stva. Nie je potrebné nič nahlasovať na MsÚ. Pri paušálnom poplatku sú umožnené 
aj ďalšie úľavy, ktoré sú ustanovené vo VZN o miestnych  daniach a poplatkoch.
Pri množstvovom zbere (rodinné domy a lokalita Senec Juh) neexistuje zľa-
va. Pri tomto type poplatku je jediná možná úľava a to na základe individuál-
neho posúdenia v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miest-
nych poplatkoch za komunálne a drobné stavebné odpady § 82 ods.3, kde: 
„Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstráne-
nie tvrdosti zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím“.  
V prípade žiadosti poplatníka zasadá komisia a na základe podmienok upresnených  
v smernici žiadosti na základe posúdenia buď vyhovie alebo ju zamietne.
Ďalšie dôležité informácie nájdete vo VZN (je zverejnené na www.senec.sk) a budeme 
vás o nich informovať aj v najbližších číslach Mestských novín Senčan.                 MsÚ

Od 1.1.2019 nadobudne účinnosť platný 
zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za 
uloženie odpadov a taktiež nariadenie 
vlády SR č. 330/2018 Z. z., ktorým sa 
ustanovuje výška sadzieb poplatkov za 
uloženie odpadov na skládku. Nový zá-
kon o poplatkoch stanovuje nové pod-
mienky na ukladanie odpadov na sklád-
ky na základe úrovne triedenia odpadu  
v Meste, čo „ľudovo“ povedané znamená, 
do akej miery každý z nás občanov triedi 
svoj vyprodukovaný odpad, do takej mie-
ry sa vykazuje % celkového triedenia za 
mesto a na základe toho sa nám potom 
stanovuje sadzba za uloženie odpadov 
na skládke.
Občania mesta Senec v roku 2017 trie-
dili komunálne odpady na úrovni 12,97%  
a v prvom polroku 2018 na úrovni 16,06%. 
V roku 2018 sme za každú tonu uložené-
ho komunálneho odpadu platili prevádz-
kovateľovi skládky poplatok vo výške 
5,04 eura. Na základe dosiahnutej miery 
triedenia komunálnych odpadov za rok 
2018 nám pre rok 2019 bude stanovená 
výška zákonného poplatku za uloženie 
odpadov na 12,00 eur za tonu odpadu.
A ak ani v ďalšom období Mesto nepreu-
káže vyššiu mieru triedenia komunálneho 
odpadu  (konkrétne, napr. ak by sme za 
rok 2019 my, občania, svojim zodpoved-
nejším prístupom nezvýšili mieru triede-

nia odpadov, t.j. zvlášť triediť plast, pa-
pier, kovy a sklo, BRKO a ďalšie), bude 
výška zákonného poplatku pre mesto 
Senec stanovená na úrovni 24,00 eur za 
každú uloženú tonu odpadu na skládku 
(viď tabuľka nižšie).
Preto je nevyhnutné, aby sme prevzali 
zodpovednosť za mieru triedenia v meste 
všetci. Sme obyvatelia mesta, čiže aj pô-
vodcovia odpadu. K tomu by malo napo-
môcť aj spomínané prijatie VZN č.7/2018 
o nakladaní s komunálnym odpadom  
a drobným stavebným, odpadom (ďalej 
len „VZN o odpadoch“).
Komplexná bytová výstavba (t.j. a ďalej 
len „bytové domy“), záhradkárske oblasti 

Vážení občania, 
 
Dovoľujeme si upriamiť Vašu pozornosť na výrazné zmeny v novo nastavenom systéme 
odpadového hospodárstva v našom meste, ktoré boli prijaté VZN č.   na ostatnom MsZ 
dňa 6.12.2018 a zároveň s tým súvisiac aj následné zmeny, ktoré sa budú týkať 
budúcoročných poplatkov za komunálny odpad a drobný stavebný odpad (VZN č. . 
Všetky uvedené zmeny začnú byť účinné od 1.12019!   

 
Od 1.1.2019 nadobudne účinnosť platný zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za 

uloženie odpadov a taktiež nariadenie vlády SR č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje 
výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov na skládku. Nový zákon o poplatkoch 
stanovuje nové podmienky za ukladanie odpadov na skládky na základe úrovne triedenia 
odpadu v Meste, čo „ľudovo“ povedané znamená, že do akej miery každý z nás občanov 
triedi svoj vyprodukovaný odpad, do takej miery sa vykazuje % celkového triedenia za 
Mesto a na základe toho nám potom stanovia sadzbu za uloženie odpadov na skládke.    
 

Mesto Senec v roku 2017 triedilo komunálne odpady na úrovni 12,97 % a v prvom 
polroku 2018 na úrovni 16,06%. V roku 2018 sme za každú tonu uloženého komunálneho 
odpadu platili prevádzkovateľovi skládky poplatok vo výške 5,04 €. Na základe dosiahnutej 
miery triedenia komunálnych odpadov za rok 2018 nám bude pre rok 2019 bude stanovená 
výška zákonného poplatku za uloženie odpadov na 12,00 €/tonu odpadu.  

A ak ani v ďalšom období Mesto nepreukáže vyššiu mieru triedenia komunálneho 
odpadu  (konkrétne, napr. ak by sme za rok 2019 my občania svojim zodpovednejším 
prístupom mieru triedenia odpadov, t.j. zvlášť budeme triediť plast, papier, kovy a sklo, 
BRKO a ďalšie) bude výška zákonného poplatku pre mesto Senec stanovená na úrovni 
24,00 € za každú uloženú tonu odpadu na skládku ( viď tabuľka nižšie). 

 

Položka Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu x 
[%] 

Sadzba za príslušný 
rok v eurách . t-1 

2019 2020 
2021 a 
nasledujúce 
roky 

1 x ≤ 10 17 26 33 

2 10 < x ≤ 20 12 24 30 

3 20 < x ≤ 30 10 22 27 

4 30 < x ≤ 40 8 13 22 

5 40 < x ≤ 50 7 12 18 

6 50 < x ≤ 60 7 11 15 

7 x > 60 7 8 11 
 

 Preto je nevyhnutné prevziať zodpovednosť za mieru triedenia v meste na nás 
všetkých obyvateľoch – pôvodcoch odpadu. K tomuto by malo napomôcť aj spomínané 
prijatie VZN č.7/2018 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným, 
odpadom (ďalej len „ VZN o odpadoch“).  
 
UPOZORNENIE! na dôležité zmeny v nastavení systému odpadového hospodárstva: 
VZN o odpadoch ustanovuje nasledovné kategórie pôvodcov odpadu: 

a) fyzické osoby, ktoré majú v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktoré 
sú na území mesta oprávnené užívať alebo užívajú nehnuteľnosť, 

b) fyzické osoby – podnikatelia, ktoré majú miesto podnikania alebo prevádzku na 
území mesta, 

c) právnické osoby, ktoré majú miesto podnikania alebo prevádzku na území mesta. 
 
Pre nasledovné kategórie pôvodcov odpadu: 
 

a) fyzické osoby bývajúce v individuálnej bytovej výstavbe (rodinné domy), 
b) fyzické osoby v mestskej časti Senec Juh a 
c) právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie. 

zavádza  Mesto s účinnosťou od 1.1.2019 množstvový systém zberu zmesových 
komunálnych odpadov, tzn. na základe objemu, počtu a intervalu vývozu zbernej nádoby. 
 
Komplexná bytová výstavba (t.j. a ďalej len „bytové domy“), záhradkárske oblasti a 
lokalita Slnečných jazier ostala na systéme paušálneho výberu poplatku za zmesový 
komunálny odpad, kde sa na základe celkových ročných nákladov Mesta za vyzbieraný 
a uložený KO na skládke stanovuje nová výška poplatku za komunálne odpady 28,10 € 
osoba/rok. 
 
Poplatok pri systéme množstvového zberu odpadu bude poplatníkovi stanovený v závislosti 
od objemu, počtu a intervalu vývozu zbernej nádoby – viď tabuľky nižšie. 
 
Výška ročného poplatku za výsyp Mestom elektronicky      Stanovenie harmonogramu vývozu 
evidovanej zbernej (smetnej) nádoby od 01.01.2019      minimálneho počtu zberných nádob 
   

Objem 
zbernej 
nádoby 

Cena 
za liter 
ZKO 

Interval vývozu   
počet osôb 

objem 
nádoby interval vývozu 

Raz za dva 
týždne 

Raz 
týždenne 

 1 - 2 110 - 140 1 x za dva týždne 

110 0,015 € 42,90 € 85,80 €  3 - 5 110 - 140 1 x týždenne 
120 0,015 € 46,80 € 93,60 €  3 - 5 240 1 x za dva týždne 
140 0,015 € 54,60 € 109,20 €  6 - 10 240 1 x týždenne 
240 0,015 € 93,60 € 187,20 €  9 - 14 1100 1 x za dva týždne 
1100 0,010 € 286,00 € 572,00 €  15 - 24 1100 1 x týždenne 
vrece 0,013 € 40,56 € 81,12 €  25 - 43 1100 2 x týždenne 
 
Vývozy zberných nádob s intervalom 1 x za dva týždne (26 x ročne) sa  budú v roku 2019 
realizovať vždy v párny týždeň, t.j. pôvodca odpadu si na základe takto ním zvoleného 
časového intervalu vývozu môže vykladať zbernú nádobu iba v párne týždne, t. j. 26 x do 
roka. Pri prekročení počtu obslúh, t.j. vývozu  zbernej nádoby v nadväznosti na pôvodcom 
nastavený/určený interval vývozu mu budú „vývozy nad určený interval“ doúčtované 
v nasledujúcom daňovom období. 
 
Ďalšie dôležité zmeny / podmienky v nastavení systému odpadového hospodárstva: 
1. V prípade, že poplatník býva v bytovom dome a zároveň vlastní/užíva ďalšiu 

nehnuteľnosť v rámci Mesta, ktorá zaradená do množstvového systému zberu 
komunálneho odpadu bude mu vyrubený poplatok z titulu paušálneho poplatku 
osoba/rok (v bytovom dome) a zároveň za zbernú nádobu v IBV z titulu zavedenia 
množstvového systému zberu. 

2. Trvalý, prípadne prechodný pobyt nie je jedinou podmienkou k prihláseniu sa do 
systému vývozu komunálnych odpadov. Podmienkou je akékoľvek užívanie 
nehnuteľnosti, tzn. aj keď je pôvodca odpadu iba v prenájme, alebo ešte nemá napr. 

Zmeny v systéme nakladania s odpadom v meste Senec od 1.1.2019
Vážení občania,
dovoľujeme si upriamiť Vašu pozornosť na výrazné zmeny v novo nastavenom systéme odpadového hospodárstva v našom 
meste, ktoré boli prijaté VZN č. 7/2018 na ostatnom MsZ dňa 6.12.2018 a zároveň s tým súvisiace aj následné zmeny, ktoré 
sa budú týkať budúcoročných poplatkov za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. 
Všetky uvedené zmeny začnú byť účinné od 1. 1. 2019!
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MESTO SENEC

NÁVRATKA 
k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

MNOŽSTVOVÝ ZBER - RODINNÉ DOMY

Návratku je potrebné doručiť do 31.1.2019 na Mestský úrad v Senci osobne, poštou alebo elektronicky 
vyplnením formulára na www.senec.sk. 

Návratka sa netýka poplatníkov žijúcich v bytových domoch!!!

Meno a priezvisko poplatníka: .........................................................................................

Dátum narodenia:  .........................................................................................

Trvalý pobyt:   .........................................................................................

Korešpondenčná adresa: ........................................................................................

Tel. číslo (mobil):  .........................................................................................

E-mail:    .........................................................................................

Identifikačné údaje osôb, za ktoré plní povinnosti poplatník (osoby v domácnosti):
    Priezvisko                                     Meno                 Dátum  nar.           Poznámka
1  .............................................   ..............................    ......................     ..............................     
2  .............................................   ..............................    ......................     ..............................     
3  .............................................   ..............................    ......................     ...............................
4  .............................................   ..............................    ......................     ...............................     
5  .............................................   ..............................    ......................     ...............................     
6  .............................................   ..............................    ......................     ...............................  
V prípade, že je k jednej zbernej nádobe prihlásených viacero osôb, bude poplatok z zbernú nádobu účtovaný poplatní-
kovi v zmysle platného VZN č. 7/2018 o nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom.

Poznámka: 
1) objem zbernej nádoby nájdete na inštalovanom čipe, hodiace sa zakrúžkujte
2) Interval vývozu zbernej nádoby: 26 x = raz za dva týždne, 52 x  = týždenne, hodiace sa zakrúžkujte
3) Pokiaľ zberná nádoba nedisponuje čipom, zakrúžkujte objem podľa reálneho stavu. 

Dohoda o domácom kompostovaní: ÁNO / NIE
             
Poplatník svojím podpisom potvrdzuje, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a úplné. Správca dane má právo 
kontroly údajov a v prípade nezrovnalostí aj ich úpravu. 
Osobné údaje sa spracovávajú Mestom Senec (prevádzkovateľom) v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osob-
ných údajov, §13 odsek 1) písmeno e).

V Senci, dňa:                                                                                     Podpis:

MESTO SENEC 
 

NÁVRATKA  
k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

MNOŽSTVOVÝ ZBER - RODINNÉ DOMY  
 

Návratku je potrebné doručiť do 31.1.2019 na Mestský úrad v Senci osobne, 
poštou alebo elektronicky vyplnením formulára na www.senec.sk . 

Návratka sa netýka poplatníkov žijúcich v bytových domoch!!! 
 
Meno a priezvisko poplatníka :    ......................................................................................... 
 
Dátum narodenia:                          ......................................................................................... 
 
Trvalý pobyt :                                  ........................................................................................ 
 
Korešpondenčná adresa :             ........................................................................................ 
 
Tel. číslo (mobil) :                           ......................................................................................... 
 
E-mail :                                             ......................................................................................... 
 
Identifikačné údaje osôb, za ktoré plní povinnosti poplatník (osoby v domácnosti): 
    Priezvisko                                 Meno                        Dátum  nar.               Poznámka 
1  .............................................   ..............................    ......................     ..............................      
2  .............................................   ..............................    ......................     ..............................      
3  .............................................   ..............................    ......................     ............................... 
4  .............................................   ..............................    ......................     ...............................      
5  .............................................   ..............................    ......................     ...............................      
6  .............................................   ..............................    ......................     ...............................   
V prípade, že je k jednej zbernej nádobe prihlásených viacero osôb, bude poplatok z zbernú nádobu účtovaný 
poplatníkovi v zmysle platného VZN č. 7/2018 o nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom. 
 
Typ a počet zberných nádob na zmesový komunálny odpad a BIOODPAD:      

Adresa stojiska 
zbernej nádoby  Objem zbernej nádoby v l 1) Interval vývozu 

zbernej nádoby 2) 
Číslo čipu 

zbernej nádoby3) 

  110 /120 /140 /240 /1 100  26 x / 52 x 01SC 
 110 /120 /140 /240 /1 100  26 x / 52 x 01SC 
 110 /120 /140 /240 /1 100  26 x / 52 x 01SC 
 110 /120 /140 /240 /1 100  26 x / 52 x 01SC 

Poznámka:  
1)objem zbernej nádoby nájdete na inštalovanom čipe, hodiace sa zakrúžkujte 
2) Interval vývozu zbernej nádoby: 26 x = raz za dva týždne, 52 x  = týždenne, hodiace sa zakrúžkujte 
3) Pokiaľ zberná nádoba nedisponuje čipom, zakrúžkujte objem podľa reálneho stavu.  
 
Dohoda o domácom kompostovaní : ÁNO / NIE 
              
Poplatník svojím podpisom potvrdzuje, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a úplné. Správca dane 
má právo kontroly údajov a v prípade nezrovnalostí aj ich úpravu. 
Osobné údaje sa spracovávajú Mestom Senec (prevádzkovateľom) v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. 
o ochrane osobných údajov, §13 odsek 1) písmeno e). 
 
V Senci, dňa:                                                                                     Podpis: 
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Poslanci Mestského zastupiteľstva 
schválili nové Všeobecne záväzné na-
riadenie (VZN) o miestnych daniach  
a miestnom poplatku za komunálne 
odpady (KO) a drobné stavebné od-
pady (DSO), ktoré nadobúda účinnosť 
prvým dňom roka 2019.
V schválenom VZN sa vykonala zmena  
v čl.1, kde sa ustanovilo zavedenie miest-
nych daní a poplatku za KO a DSO od 
1.1.2019 (t.j. platné pre nasledujúce zda-
ňovacie obdobia, až do zavedenia no-
vých zmien a teda nebude sa každoroč-
ne upravovať, pokiaľ nebude oprávnená 
požiadavka na vykonanie zmeny).
Ďalej sa zaviedli zmeny, resp. doplnky:
- čl. 8 ods. 2 písm. c) – zníženie sadzby 
dane za psa v bytovom dome veľké ple-
meno o 25% (t.j. daň 52,50 eur/ročne)
- čl. 8 ods. 4 a 5 (preukázanie úľavy dane 
za psa),
- čl. 9 ods. 7 (pojem „stoly“, presnejšia 
definícia pojmu „rozkopávka“), 
- čl. 10 ods. 7 sa doplnilo písm. c) (oslo-
bodenie od dane za ubytovanie deťom 
a mladistvým umiestneným v centrách 
podpory pre deti a  rodiny, v sociálnych 
zariadeniach, v krízových strediskách,  
v náhradnej starostlivosti a pod.), 
- čl. 11 ods. 5 sa doplnil o písm. b) (oslo-
bodenie od dane za predajné automaty 
slúžiace na predaj pomôcok určených 
na ochranu pred šírením prenosných po-
hlavných ochorení), 
- čl. 13 – poplatok za KO a DSO sa zme-
nil výrazne v nadväznosti na zmenu VZN  
o nakladaní s KO a DSO nasledovne:
• ods.1 písm. a) – paušálny poplatok 
(KBV, rekreačná oblasť Slnečné ja-
zerá, záhradné domy / chaty v záhra-
dách, záhradkárskych osadách, napr. 
záhradkárska oblasť Strieborné jaze-
ro, „Smradka“, oblasť „pred Kotvou“, 
záhradkárska osada Záhradnícka ul., 
za Tehelňou, Slnečné jazerá pri želez-
nici,...) v zmysle ktorého sa ustanovila 
zvýšená sadzba 0,077 eura/osoba/deň, 
t.j. 28,10 eura/osoba/rok
 Pre paušálny poplatok sa ustanovila 
možnosť zníženia sadzby poplatku o 15% 
poplatníkom – osobám starším ako 62 ro-
kov, t.j. 23,88 eura/osoba nad 62 rokov/
rok. Pre splnenie podmienky veku nad 62 
rokov je rozhodujúci vek k 1.1. príslušné-
ho kalendárneho roka, ktorý si správca 
poplatku zistí z evidencie obyvateľstva, 
t.j. nie je tu žiadna oznamovacia povin-
nosť občanov

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky 
Poslanci Mestského zastupiteľstva schválili nové Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré nadobúda účinnosť 
prvým dňom roka 2019.  
V schválenom VZN sa vykonala zmena v čl.1, kde sa ustanovilo zavedenie miestnych daní a poplatku 
za KO a DSO od 1.1.2019 (t.j. platné pre nasledujúce zdaňovacie obdobia, až do zavedenia nových 
zmien a teda nebude sa každoročne upravovať, pokiaľ nebude oprávnená požiadavka na vykonanie 
zmeny). 
Ďalej sa zaviedli zmeny, resp. doplnky: 
- čl. 8 ods. 2 písm. c) – zníženie sadzby dane za psa v bytovom dome veľké plemeno o 25% (t.j. daň 
52,50 €/ročne) 
- čl. 8 ods. 4 a 5 (preukázanie úľavy dane za psa),  
- čl. 9 ods. 7 (pojem „stoly“, presnejšia definícia pojmu „rozkopávka“),  
- čl. 10 ods. 7 sa doplnilo písm. c) (oslobodenie od dane za ubytovanie deťom a mladistvým 
umiestneným v centrách podpory pre deti a  rodiny, v sociálnych zariadeniach, v krízových 
strediskách, v náhradnej starostlivosti a pod.),  
- čl. 11 ods. 5 sa doplnil o písm. b) (oslobodenie od dane za predajné automaty slúžiace na predaj 
pomôcok určených na ochranu pred šírením prenosných pohlavných ochorení),  
- čl. 13 – poplatok za KO a DSO sa zmenil výrazne v nadväznosti na zmenu VZN o nakladaní s KO 
a DSO nasledovne: 

 ods.1 písm. a) – paušálny poplatok (KBV, rekreačná oblasť Slnečné jazerá, záhradné domy / 
chaty v záhradách, záhradkárskych osadách, napr. záhradkárska oblasť Strieborné jazero, 
„Smradka“, oblasť „pred Kotvou“, záhradkárska osada Záhradnícka ul., za Tehelňou, 
Slnečné jazerá pri železnici,...) v zmysle ktorého sa ustanovila zvýšená sadzba 0,077 
€/osoba/deň, t.j. 28,10 €/osoba/rok 
 Pre paušálny poplatok sa ustanovila možnosť zníženia sadzby poplatku o 15 % 

poplatníkom – osobám starším ako 62 rokov, t.j. 23,88 €/osoba nad 62 rokov/rok. Pre 
splnenie podmienky veku nad 62 rokov je rozhodujúci vek k 1.1. príslušného kalendárneho 
roka, ktorý si správca poplatku zistí z evidencie obyvateľstva, t.j. nie je tu žiadna 
oznamovacia povinnosť občanov 

 
 ods.1 písm. b) – množstvový zber (IBV, rekreačná oblasť Čierna voda, podnikatelia); 

minimálny počet nádob/vriec na zmesový komunálny odpad a povolené frekvencie vývozu 
sú ustanovené vo VZN o nakladaní s KO a DSO 
 
 

objem zbernej 
nádoby 

cena za liter od 
01.01.2019 

cena za rok od 
01.01.2019* 

110 l 0,015 85,80 € / 42,90 € 
120 l 0,015 93,60 € / 46,80 € 
140 l 0,015 109,20 € / 54,60 € 
240 l 0,015 187,20 € / 93,60 € 
1100 l 0,010 572,00 € / 286,00 € 
vrece / 120 l 0,013 81,12 € / 40,56 € 
 
 
 
*Pozn.: prvá suma znamená ročný poplatok v prípade intervalu vývozu 52 týždňov (každý týždeň 1x); 
suma za lomkou znamená ročný poplatok v prípade intervalu vývozu 26 týždňov (1x za dva týždne) 
 VZN neustanovuje možnosti a dôvody úľavy z poplatku v prípade množstvového zberu 

 ods.1 písm. b) – množstvový zber (IBV, rekreačná oblasť Čierna voda, podni-
katelia); minimálny počet nádob/vriec na zmesový komunálny odpad a povolené 
frekvencie vývozu sú ustanovené vo VZN o nakladaní s KO a DSO

*Pozn.: prvá suma znamená ročný poplatok v prípade intervalu vývozu 52 týždňov 
(každý týždeň 1x); suma za lomkou znamená ročný poplatok v prípade intervalu vývo-
zu 26 týždňov (1x za dva týždne)
• VZN neustanovuje možnosti a dôvody úľavy z poplatku v prípade množstvového 
zberu
• Tu je veľmi dôležité, aby poplatník nahlásil správcovi poplatku v prípade množ-
stvového zberu zmenu frekvencie vývozu v termíne do 31.01.2019. 
- Čl. 13 ods. 3 – znížila sa sadzba poplatku pre drobné stavebné odpady bez obsahu 
škodlivín na 0,039 eura/kg

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností, 
k dani za psa, k dani za predajné automa-
ty a k dani za nevýherné hracie prístroje 
(ďalej: Priznanie k dani) je povinný podať 
ten, u koho v priebehu roka 2018 nasta-
la zmena skutočností, t. j. nadobudnutie 
nehnuteľností, predaj nehnuteľností, vy-
danie právoplatného stavebného povo-
lenia alebo aj kolaudačného rozhodnutia, 
vlastník, resp. držiteľ psa, prevádzkovateľ 
predajných automatov a nevýherných 
hracích prístrojov, resp. ten, u ktorého 
nastali zmeny skutočností, oproti pred-
chádzajúcemu zdaňovaciemu obdobiu. 
Držiteľ preukazu ŤZP a ŤZP/S môže po-
žiadať v daňovom priznaní o úľavu na daň 
z nehnuteľností a o oslobodenie na daň 
za psa, ak sa jedná o nového daňovní-
ka do 31. januára 2019. V prípade, keď 
daňovník mal vydaný preukaz s časo-
vým obmedzením do konca roka 2018, 
je potrebné zánik nahlásiť. V prípade, ak 
daňovník – držiteľ preukazu ŤZP a ŤZ-
P/S nadobudol preukaz v priebehu roka 
2018, o zníženie dane musí požiadať do 
31.1.2019 v priznaní k príslušným daniam. 
O oslobodenie od platenia dane za psa 
môže požiadať aj osamelý dôchodca 
na predpísanom tlačive u správcu dane 
do 31. januára 2019. Každý občan, kto-
rý má povinnosť platiť miestne dane za 

nehnuteľnosti, psa, užívanie verejné-
ho priestranstva, ubytovanie, predajné 
automaty, nevýherné hracie prístroje  
a miestny poplatok za komunálne od-
pady a drobné stavebné odpady, dosta-
ne rozhodnutie o vyrubení týchto daní 
a poplatku. V rozhodnutí bude uvedená 
výška, splatnosť daní a poplatku, ako  
i variabilný symbol a číslo účtu, na ktorý 
je daňovník povinný dane a poplatok za-
platiť. Pri platbe treba dbať o dodržanie 
podmienok platenia. Treba si dať pozor, 
aby bola úhrada realizovaná na správ-
ne číslo účtu so správnym variabilným 
symbolom. Daň je možné zaplatiť aj v po-
kladni mestského úradu. Pokiaľ sa občan 
platiaci paušálny poplatok za komunálne 
odpady dlhodobo (viac ako 90 dní) ne-
zdržiava na území mesta, môže požiadať 
o zníženie poplatku za komunálne odpa-
dy, ak odo dňa zmeny do 30 dní dodá 
doklady uvedené vo VZN (Celé znenie je 
uverejnené na www.senec.sk). Žiadosť 
a príslušné doklady sa podávajú každo-
ročne, pokiaľ dôvod na zníženie poplat-
ku trvá. Priznanie k dani z nehnuteľností,  
k dani za psa, k dani za predajné automa-
ty a k dani za nevýherné hracie prístroje, 
za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady sa vybavujú do 31.1.2019 v úrad-
ných hodinách MsÚ – vchod č.5       MsÚ

Poslanci Mestského zastupiteľstva schválili nové Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady (KO) a drobné stavebné odpady (DSO), ktoré nadobúda účinnosť 
prvým dňom roka 2019.
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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

KINO - HITY

LABYRINT

KINOSÁLA

ĽADOVÁ SEZÓNA
25.1. piatok o 18:00 5,00 Eur
27.1. nedeľa o 16:00 5,00 Eur

NOVÁ ŠANCA
6.1. nedeľa  o 18:00 5,00 Eur

7.1. pondelok  o 18:00 5,00 Eur

AQUAMAN
2.1. streda o 18:00 3D 6,00 Eur
3.1. štvrtok o 18:00 2D 5,00 Eur  

MESTSKÉ MÚZEUM - TURECKÝ DOM

Mestské múzeum v Senci oznamuje svojim návštevníkom, 
je z dôvodu rekonštrukcie budovy Tureckého domu, pozastavená 
výstavná činnosť a múzeum bude pre verejnosť zatvorené. 
Predpokladaný termín otvorenia múzea je marec 2019. O aktivi-
tách múzea počas tohto obdobia (prednášková činnosť a pod.) 
budeme verejnosť priebežne informovať. V prípade potreby 
môžete pracovníkov múzea kontaktovať na našich mailových 
adresách a mobilnom tel. čísle.                

Ďakujeme za porozumenie. 

17.1. štvrtok o 18:00

 
Timár Bogáta – Szabó Ditta: Rokonok, nyelvrokonok és a nyelvi 
változás – Avagy a nyelvészet hétköznapi és izgalmas oldalai?
Előadás a Szenczi Molnár Albert alapiskolában az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem szakembereinek tolmácsolásában.

Jazykovedná prednáška v maďarskom jazyku, zameraná na 
ugrofínske príbuzenstvá Maďarov v podaní odborníčok z 
Univerzity Eötvösa Loránda v Budapešti. 

Miesto konania: 
Divadelná sála ZŠ Alberta Molnára Szencziho, Nám. A. Molnára 2

KNIŽNICA

MÁRIA 
VRKOSLAVOVÁ 
ŠEVČÍKOVÁ
21.1. pondelok 
o 10:30
Beseda 
so slovenskou 
spisovateľkou 
pre deti

ADRIANA 
RAJCZI
23.1. streda 
o 18:00
Beseda 
s cestovateľkou 
v maďarskom 
jazyku

PRIPRAVUJEME:
STRÝKO 
BALTAZÁR 
CESTA 
NA SEVERNÝ 
PÓL
3.2.2019 nedeľa 
o 15:30 
5,00 Eur 

PRIPRAVUJEME:
LEN SI POSPI MILÁČIK
15.2. piatok o 19:00 25,00 Eur

Predpredaj vstupeniek: 
kancelária MsKS, 
pokladňa kina, 
Labyrint 2. poschodie

PRIPRAVUJEME: 

27.2. o 18:00  

Beseda 
s JAROSLAVOM 

DUŠEKOM
15,00 Eur

PRIPRAVUJEME: 

25.7.2019 o 18:00  

Predpredaj vstupeniek: 
kancelária MsKS 
a Ticketportál

MEGA TURNÉ OPEN AIR 2019
KANDRÁČOVCI

MAĽOVANÉ 
PRI HUDBE
IX. ročník 
celomestskej 
výtvarnej súťaže.   
Výstava trvá 
do 6.1.2019. 
Vstup voľný

ATELIÉR KOMPAS 
Z NAŠEJ DIELNE 
12.1. sobota o 15:00 
Výstava prác žiakov 
zo Súkromnej 
základnej 
umeleckej školy 
v Novej Dedinke. 
Výstava trvá 
13.01. – 31.01.2019.
Vstup voľný

PRIPRAVUJEME: 
8.2. piatok o 18:00

 
Výstava trvá 5.2. – 28.2.2019. 

Vstup voľný.

Výstava prác žiakov zo Súkromnej 
základnej umeleckej školy 

Renáty Madarászovej v Senci. 

FENOMÉN BRUNO GRӦNING  
19.1. sobota o 15:00 Vstupné dobrovoľné 
Premietanie filmu s mimoriadnou silou v troch cykloch. 
Občianske združenie 
Kruh pre prirodzenú pomoc v živote.

16.1. streda o 18:00
Bezplatný seminár jazykového centra the Bridge 
o efektívnom učení angličtiny pre seniorov. 

UZDRAVENIE PRIRODZENOU CESTOU PODĽA UČENIA BRUNA GRӦNINGA  
14.1. pondelok o 18:15 Vstupné dobrovoľné
Informačná prednáška občianskeho združenia Kruh pre prirodzenú pomoc v živote. 

ASTERIX A TAJOMSTVO 
ČAROVNÉHO NÁPOJA

6.1. nedeľa o 16:00 5,00 Eur

Prajeme Vám šťastie a lásku po celý Nový rok 2019 !

10

PF PF PF PF PF PF PF PF 201920192019
Prajeme Vám šťastie a lásku po celý Nový rok 2019 !

Izabelka Sabová

AMFITEÁTER SENEC
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Ako funguje triedený zber odpadov v meste Senec?

Častokrát sa stretávame s otázkami, ako je to vôbec s triedeným zberom v meste Senec. Triedi sa? 
Aké komodity (typy odpadov) sa triedia? Čo sa s nimi stane? Kto má vlastne triedený zber v Senci  
na starosti? A mnohé ďalšie. Pre lepšiu orientáciu je dobré začať od začiatku – od legislatívy, 
ktorá prikazuje triediť odpad, až po fyzický zber a recykláciu.

Nový zákon o odpadoch (č. 79/2015 Z.z.) z dielne Ministerstva životného prostredia Slovenskej  
republiky, ktorý nadobudol účinnosť od 1.1. 2016 zaviedol pojem tzv. rozšírená zodpovednosť  
výrobcov (RZV) a pojem organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV). Systém, ktorý bol  
prebraný z európskej legislatívy, diametrálne zmenil podmienky zabezpečovania a financovania 
triedeného zberu. Po novom sa o triedený zber v obciach nestarajú obce, ale OZV, ktoré majú  
zmluvu s konkrétnou obcou alebo mestom a koordinujú v spolupráci s mestom výkon činnosti  
triedeného zberu. Finančné prostriedky získava OZV od výrobcov vyhradených výrobkov, ktorí  
majú zákonnú povinnosť postarať sa o odpad vzniknutý z vyhradených výrobkov. Jednou  
z možností, ako sa oň postarať, je poveriť touto úlohou OZV. Zberová spoločnosť (teda spoločnosť,  
ktorá zabezpečuje zber odpadov v danom meste/obci – v prípade mesta Senec AVE SK odpadové  
hospodárstvo s.r.o. – ďalej len AVE SK), má v tomto prípade len úlohu servisnej spoločnosti, ktorá 
fyzicky zabezpečuje odvoz a dotriedenie triedeného zberu na základe „trojzmluvy“: OZV – mesto 
– zberová spoločnosť a dohodnutých frekvencií vývozu konkrétnych typov odpadov. Rozšírená  
zodpovednosť výrobcov sa uplatňuje na obaly (papier, sklo, plasty, kovové obaly, nápojové 
kartóny), neobalové výrobky (papier, plasty, sklo), batérie a akumulátory, elektrozariadenia, 
pneumatiky a vozidlá. 

AVE SK zabezpečuje v zmysle trojzmluvy mesta Senec s organizáciou zodpovednosti výrobcov 
NATUR-PACK, a.s. výkon činnosti triedeného zberu obalov a neobalových výrobkov a zároveň 
systém zberu pneumatík s organizáciou zodpovednosti výrobcov ELT Management Company 
Slovakia s.r.o. Obe OZV patria k najväčším na Slovensku, so stabilným finančným, odborným  
a technickým zázemím. Opotrebované pneumatiky môže občan Senca odovzdať na zbernom dvore 
mesta Senec alebo na zbernom mieste na skládke odpadov Červený Majer, ktoré zároveň slúži 
pre obyvateľov Senca ako oficiálne miesto zberu pneumatík v rámci RZV. V komoditách obaly 
a neobalové výrobky sa tradične zber jednotlivých odpadov (papier, plasty, kovové obaly, sklo, 
nápojové kartóny) realizuje prostredníctvom farebných nádob – žltá (plasty obalové a neobalové,  
 kovové obaly a nápojové kartóny), modrá (kartón, papier, noviny, časopisy) a zelená (sklo –  
obločné/tabuľové a obalové). V rámci rodinných domov je triedený zber realizovaný  
prostredníctvom plastových vriec. Komodity (papier, plasty, nápojové obaly, kovové obaly  
a sklo) sa zvážajú do centra dotrieďovania odpadov do areálu skládky odpadov Červený Majer, 
kde sú rozdelené podľa kategórií plastov, papiera a následne zlisované do balíkov a odpredané na 
recykláciu predovšetkým v rámci Slovenska. Niektoré komodity sa na Slovensku nespracovávajú,  
preto sú odpredávané aj do zahraničia. 

Inzercia
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Cieľom Slovenskej republiky, ako aj nás všetkých, je čo najvyššia miera vytriedenia druhotných  
surovín. Aj napriek úsiliu všetkých zúčastnených strán, triedený zber na Slovensku nie je  
dostatočný, nakoľko sa radíme medzi krajiny s nízkou úrovňou triedeného zberu (miera separácie  
a recyklácie je niekde na úrovni 18-20 %). Mesto Senec nie je výnimkou, aj keď priemerné  
triedenie v meste je vyššie ako je slovenský priemer. Hlavným účelom nás všetkých je to, aby 
sa triedilo a následne recyklovalo čo najviac odpadu a tým pádom ho na skládke končilo čo  
najmenej.

V prípade, ak náhodou občan Senca nemá k dispozícii dostatočnú kapacitu nádoby na ukladanie 
vytriedeného odpadu, treba danú informáciu nahlásiť Mestu Senec, mestskému úradu. Mesto 
Senec požiada OZV o odsúhlasenie novej nádoby a odsúhlasenie jej pravidelného vývozu. OZV 
prehodnotí efektivitu triedeného zberu na území mesta a potrebu zakúpenia, umiestnenia a vývozu  
nádoby. Až po odsúhlasení môže mesto Senec požiadať zberovú spoločnosť - AVE SK   
o umiestnenie nádoby a jej pravidelný vývoz.  Bez súhlasu OZV  nemôže totiž  ani mesto, ani zberová 
spoločnosť nádobu na triedený zber umiestniť. V prípade dodržania zmluvných a zákonných  
podmienok trojzmluvy (Mesto Senec, zberová spoločnosť - AVE SK a OZV - NATUR-PACK, a.s.),  
kde sa predovšetkým pojednáva o počte vyvážaných nádob, frekvencií vývozov, čistote zberu  
atď., by mal byť triedený zber vrátane nádob, vývozov, dotrieďovania odpadov uhrádzaný  
z finančných prostriedkov OZV. Náklady na triedený zber sa preto mesta netýkajú. Jediná  
výnimka je v prípade nedodržania čistoty zberu, neschválenia umiestnenia ďalších nádob, prípadne 
nedodržania iných zmluvných podmienok.

Triedený zber je budúcnosť pre naše deti a našu planétu, preto by sme mali spoločne pristupovať 
k nemu tak, aby sme vytriedili čo najviac odpadov a tým napomohli sebe aj Slovensku zabezpečiť 
čo najvyššiu mieru recyklácie odpadov. 

RNDr. Peter Krasnec, PhD, MBA
generálny riaditeľ AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.

prezident Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve

Inzercia
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A Szenci Művelődési Központ 
moziterme a Csemadok Szen-
ci Alapszervezete rendezé-
sében megtartott ünnepváró 
koncertek idején mindig telt 
házzal üzemel. Az idei koncert 
minden eddigit fölülmúlt a kö-
zönség száma tekintetében, 
de talán a karácsonyi hangulat 
megélésének mélysége tekin-
tetében is. Elegendő pótszék 
híján sokan a lépcsőkön állva 
nézték végig a programot. Az 
ünnepváró délután eseménye-
it Korpás Árpád kitűnő konfe-
ransza vezette föl, és kísérte 
a program végéig, amellyel a 
szenci magyar tannyelvű isko-
lák diákjai és tanárai, valamint 
az alapiskola mellett - Strešňák 
Dagmar és Strešňák Gábor ve-

zetésével - működő Möggyes 
néptáncegyüttes ajándékozta 
meg a közönséget. Már az első 
műsorszám megérintette a kö-
zönség szívét. Az óvodások és 
a szakközépiskola óvodapeda-
gógia szakos diákjai léptek föl 
egy szépen megkoreografált 
zenés összeállítással. Ezt kö-
vetően színvonalas műsorszá-
mok kavalkádja következett, 
melyben a Kismöggyes és a 
Nagymöggyes népi táncokat, 
a szakközépiskola diákjai népi 
pásztorjátékot mutattak be. A 
zenei kíséretet a somorjai Duna 
Folk Band szolgáltatta, amely 
a hagyományos magyar nép-
zene hiteles tolmácsolását és 
népszerűsítését tekinti külde-
tésének.  Nagy sikert aratott az 

alapiskola Szőcs Anett vezette 
énekkara és a felső tagozato-
sok Gombocska énekkara Tóth 
Katalin vezetésével.  Duray Re-
zső a Szenc és Vidéke Társulás 
elnöke is szólt a közönséghez, 

majd átadta a szenci magyar 
óvodásoknak, a jövő kisiskolá-
sainak a Szenc és Vidéke Tár-
sulás és a Rákóczi Szövetség 
ajándékát a Mátyás királyról 
szóló könyveket.                      VCs

A Csemadok karácsonyi koncertje a magyar közösség legszebb ünnepváró eseménye 

Tradičné vianočné koncerty 
Csemadoku vždy zaplnili kino-
sálu MsKS do posledného kres-
la. Tohoročný koncert prekonal 
počtom ľudí v hľadisku, možno 
aj hĺbkou prežívania vianočnej 
atmosféry, všetky doterajšie. 
Nestačili ani pridané stoličky, 
mnohí stáli na schodoch po-
čas celého podujatia. Slovom 
sprevádzal popoludňajší gala-
program Árpád Korpás. Hneď 

prvý bod programu chytil obe-
censtvo za srdce, keď škôlkari 
MŠ Alberta Molnára Szencziho a 
študentky odboru učiteľstva pre 
materské školy Spojenej školy  
s VJM A. M. Szencziho pred-
viedli pekne aranžované spo-
ločné vystúpenie. Nasledovala 
plejáda hodnotných programov. 
Ľudový tanečný súbor Möggy-
es pôsobiaci pri ZŠ s VJM A. M. 
Szencziho pod vedením Dag-

mar Strešňák a Gábora Streš-
ňák sa prezentoval vystúpením 
najmladších členov vo formácii 
Kismöggyes a dorastu Nagy-
möggyes. Do tanca hral šamo-
rínsky Duna Folk Band, ktorý 
považuje za svoje poslanie šíriť 
ľudovú hudbu v autentickom 
podaní. Študenti Spojenej školy 
s VJM A. M. Szencziho zahrali 
betlehemský príbeh a úspech 
zožali aj dva spevácke zbory ZŠ 

s VJM A. M. Szencziho. Zbor žia-
kov prvého stupňa spieval pod 
vedením Anett Szőcs  a dirigent-
ka súboru Gombocska, zboru 
starších žiakov, bola Katalin 
Tóth. V rámci programu  vystúpil 
aj predseda Združenia Senec  
a okolie Rezső Duray s krátkym 
príhovorom a odovzdal škôlka-
rom knihu o kráľovi Matejovi ako 
dar Združenia Senec a okolie  
a Rákócziho spolku.            VCs

Vianočný koncert Csemadoku je najkrajšou adventnou udalosťou maďarskej komunity

Élményekben gazdag rendez-
vénnyel zárta a Csemadok 
Ifjúsági és Gyermekklubja az 
idei esztendőt. Sok érdekes 
műsor, klubdélelőtt, színjátszó 
tábor, könyvbemutató valósult 
meg Szenc Városának, vala-
mint a Csemadok Városi Szer-
vezetének köszönhetően. A 
győri Vaskakas Bábszínházban 
már többször jártak a szenci 
gyerekek, most a Mekk Elek 
ezermester című darabot lát-
ták. Megelevenedtek a tévéből 
ismert bábjáték kedves figurái 

a bábszínház színpadán, az e – 
betűkkel tele szellemes beszéd 
is lekötötte a népes közönség 
figyelmét. Győr városa karácso-
nyi díszben pompázott, a főté-
ren adventi vásár fogadta a láto-
gatókat. A bevásárlást viszont a 
LIBRI könyvesboltban kezdték 
a kincskeresők és tátikáék is, 
jó volt látni, mekkora érdeklő-
déssel és örömmel válogattak a 
könyvek birodalmában.  Ezután 
jólesett a pizzakóstoló, majd 
séta az adventi vásár sátrai, dí-
szei között.            Polák Margit

A Kincskereső és a Tátika Bábcsoport Győrben

Detský a mládežnícky klub Kincskereső a bábkarsky súbor Tátika v Győri
Deti a mládež združené pod 
záštitou mestskej organizácie 
Csemadoku aj vďaka podpore 
mesta Senec zažili v uplynulom 
roku mnoho podujatí, klubové 
dopoludnia, divadelný tábor, 
prezentácie kníh a ďalšie zaují-

mavé programy. Svoje tohoroč-
né aktivity uzatvorili výletom za 
kultúrou. V Győri  si pozreli pred-
stavenie Mekk Elek ezermester 
v bábkovom divadle Vaskakas. 
Postavy  známe z televíznych 
obrazoviek ožili na pódiu divadla  

a zaujali deti svojimi dialógmi 
pozostávajúcimi zo slov, v kto-
rých sú len samohlásky „e”.
Mesto žiarilo vo vianočnej vý-
zdobe. Na hlavnom námestí 
čakali na návštevníkov vianoč-
né trhy, ale deti najprv obsadili 

kníhkupectvo Libri. Bola radosť 
sa na nich pozerať, s akým zá-
ujmom sa vrhli do ríše kníh. Až 
po dobrej pizzi nasledovala pre-
chádzka medzi stanmi a deko-
ráciami vianočných trhov.
                                 Margit Polák

PF 2019
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Testvériskolánk, a Piarista Ál-
talános Iskola és Gimnázium 
meghívásának és vendéglá-
tásának köszönhetően 2018. 
december 5-én együtt kon-
certezhettünk a híres Kaláka 
együttessel a mosonmagya-
róvári Flesch Károly Kulturális 
Központban. Ez a koncert volt 
a karácsonyi koncertjeink kö-
zül az első.
Az előadás alatt igazi ünnepi 
hangulat uralkodott. A meghitt-
séget és az örömet számunk-
ra még fokozta, hogy gyer-
tyagyújtásra felkérték Matus 
Mónika igazgatónőt, aki boldo-
gan tett eleget e kérésnek. Ezt 

követően a gyerekek, a dalok 
és a zenészek hangszertudása 
csodálatos világba varázsolták 
a közönséget. Felemelő érzés 
volt, hogy igazi művészekkel 
énekelhetünk együtt. A magyar 
karácsonyi énekeken kívül a 
közönség ízelítőt kaphatott 
több nemzet dalaiból és a Ka-
láka megzenésített verseiből. 
Ki szeretném emelni azt is, 
hogy ez alkalommal is meg-
tapasztalhattuk a mosonma-
gyaróváriak hihetetlen figyel-
mességét, vendégszeretetét. 
Nagyon hálásak vagyunk 
mindezért!
Tóth Katalin és a Gombocska

Szabad-e bejönni ide betlehemmel?
Žiacky spevácky zbor ZŠ A. 
M. Szencziho Gombocska 
vďaka pozvaniu našej partner-
skej Piaristickej ZŠ a gymná-
zia mal príležitosť 5. decem-
bra 2018 vystúpiť so slávnou 
kapelou Kaláka  v Kultúrnom 
centre Károlya Flescha v Mos-
nomagyaróvári. Bolo to naše 
prvé tohoročné vianočné vy-
stúpenie. 
Podujatie sa nieslo vo sviatoč-
nej atmosfére. Udalosť bola 
pre nás ešte radostnejšia, keď 
sme sa dozvedeli, že hostite-
lia požiadali našu riaditeľku 
Móniku Matus, aby zapálila 
adventnú sviečku. Nasledo-

val koncert, ktorý preniesol 
obecenstvo do čarovného 
sveta prostredníctvom detí, 
skladieb a virtuóznej hre hu-
dobníkov. Bol to veľký záži-
tok spievať spolu s na slovo 
vzatými umelcami. Zazneli 
okrem maďarských piesní  
i melódie viacerých národov  
a taktiež zhudobnené básne  
z tvorby skupiny Kaláka. 
Chcela by som vyzdvihnúť, že 
sme sa v Mosonmagyaróvári 
mohli opäť tešiť z nesmiernej 
pohostinnosti a pozornos-
ti našich hostiteľov. Sme im  
za to veľmi vďační.
   Katalin Tóth a Gombocska

Môzeme sem vstúpiť s betlehemom?

Idén részt vettem a TUDOK regionális kon-
ferenciáján, amelyre 2018. november 30-
án került sor a dunaszerdahelyi Vámbéry 
Ármin Alapiskolában. A versenyre Tóth Ka-
talin tanító néni kísért el. 
A konferencia célja, hogy a diákok belekós-
toljanak a tudományos életbe, kutassanak, 
és az eredményeiket szakmai zsűri előtt 
mutassák be. A konferenciára elsősorban 
középiskolások pályamunkáit várják, ám 
Szlovákiában indulhatnak az alapiskolát 
látogató felső tagozatos diákok is.  
Két kategóriában folyt a verseny: egy bio-
lógiai és egy humán szekcióban. Én az 
utóbbiban indultam a Mögy a dógozatírás? 
című előadásommal. Azt kutattam, hogy 

hogyan és milyen mértékben fordulnak 
elő nyelvjárási eredetű jelenségek a szen-
ci magyar gyerekek iskolai munkáiban. 
Meglepetésemre a vizsgálat szerint a diá-
kok nagyon jól el tudják különíteni nyelv-
járásukat a köznyelvtől, írásban nagyon 
kis mennyiségben fordult elő nyelvjárásra 
visszavezethető helyesírási hiba. 
A kategóriámban nyolc érdekes, különbö-
ző témájú előadás hangzott el. A zsűri az 
én kutatásomat tartotta a legjobbnak, ezért 
márciusban Szentesen, a TUDOK – Tudo-
mányos Diákkörök XIX. Kárpát-medencei 
Konferenciája döntőjén versenyzek majd.
Köszönöm szépen a tanító néninek a tá-
mogatást és a segítséget!     Korpás Lilla

Belépőjegy a TUDOK Kárpát-medencei döntőjére

V sprievode pani učiteľky Katalin Tóth som 
sa zúčastnila Regionálnej konferencie štu-
dentských vedeckých krúžkov TUDOK, ktorá 
sa konala 30. novembra na ZŠ s VJM Ármi-
na Vámbéryho v Dunajskej Strede. Cieľom 
konferencie je, aby študenti okúsili svet vedy, 
aby bádali a svoje výsledky prezentovali pred 
odbornou komisiou. Súťaž TUDOK je určená 
predovšetkým stredoškolákom, ale na Slo-
vensku sa do nej môžu zapojiť aj žiaci druhé-
ho stupňa základných škôl. Súťažilo sa v sek-
cii biológia a v sekcii spoločenské vedy, do 
ktorej bol zaradený aj môj príspevok. V práci 
pod názvom „Mögy a dógozatírás?” (Darí sa 
písanie písomky?) som zmapovala, do akej 
miery sa prenášajú prvky miestneho nárečia 
do školských prác seneckých maďarských 
detí. Na moje prekvapenie som zistila, že žia-
ci dokážu veľmi dobre oddeliť svoje nárečie 
od spisovného jazyka a v ich písomných pre-
javoch sa len zriedka nachádzajú pravopisné 
chyby súvisiace s používaním nárečových 
tvarov.  V mojej sekcii odznelo osem predná-
šok na rôzne zaujímavé témy. Porota usúdila, 
že môj príspevok bol najlepší a dostala som 
príležitosť súťažiť v maďarskom Szentesi na 
Celokarpatskom finále súťaže študentských 
vedeckých krúžkov TUDOK. Veľmi pekne 
ďakujem pani učiteľke za podporu a pomoc!                                                                                                                                           
                                                         Lilla Korpás 

Vstupenka na Celokarpatské 
finále súťaže TUDOK 

POZVÁNKA na Fašiangový latino večer - Radi vás privítame 19.1.2019 od 19:00 vo veľkej sále SOŠ AaP na Kysuckej 14
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Spoločenská kronika

Dňa 17.12.2018 uplynuli tri roky, čo nám do večnosti odišiel, 
môj manžel, otec, dedko, pradedko Jozef Kováč. S láskou na 
teba spomíname a v srdci v žiali zostávame. Manželka Mária 
s deťmi

Dňa 14.1. uplynie 11 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá 
manželka a mamička Katarína Mosorová. S láskou na ňu spomí-
na manžel, synovia Kristián a Ferko, švagriná Gabika a sesternica 
Marienka.

Dňa 18.12.2018 sme sa navždy rozlúčili s našim otcom, dedkom, 
pradedkom, bratom a švagrom Dušanom Lovíškom, ktorý nás 
opustil 14.12.2018. Ďakujeme všetkým blízkym, známym, ktorí 
sa prišli rozlúčiť na poslednej rozlúčke a tiež ďakujeme za preja-
venú sústrasť a kvetinové dary. Smútiaca rodina.

V zmysle VZN č.1/2012 je možné zúčtovať dotácie 
čerpané v roku 2018 najneskôr do 10. januára 2019. 
Zúčtovanie možno podať osobne do podateľne MsÚ, 
alebo zaslať poštou na adresu: Mesto Senec, Miero-
vé nám. č. 8, 903 01 Senec, pričom rozhodujúci je 
dátum podania na pošte. 
Je potrebné vyplniť a podať tlačivo: Zúčtovanie dotá-
cie poskytnutej Mestom Senec s povinným dokladmi:
• kópie bankových výpisov, ktoré dokumentujú prí-
jem a použitie poskytnutej dotácie,        
• kópie faktúr, kópie výdavkových a príjmových po-
kladničných dokladov,
• doklady z registračnej pokladne v zmysle zákona 
431/2002 Z.z. o účtovníctve,
• správa o činnosti žiadateľa za rok, v ktorom obdržal 
dotáciu so zapracovaním komplexného písomného vy-
hodnotenia projektu vrátane fotodokumentácie, pro-
pagačných materiálov – programy, pozvánky, výstrižky  
z tlače, propagácia mesta, prezenčné listiny a pod. 
Súčasťou správy je aj informácia o súťažiach a tur-
najoch, ktorých sa členovia klubu zúčastnili a zorga-
nizovali.
Originály dokladov predložených na zúčtovanie musia 
mať vyznačené, že boli použité k zúčtovaniu dotácie  
v zmysle zmluvy o dotácii. Pre jednotné a jednoduch-
šie zúčtovanie dotácie sme pripravili Pomocnú tabuľ-
ku, fotokópie dokladov uvedených v tabuľke, ktoré 
tiež tvoria prílohu zúčtovania. Všetky ďalšie informá-
cie a tlačivá nájdete: www.senec.sk/sk/zivotna-situa-
cia/ako-poziadat-a-zuctovat-dotaciu                       GR

Ako zúčtovať dotácie z rozpočtu mesta

Narodili sa
Emília Klejová, Emily Šipošová, Dalibor 
Tahotný, Anna Boros, Samuel Krcheň, 
Júlia Ďurčeková, Michal Bagi-Kováč, 
Dea Droppová,  Lea Mária Labudová, 
Marína Zárubová,  Ján Záruba, Natália 

Slížiková, Jonáš Vasil, 
Nela Galbavá, Michal Farkaš

 Zosobášili sa
Erickson Paulo da Silva Miranda – Iveta 

Kóšová, 
Vladimír Makovický – Michaela Slováková

Blahoželáme jubilantom

Klub dôchodcov
Etela Bálintová (65)

Slovenský zväz telesne postihnutých 
ZO č. 215

Žigmund Jajcaj (75), Anna Vineková (65
 Opustili nás

Ján Hadvig (1949), Andrea Wallner 
(1987), Eva Janková (1954),

Jozef Mucska (1964), František Šimon-
čič (1949), Julius Švasta (1937), Helena 

Kissová (1941)
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Stalo sa už tradíciou, že sa žiaci 
nášho gymnázia  každoročne zú-
častňujú súťaže Shakespeare Me-
morial.  Je to celoslovenská  súťaž  
v recitácii prózy a poézie v anglic-
kom jazyku, autorov z anglicky 
hovoriacich krajín a vlastnej tvorbe  
v anglickom jazyku.

Súťaž je organizovaná Prvým sú-
kromným gymnáziom v Bratislave  
a každoročne  sa koná v Zicchyho 
paláci.  V predchádzajúcich roční-
koch súťaže sme dosahovali vyni-
kajúce umiestnenia, ale tento rok 
sme zaznamenali jeden z najlep-
ších výsledkov vôbec.
 Na 23. ročníku tejto súťaže sa žiaci 
sekundy -  Vincent Lissnik a Vero-
nika Kuchtová umiestnili na prvých 
miestach v prvej kategórii. Viktor 
Lissnik si tento úspech zopakoval  
z minulého roka v kategórii prednes 
prózy a Veronika Kuchtová zasa 
ukázala svoj  talent v prednese po-
ézie.
Svojimi neopakovateľnými inter-
pretačnými výkonmi  len potvrdili,  
že patria medzi tých najlepších  
na Slovensku vo svojej kategórii.
Veľmi sa tešíme z tohto krásneho 
úspechu našich žiakov a Veronike 
a Vincentovi ďakujeme za skvelú re-
prezentáciu našho gymnázia.

Mgr. Danka Knutová
Gymnázium Antona 

Bernoláka Senec

Vynikajúce umiestnenie našich gymnazistov 
na Shakespeare Memorial

Ďakujeme vede-
niu mesta Senec  
za schválenie dotácie, 
ktorá nám pomohla 
k realizácii projektu 
SNOEZELEN - svet 
zvukov, svetla, farieb 
a fantázie. Vytvore-
nie kútika Snoezelen 
prináša našim deťom 
uvoľnenie a poteše-
nie. Je to multistimu-
lačná metóda, ktorá 
má za následok pocit 
pohody a uvoľnenia. 
Pomáha aktivovať, prebúdza záujem a tiež odbúrava 
strach. Snoezelen vychádza z možností a schopností 
dieťaťa a snaží sa rešpektovať záujmy detí s postihnu-
tím. Cieľom vybudovania kútika bolo získať miesto pre 
cielenú stimuláciu, relaxáciu detí s autizmom a detí  
s viacnásobným postihnutím. 
Deti, ktorým je Snoezelen určený, môžu poďakovať 
svojou spokojnosťou. Vedenie školy s pedagógmi 
ďakuje za záujem mesta a pomoc pri skvalitňovaní 
edukácie našich žiakov. Zo snoezelenu máme veľkú 
radosť. Ďakujeme vedeniu Mesta Senec.

Spojená škola Senec, Mgr. Edita Belková, Mgr. 
Jana Šlachtičová Lauková

Multistimulačná metóda pomáha
v Spojenej škole



19ŠPORTSENČAN január 2019 

Poznáte športovca, kolektív, trénera, 
funkcionára, ktorý svojou športovou, tré-
nerskou, resp. funkcionárskou činnosťou 
predčil všetkých a toto ocenenie si zaslú-
ži? Komisia športu pri MsZ na svojom po-
slednom zasadnutí aktualizovala a kon-
kretizovala podmienky na toto významné 
ocenenie.
Oceňujú sa tieto kategórie:
Športovec jednotlivec 
• v roku 2018 mal športovec trvalé bydlis-
ko v meste Senec alebo súťažil a bol čle-
nom športového klubu so sídlom v meste 
Senec (pri rovnakom úspechu je upred-
nostnený športovec s trvalým bydliskom 
v meste  Senec);
• súťaž je vyhlásená pre športovcov, ktorí 
súťažia v kategóriách dospelých a mlá-
dežníckych kategóriách;
• vyhlasuje sa 10 najúspešnejších špor-
tovcov bez udania poradia;
• do ankety môžu byť prihlásení všetci 
športovci, ktorí pretekajú v zimných i let-
ných športoch;
Pri posudzovaní rozhodujú nasledovné 
kritériá

• reprezentant a počet štartov v repre-
zentácii,
• účasť na MS, ME, majstrovstvách SR  
a umiestnenie,
• medzinárodná účasť na turnajoch, pod-
ujatiach a umiestnenie,
• účasti a umiestnenie na regionálnych či 
republikových turnajoch, či podujatiach. 
športoch;

Športové kolektívy 
• športový kolektív musí mať svoje sídlo 
v meste Senec
• členmi športového kolektívu nemusia 
byť občania mesta Senec, môžu byť aj 
zahraničí športovci
• vyhlasujú sa tri najúspešnejšie športo-
vé kolektívy bez udania poradia; 
Pri posudzovaní rozhodujú nasledovné 
kritériá
• účasť na medzinárodných podujatiach, 
umiestnenie
• účasť v republikových podujatiach, 
umiestnenie
• účasť na medzinárodných a domácich 
turnajoch a podujatiach, umiestnenie

• súčasná účasť v republikových súťa-
žiach, umiestnenie;
Skokan roka/tréner/zaslúžili športovec, 
funkcionár
• Čestné uznanie za celoživotný prínos 
pre šport v meste Senec,
• Čestné uznanie – športový čin roka 
2018, tréner roka 2018

Absolútny víťaz – športovec roka 2018 
Internetové hlasovanie – zvíťazí jeden 
športovec alebo kolektív s najvyšším 
počtom hlasov z internetového hlasova-
nia
Ak poznáte takéhoto človeka, športovca, 
zašlite svoj návrh na Komisiu športu MsZ 
mailom na mailovú adresu komisiaspor-
tu@senec.sk, resp. poštou na adresu 
Mestský úrad v Senci, Mierové námestie 
8, 903 01  Senec. 
Termín podania: 10. január 2018

Všetky podrobnosti nájdete na www.se-
nec.sk/sk/aktualita/navrhnite-sportovca-
-na-titul-sportovec-roka-mesta-senec-za-
-rok-2018                     Gabika Rebrošová

Športovec roka mesta Senec za rok 2018

Komisia športu na svojom poslednom zasadnutí 3.12.2018 
hodnotila svoje pôsobenie i aktívnu činnosť nielen za svoje po-
sledné volebné obdobie. Opýtali sme sa predsedu komisie  
Ing. Juraja Gubániho, ktorý bol predsedom komisie dve voleb-
né obdobia niekoľko otázok:
• Čo sa Vám podarilo zmeniť?
Komisia športu pri mestskom zastupiteľstve je poradný orgán 
a napriek tomu sa nám niektoré veci podarili presadiť. Spo-
meniem predovšetkým každoročné navýšenie balíka financií  
na dotácie pre športové kluby a občianske združenia, finančná 
i organizačná podpora športových akcií seneckých škôl – Se-
necká olympiáda žiakov základných škôl, Senecká latka, Beh 
zdravia, Volejbalový turnaj o pohár primátora. Každoročne sa 
snažíme zvyšovať kvalitu týchto podujatí a priniesť ďalšie novinky 
- vylepšenia.
• Čo nové priniesla Komisia športu pod Vaším vedením?
Predovšetkým Senecký beh okolo Slnečných jazier, ktorý orga-
nizuje komisia športu, vždy v poslednú septembrovú sobotu od 
roku 2010. Toto podujatie sa teší vysokej popularite a každoroč-
ne nám počet účastníkov a bežcov stúpa. Pripravili sme aktívnu 
facebookovú stránku, kde informujeme hlavne o tomto podujatí. 
Treba podotknúť, že je to jeden z najmasovejších a najlacnejších 
behov v našom okolí. Symbolické štartovné 3 eurá od 18 rokov 
však putuje na dobročinné účely a pomáhame tak seneckým or-
ganizáciám alebo jednotlivcom. Skvalitnili sme podujatie Špor-
tovec roka, kde si prizývame významné športové osobnosti Slo-
venska, medzi nimi naše pozvanie prijali napríklad Oto Matický, 
Peter Orgler  – bývalí výborní  basketbaloví reprezentanti, Libor 
Charfreitag – majster sveta v hode kladivom, Michal Kopčan – 

mentálny kouč, Richard Lintner – výborný hokejový reprezentant 
a ďalší. Chceme ukázať hlavne deťom a mládeži vzory, osoby, 
športovcov, ktorí svojou cieľavedomou a poctivou prácou do-
siahli úspechy nielen na Slovensku, ale aj v Európe i vo svete.
• Kde vidíte rezervy a výzvy športu?
Je toho viac. Ide predovšetkým o zmenu postoja ľudí v meste, 
rodičov, širokej verejnosti k športu. Je to dôležitá oblasť spolo-
čenského života a zdravého vývoja spoločnosti. Už teraz tes-
tovanie detí ukazuje, ako šport a pohyb podceňujeme. Šport 
v meste musí mať rovnakú váhu ako školstvo, kultúra, sociál-
ne zabezpečenie. Vytvárajme priestory na športové vyžitie, 
otvárajme viac telocvične a ihriská, riešme a prehodnocujme 
možnosti na výstavbu telocviční, hál. Na to musí byť vôľa, vôľa  
a podpora všetkých. Vážme si všetky možnosti a príležitosti, 
ktoré dostaneme, vážme si každého človeka, ktorý venuje svoj 
voľný čas športu, trénerstvu a deťom. Toto sú hodnoty a postoje,  
na ktorých všetci, vrátane mňa musíme stále pracovať.
• Aký máte odkaz pre novú Športovú komisiu pri MsZ Senec?
Myslím si, že činnosť športovej komisie je naštartovaná kva-
litne a treba v práci pokračovať, resp. prísť s novými nápadmi  
a výzvami. Športová komisia a šport by mali spájať a stmeľovať, 
nie rozdeľovať. Ďakujem všetkým doterajším členom a pani ta-
jomníčkam, ktorí pôsobili v komisii za môjho vedenia, ale i všet-
kým tým, ktorí nám nezištne pomáhali a podporovali nás. Prajem 
novej komisii veľa dobrých rozhodnutí, som otvorený kedykoľvek 
pomôcť a poradiť. Držím palce i všetkým športovcom a športo-
vým klubom a ďakujem im za výbornú reprezentáciu nášho mes-
ta. Mesto Senec má svetových športovcov, vážme si ich, podpo-
rujme ich a buďme na nich hrdí!                     Gabika Rebrošová

Poznáte športovca, kolektív, trénera, funkcionára, ktorý svojou športovou, trénerskou, resp. funkcionárskou činnosťou 
predčil všetkých a toto ocenenie si zaslúži? Komisia športu pri MsZ na svojom poslednom zasadnutí aktualizovala  
a konkretizovala podmienky na toto významné ocenenie.

Komisia športu pri MsZ Senec hodnotila svoju činnosť

PF 2019
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Na trenčianskom výstavisku Expo center sa 
konal Športfestival 2018 - prehliadka neo-
lympijských športov. Vyvrcholením progra-
mu bola „Večera hviezd“, na ktorom vyhlásili 
najúspešnejších športovcov Slovenska v neo-
lympijských športoch.
Najlepším neolympijským športovcom SR  
za rok 2018 sa stal pretekár v historickej 
streľbe Štefan Ernst. Druhú priečku obsadila 
armwrestlerka Lucia Debnárová a z tretieho 
miesta sa tešil orientačný pretekár Ján Furucz. 
Ceny najlepším odovzdal prezident Sloven-
ského olympijského výboru Anton Siekel spo-
lu s prezidentom Konfederácie športových 
zväzov SR Marianom Kukumbergom, vicepre-
zidentom KŠZ SR Michalom Čaplom, gene-

rálnym sekretárom KŠZ a viceprezidentom 
SOV Zdenkom Krížom a riaditeľom Športo-
vého centra polície Jurajom Minčíkom. 
„Armwrestling je medzi TOP 3 najúspešnej-
ších neolympijských športov na Slovensku! 
Keď som v roku 2015 vyhrala túto anketu, 
neverila som, že ešte niekedy v budúcnosti 
budem stáť medzi najlepšími. Naša krajina 
má toľko fenomenálnych športovcov a je mi 
cťou stáť medzi nimi. Bolo veľmi ťažké vrá-
tiť armwrestling späť do TOP 3. Vedela som 
ale, čo je mojím snom. V roku 2017/2018 som 
pracovala ustavične, systematicky, pomaly 
na tom, aby bol armwrestling tam, kde patrí. 
Srdečne blahoželám víťazovi Štefanovi Ern-
stovi,“ vyjadrila sa Lucia Debnárová.      VCs

Lucia Debnárová je druhým najlepším športovcom Slovenska v neolympijských športoch

POZVÁNKA na Trojkráľové 
kúpanie ľadových medveďov 2019

MsÚ Senec, MsKS Senec, SCR Senec, Senecké ľadové medvede – SPORT 
CLUB Senec, Ľadové medvede Bratislava v spolupráci s klubom potápa-
čov Piccard Senec už po 21-prvýkrát srdečne pozývajú na Trojkráľové kúpa-
nie ľadových medveďov, tradične prvú športovo-kultúrnu akciu v novom roku  
v Senci, ktoré sa uskutoční v sobotu 6.1.2019 na pláži pod Hotelom Senec 
na severnej strane Slnečných jazier. Už od 13:00 je pripravený pre divákov 
program, v ktorom sa predstavia: muzikálová speváčka Mirka Belancová  
v doprovode Alexa (freestyle), ktorý zastúpi väčšinu hudobných ná-
strojov. Diváci sa určite radi zohrejú v rytme tanca spolu s tanečnicami  
z tanečnej školy F‘ Dance Center. Po slávnostnom nástupe o 14.00 si otužil-
ci vychutnajú studenú vodu Slnečných jazier. K dobrej nálade prispeje hu-
dobným výberom aj DJ Robo Matejka. Pre divákov je pripravené občerstvenie  
a čaj na zahriatie. Všetci otužilci – najmä naše domáce Senecké ľadové medve-
de sa tešia na divákov, ktorí ich prídu povzbudiť a užiť si príjemné sviatočné po-
poludnie na Slnečné jazerá do Senca.                                            Piccard Senec

Plavecký klub Delfín má 11. rokov

Plavecký klub DELFÍN Senec si pripomína 11. výro-
čie. Za tento čas prešlo rukami trénerov množstvo 
šikovných detí, ktoré sa naučili plávať a niektoré  
u nás plávajú až doteraz. Plaveckú výuku od začiat-
ku sprevádzajú nadšení dlhoroční plaveckí tréneri - 
bývalí úspešní plavci. 
Pri príležitosti ukončenia plaveckých kurzov pre za-
čiatočníkov a pokročilé deti Plavecký klub DELFÍN 
Senec usporiadal tradičné Vianočné plavecké Čoro 
- Moro za hojnej účasti rodičov, starých rodičov, pria-
teľov a známych. Všetky deti boli odmenené Mokrým 
vysvedčením a sladkosťami. V tomto veku u detí nie 
sú dôležité výsledky, počty tréningov a naplávaných 
kilometrov, ale dôležité je, že plávanie majú radi  
a vytvára pozitívny vzťah k športu. Všetkým rodičom 
patrí obrovská vďaka a úcta za podporu.
Plavecký klub DELFÍN Senec už roky poskytuje de-
ťom možnosť zmysluplného využitia voľného času. 
Počas celého roka organizujeme pre deti začiatoč-
nícke a zdokonaľovacie kurzy, po skupinách - pláva-
nie kondičné, rehabilitačné a športové, letné plavec-
ké prázdniny a plavecké kurzy pre deti MŠ a ZŠ. Od 
februára 2019 pokračujeme a otvárame nové jarné 
plavecké kurzy aj s pobytom v saune na podporu 
detskej imunity. Tešíme sa na nové stretnutia a radi 
privítame nových kamarátov.

 PaedDr. Valéria Pipišková
www.pkdelfinsenec.webnode.sk
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