Predstavujeme Stolnotenisový klub Senec (viac na str.24)
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Noc múzeí a galérií bola v Senci najmä tanečná. Okrem divadielka pre deti a čítania Bratislavských rozprávok v slovenčine i
maďarčine, či prednášky o J. N. Hummelovi, sa pred Mestským múzeom tancovalo s detskými folklórnymi súbormi Slnečnica,
Möggyes a ľudovou hudbou Varjos. Deti sa s naozajstným kováčom učili pracovať s horúcim kovom.
Foto: MO

Senecké leto a Veľký letný karneval
Počas Seneckého leta, teda 15.
júna, budú ulice v okolí vstupov
na juh Slnečných jazier dočasne zjednosmernené. Mapka jednosmeriek je na stránke mesta
a na profile mesta na Facebooku.
Aj takýmto spôsobom má mesto
záujem riešiť dopravu počas tohto
najväčšieho podujatia. Odstavné
parkovisko bude na severnej strane Slnečných jazier.

Stále by však bolo lepšie, aby sa
všetci účastníci Seneckého leta
rozhodli radšej prísť bez áut.
Senčanom odporúčame kúpiť si
lístky v predpredaji, kedy sú za
nižšiu cenu.
23.

23.

Pozvánka
na zasadnutie

Mestského zastupiteľstva v Senci
26.6.2019 o 9:00
v Hoteli Senec
Materiály na zasadnutie budú zverejnené
na www.senec.sk a zasadnutie sa bude
online vysielať na www.zastupitelstvo.sk

V tomto čísle sa dočítate...
Program veľkých podujatí
Podrobný program Seneckého leta a tiež program Veľkého
letného karnevalu nájdete na
celostranových plagátoch.
Viac na strane 11 a 14
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci
V článku o priebehu zasadnutia zastupiteľstva sa dočítate
o bodoch rokovania a diskusii
na aktuálne témy týkajúce sa

mesta Senec.
Viac na strane 2
Počty zapísaných prvákov
Na seneckých základných
školách sa konali zápisy do prvých ročníkov. Chcete sa dozvedieť, koľko prvákov a tried
v jednotlivých školách budeme mať v školskom roku
2019/2020?
Viac na strane 4
Parkovací dom na Železnič-

nej ulici
O prípravách projektovej dokumentácie na uvažovaný
parkovací dom na Železničnej
ulici píšeme v článku, v ktorom si môžete pozrieť aj vizualizáciu a pôdorys.
Viac na strane 6
Adoptuj si strom!
1. mája dobrovoľníci vysadili
stromy na Kysuckej ulici v areáli SOŠ automobilovej a pod-

nikania. Skrášlili tak priestor
v okolí strednej, dvoch základných a jednej materskej školy.
Viac na strane 8
Od 31. mája sa premieta
v amfiteátri
Premietacia technika je už
presunutá
do
amfiteátra,
kde sa bude premietať pod
hviezdami.
Viac na strane 10
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Záhradkárske oblasti, v ktorých sa dá prihlásiť na trvalý pobyt, majú už oficiálne
názvy: Búroš, Strieborné jazero, Pri jazierku a Tehelňa
Na májovom zasadnutí mestského zastupiteľstva informoval primátor Dušan
Badinský o dianí v meste za ostatné obdobie a spomenul tiež, že podpísal dokument o podpore cyklotrasy Veľkého Bielu
a jej pokračovaní do Senca.
Prednostka mestského úradu Jarmila Répássyová informovala poslancov
o počtoch zapísaných detí do prvého
ročníka základných škôl. Spomenula tiež,
že mesto splní prísľub o tom, že prváci ZŠ
Tajovského, ktorí boli umiestnení počas
školského roka 2018/2019 na ZŠ Kysucká, budú už v druhom ročníku v budove
ZŠ Tajovského.
Pre Senčanov, ale i rekreantov je dôležité, že počas letnej sezóny bude na severe Slnečných jazier len stanový kemp
a karavany budú na juhu. Toto rozhodnutie bolo prijaté z hľadiska bezpečnosti
(ide najmä o prístup k elektrickej energii)
po konzultácii so Slovenskou asociáciou
kempingu a karavaningu a odborníkmi
z oblasti energetiky. Táto zmena de facto
znamená, že napríklad početné súvisiace
skupiny karavanov sa do karavanového
kempu v takom veľkom počte nezmestia.
V minulých rokoch bol s takýmito skupinami problém, ktorý by sa týmto rozhodnutím mal eliminovať.
Poslanci vzali na vedomie vyhodnotenie
Komunitného plánu sociálnych služieb
mesta Senec na roky 2016-2019. Dávame
do pozornosti, že v každom výtlačku novín sa nachádza dotazník ku komunitnému plánu, ktorý bude východiskom pre
tento materiál na ďalšie obdobie.

Na vedomie vzali poslanci aj Lokálny akčný plán e-mobility pre mesto Senec na
zníženie emisií z dopravy a lokálne sa tak
zníži znečistenie ovzdušia, hluk a zlepší
sa životné prostredie.
Prijatím Všeobecne záväzného nariadenia mesta boli určené názvy záhradkárskych oblastí, do ktorých bude po voľbách do europarlamentu možné prihlásiť
sa na trvalý pobyt. Nové názvy sú: Búroš,
Strieborné jazero, Pri jazierku (lokálne sa
tomuto jazierku hovorí Smradka) a Tehelňa. Pomenovaná bola aj nová ulica menom Vrabčia.
Personálna zmena nastala v rade školy na MŠ Fándlyho 2, kde bol odvolaný
Ladislav Žittňan nahradený Annou Mokrášovou.
V pláne bolo aj zrušenie uznesenia MsZ
o zonácii Slnečných jazier, ktoré napokon nebolo zrušené, ale len pozmenené.
Cena pozemkov na rovine priľahlej k stavbe/pozemku kupujúceho bola stanovená
na minimálne 120 eur za meter štvorcový.
Poslanci schválili výpožičku pozemkov
neďaleko Strieborného jazera na Chovateľský park s chovom drobných zvierat
a malých hospodárskych zvierat, ktorý
budú môcť využívať chovatelia, školská
mládež, verejnosť, školy, rekreanti a návštevníci mesta.
Zastupiteľstvo sa zaoberalo aj prenájmami, odpredajmi a zámenami nehnuteľností.
V bode rôzne sa poslankyňa Janka Turanská pýtala na reklamný smog, ktorý
podľa slov primátora mesto už dlhšie rieši

Čínska delegácia

V apríli navštívila Slovensko čínska delegácia, zložená z predstaviteľov samosprávy a podnikateľov z oblasti Boshan, ktorá je známa pre rozvinutý sklársky
priemysel a výrobu porcelánu. Cieľom delegácie bolo rozvíjať obchodnú spoluprácu medzi mestom Senec v oblasti kultúry, športu, turizmu, vzdelávania.

aj súdnou cestou. Na jej návrh zakázať
na území mesta používanie plastových
pohárov odpovedala prednostka MsÚ,
že Senecké leto sa ešte nestihne takto
zabezpečiť, ale vianočné trhy sa už plánujú v ekologickom režime. Na otázku
o svetelnom smogu z logistickej haly pri
lokalite Malý Biel odpovedal primátor, že
sa opäť stretne s majiteľmi s cieľom riešiť
túto situáciu.
Poslankyňa Monika Macháčková informovala poslancov o pripravovanej rubrike, kde budú môcť poslanci MsZ odpovedať na aktuálne otázky. Otvorila tiež
otázku vytvorenia design manuálu mesta
Senec.
Poslankyňa Mária Hudáková sa informovala najmä o riešení sťažností.
Poslanec Rudolf Bittner požiadal, aby náčelník Mestskej polície sprísnil kontrolu
dodržiavania pravidiel cestnej premávky
a pýtal sa tiež na systém platieb za odpady a zmeny do budúcnosti. Prednostka
MsÚ informovala, že sa aktívne pracuje
s pripomienkami od občanov a do konca
roka bude pripravené nové VZN, v ktorom budú zohľadnené aj poznatky z tohto
roka.
V diskusii vystúpili aj traja občania, ktorí
sa zaujímali napríklad aj o odpady, fungovanie MsKS a miestnej samosprávy.
Viac informácií nájdete v zápisnici
na www.senec.sk a vo videozázname
na www.zastupitelstvo.sk
MO

Dlhý týždeň ušetril mestu viac
ako 13 400 eur na poštovnom.
Senčania si vyzdvihli 6 891
rozhodnutí
Možnosť vyzdvihnúť si výmery miestnych
daní a poplatkov na Mestskom úrade
a na mieste ich v pokladni uhradiť, využilo
opäť mnoho Senčanov. Keďže si vyzdvihli
6 891 rozhodnutí, čo predstavuje okolo
38% všetkých rozhodnutí, mestu ušetrili
13 437,45 eur na poštovnom. Takmer 4 000
rozhodnutí Senčania na mieste aj uhradili
a pokladňou mesta tak prešlo 183 443,85
eur (63 113,72 eur za daň z nehnuteľností,
117 027,40 eur z poplatku za komunálny
odpad a 3 302,73 eur z dane za psa. Mestský úrad bol počas „dlhého týždňa“ otvorený dlhšie, aby mohlo čo najviac Senčanov využiť túto službu.
Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru ekonomiky
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Názory vedenia mesta a poslancov mestského zastupiteľstva
V Mestských novinách Senčan prichádzame s novou rubrikou, v ktorej chceme dať priestor vedeniu mesta a poslancom Mestského
zastupiteľstva v Senci, aby mohli vyjadriť svoje názory na aktuálne témy.
Jednou z priorít, na ktorých sa všetci dohodli, je aj mestská športová hala. Aby bolo možné začať na nej pracovať, budú sa musieť
všetci zodpovední dohodnúť, čo v nej bude, akým športom bude slúžiť, v akom režime bude fungovať, ako má vyzerať jej zázemie...
Preto sme v tomto čísle položili otázku: Ako si predstavujete mestskú športovú halu?
som toho názoru, že by bolo ideálne, ak by zariadenia, športovú turistiku. Súčasťou
Tomáš Mókoš, poslanec
Koncept projektu športovej haly by mal byť to mesto vedelo pokryť a spravovať zo svoj- haly by, samozrejme, malo byť aj zázemie
postavený na možnosti celoročného využi- ho rozpočtu. Ak by bola možnosť vybudo- pre športovcov, šatne, konferenčná miestvať danú halu zo súkromných zdrojov zís- nosť atď. Hala bude súčasťou športového
tia.
Hala by mala byť viacúčelová s primárnym kaním investora, vôbec sa tomu nebránim, areálu na 5. jazere.
pokrytím čo najväčšieho množstva indo- ak sa to nastaví za výhodných podmienok
Rudolf Bittner, poslanec
orových športov (napr. volejbal, hádzaná, pre obe strany.
Prečo? Využitie športovej haly na šport,
Predložil
som
finálne
podmienky
pre
verejbasketbal, florbal, futsal, a iné...).
Samotný koncept projektu športovej haly nú súťaž do komisie športu, aby sme mohli kultúru, inú činnosť. Športy hádzaná, basby mal spĺňať moderné trendy, ktorými sú ku koncu roka vyhlásiť súťaž na architek- ketbal, volejbal, ďalšie športy. Rozmery
dostatočné množstvo šatní, regenerač- tonickú štúdiu športovej haly a športového športoviska je nutné zabezpečiť na medzinárodnú úroveň. (Najväčšia je hádzaná).
ných priestorov, oddychové tzv. relax zóny, areálu.
Kultúrne podujatia, koncerty, iná kultúrna
zasadacie priestory pre organizovanie odčinnosť.
Jana
Némethová,
poslankyňa
borných seminárov.
Robila
som
si
prieskum
a
cca
90%
šporAko? Navrhujem halu pre 1500 divákov
Sekundárne by mala slúžiť aj na kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré z kapa- tových hál financujú a prevádzkujú samo- (v prípade kultúrneho podujatia možné
citných dôvodov nie je možné realizovať správy. Prevádzkové náklady nie sú tak využitie plochy na športovanie od 1000
vysoké, aby ich mesto s rozpočtom 26 do cca 1500 divákov, samozrejme so záv MsKS.
mil. nezvládlo. Budeme sami rozhodovať medzím. Pozrieť min. 3 hotové haly. (ŠH
o tom, ako sa bude hala využívať. Hala by v Piešťanoch, „Čajky“. Následne po posúJuraj Gubáni, viceprimátor
Daná hala by mala mať reprezentatívny mala slúžiť športovým klubom, na kultúru, dení zadať návrh.
charakter, ktorý splní viac účelov. Medzi ale aj na komerčné účely. V Senci máme Začo? Výstavba. Preveriť možnosť dotácií,
hlavné by malo patriť pokrytie športov, cca 30 športových klubov. Niektoré kluby BSK, športové zväzy, eurofondy, nájsť marktorými zastrešíme nedostatok plochy na už dnes trénujú mimo Senca, nemajú do- ketingového partnera na názov š.h. , príklaich reprezentáciu v našom meste – hlavne statok tréningových jednotiek, alebo je ich dom môže byť š.h. HANT aréna Pasienky.
majstrovských zápasov a turnajov. Mala by účinkovanie vo vyšších súťažiach limito- Za čo? Prevádzka. Prevádzku realizovať
byť prioritne pre hádzanú, florbal, halový vané nevhodnými podmienkami. Niektoré cez SCR, využitie pracovníkov z letnej prefutbal/futsal, basketbal a volejbal. Má tam podujatia senecké kluby organizujú mimo vádzky (nutné prijať nižší počet pracovníbyť zázemie, pre kluby, reštaurácia, wel- mesta, napríklad vo Viničnom. Toto by sa kov), odpočty DPH, použitie časti dotácií,
ness a fitness. Nesmieme zabudnúť ani na malo po výstavbe haly zmeniť. Chceme, príjem z kultúrnych udalostí atď.
kultúrny charakter, kde by sa mohli konať aj aby sa Senčania mohli prezentovať doma. Veľmi stručne napísaný plán realizácie výVýstavbou haly by sme zároveň podporili stavby Športovej haly. Ďakujem za pozorrôzne podujatia.
Čo sa týka financovania – prevádzky haly, cestovný ruch, ubytovacie a stravovacie nosť.

BSK to s ochranou životného prostredia myslí vážne
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja schválilo zámer nepoužívať na ničenie burín a ruderálnych rastlín
herbicídy na báze glyfosfátov na verejných priestranstvách vo vlastníctve BSK.
Kraj sa bude snažiť používať len ekologické prípravky.
Toto rozhodnutie však odporúča aj obciam a mestám na území kraja tak, aby
sa používali len ekologické prípravky.
BSK tiež prijalo dokument s názvom „Memorandum o spolupráci a spoločnom
postupe pri ochrane lesov na území Bratislavského samosprávneho kraja“, ktorý
podpísalo 33 primátorov miest, starostov
mestských častí a starostov obcí kraja
spolu s niektorými mimovládnymi organizáciami. Formou vyhlásenia sa pridávajú
ďalšie obce, mestá, združenia a dokonca
aj fyzické osoby. Toto memorandum môže
formou vyhlásenia podpísať každý občan

kraja, ktorý sa chce pridať k iniciatíve pre
Župan Juraj Droba a predseda
predstavenstva BVS, a.s., Zsolt Lukáč
pri podpise memoranda Foto: BVS, a.s.
trvalo udržateľné lesné hospodárstvo,
ochranu a rozvoj lesov a podzemných
vodných zdrojov na území nášho kraja.
Viac informácií nájdete na http://www.
region-bsk.sk/clanok/memorandum-o-

-spolupraci-a-spolocnom-postupe-pri-ochrane-lesov-na-uzemi-bratislavskeho-samospravneho-kraja-912123.aspx
Životného prostredia sa týka aj ďalšia aktivita BSK a to partnerstvo, ku ktorému sa
zaviazal kraj a Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s. Cieľom tohto memoranda je „zdieľanie vzájomných skúseností
najmä v oblastiach strategického rozvoja, ochrany zdrojov pitnej vody, adaptácie
na zmenu klímy, vedy a výskumu, vzdelávania a školstva, dopravy, cestovného
ruchu a propagácie.“
Novinkou je tzv. Zelené memorandum,
ktoré v máji podpísalo sedem županov,
ktoré je dohodou o spoločnom postupe
pri ochrane životného prostredia. Nás
teší, že medzi podpísanými predsedami
krajov je aj župan BSK Juraj Droba.
Zdroj: BSK a BVS, a.s.
Foto: BVS, a.s.
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Senecké školy prijali do prvých ročníkov 324 detí
Zápis žiakov do prvého ročníka základných škôl sa uskutočnil 26. - 27. apríla
na všetkých základných školách v meste
Senec, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec.
Celkový počet detí, ktoré boli zapísané
v uvedených termínoch je 381. Celkový
počet detí, ktoré budú mať v nasledujúcom školskom roku odklad je 36. Počet
prijatých detí za všetky základné školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec je 324. Počet detí, ktoré nebudú prijaté je 46. Celkový počet tried prvákov
v školskom roku 2019/2020 bude 16.
ZŠ Tajovského:
Súčasné 4 triedy detí prvého ročníka,
ktoré sú v tomto školskom roku umiestnené v elokovanom pracovisku na Kysuckej
14, budú od budúceho školského roka
2019/2020 pokračovať vo vzdelávaní ako
druháci v priestoroch ZŠ Tajovského na
Tajovského ulici Senec.
V elokovanom pracovisku sa od septembra 2019 vytvorí 5 nových prváckych tried
pre aktuálne zapísané a prijaté deti, jedna
trieda však musí mať menší počet žiakov,
s prihliadnutím na veľkosť triedy.
Pri prijímaní detí do prvého ročníka
v školskom roku 2019/2020 boli zohľadnené deti, ktorých súrodenci už na uvedenú ZŠ chodia, avšak podľa miesta bydliska by mali patriť pod inú základnú školu
v meste.
ZŠ Mlynská:
V tejto základnej škole sa zápisu zúčastnil najväčší počet detí, avšak kapacitne je

možné otvoriť v budúcom školskom roku
len 5 tried, z toho jedna môže mať maximálne 18 žiakov.
Pri prijímaní žiakov pre budúci školsky
rok bolo na prvom mieste kritérium spádovosti, teda, či podľa miesta bydliska
žiak patrí alebo nepatrí do danej ZŠ. Ostatní žiaci z kapacitných dôvodov prijatí
nebudú. V tomto prípade nebolo možné
vyhovieť ani rodičom, ktorých jedno dieťa
už na uvedenú školu chodí, avšak podľa
bydliska patrí do iného obvodu.
ZŠ Kysucká:
Od budúceho školského roka tu budú
otvorené 4 nové prvácke triedy, z toho
väčšinu detí tvoria deti navštevujúce MŠ
Kysucká s dočasne elokovaným pracoviskom na ZŠ Kysuckej. To znamená, že
aktuálni predškoláci, ktorí boli presťahovaní z dôvodu nadstavby na MŠ Kysucká,
budú od budúceho školského roka pokračovať v tých istých priestoroch, avšak
už ako žiaci prvého ročníka.
ZŠ s VJM Szenciho:
Základná škola s vyučovacím jazykom
maďarským otvorí v novom školskom
roku dve triedy prvákov, pretože na zápis
prišlo 33 detí, z ktorých 6 dostalo odklad
a tak bude mať táto škola v školskom roku
2019/2020 spolu 27 prvákov.
Súkromná ZŠ S.E.N.E.C.:
Prijala do prvého ročníka 18 detí. Jedno
dieťa je v zahraničí.
Mária Chorváthová
poverená zastupovaním vedúceho
útvaru školstva a športu mesta Senec

• SME „STÁDO“ 21. STOROČIA
Je pondelok. Sused, dôchodca, sa chystá
na vyšetrenie pred operáciou. Uvedomuje
si, že musí ísť čo najskôr, ak chce byť medzi
prvými, väčšinou dôchodcami. Okolo 5:45
ráno prichádza pred ošarpanú, starú, pýrom obrastenú budovu polikliniky. Štrnásty
v poradí čaká pred vstupom na polikliniku.
Zdesený danou situáciou rozmýšľa, či ísť,
alebo neísť. Našťastie nechodieva na polikliniku takmer nikdy, takže sa rozhodne,
že počká. 6:00. Dvere sa otvárajú. Dôchodcovia sa podľa pohybových možností presúvajú na miesta svojich vyšetrení. Jeden
vpravo, druhý vľavo, dvaja do výťahu a pán
sused svojim smerom. Ako „stádo“. Každý
vie, kam má ísť.
TAKMER 50 ROKOV DOZADU
Dedina pri Trenčíne. Sme deti a pasenie
husí a kráv si užívame hlavne cez prázdniny u starých rodičov. Schádzame sa na
začiatku dediny. Postupne ideme po ceste
a húsky od susedov sa k nám pridávajú. Na
konci dediny, pri paši sa všetky počas dňa
napasú. Po výkriku hlavných pastierov sa

húsky zhromaždia a cestou domov sa oddeľujú od kŕdľa a každá vie, do ktorej brány
má ísť. Niektorá sa vopchá aj pred ostatné.
SÚČASNOSŤ
Pred ordináciou sused vie, že je tretí v poradí. Poctivo čaká, keď tu dobehne pacient
a vopchá sa pred ostatných. Aj dôchodcovia majú guráž. Sused je slušný pán a tak
sa neháda. Aj naňho prišiel rad. Po splnení všetkých úkonov sa poberá domov a je
rád, že tu bol len raz za dlhú dobu. Šťastie,
že s kŕdľom svojich rovesníkov tu nemusí
pravidelne tráviť čas. Na to sú aj iné možnosti. Mimo polikliniky.
MonSkov
• KOMUNIKÁCIA. TO JE ČO?
Pracujem v školstve už niekoľko desaťročí. Pár generácií prešlo mojimi rukami
a uplatňuje získané vedomosti v praxi.
Porovnávanie so súčasnosťou stojí za to.
A stojí za to skutočne? Desať rokov dozadu bola ešte komunikácia na úrovni, plná
podstatných mien, prídavných mien i vybraných slov. Slov, v ktorých sa nachádza
ypsilon. A odvodené slová? A to je čo?

Lepšia obec

Nainštalujte si mobilnú aplikáciu Lepšia
obec a komunikujte efektívne s Mestom
Senec. Aplikáciou nahlasujte podnety
adresované zamestnancom Mestského úradu. Aplikácia nám umožňuje dostávať vaše podnety, aj keď sme mimo
kancelárie a priamo na mieste umožňuje aj zaslať odpoveď o riešení podnetu.
V prípade nutnosti doplnenia informácie
k podnetu, nám aplikácia umožní komunikovať priamo s vami.
Aplikáciou budeme zasielať aj notifikácie k výpadkom dodávok elektriny,
vody, plynu, alebo iných dôležitých udalostí v meste Senec.
V prípade otázok k aplikácii a jej používaniu, prosíme, kontaktuje naše IT
oddelenie na čísle +421 905 499 768,
alebo e-mailom na webmaster@senec.
sk. Veríme, že si aplikáciu obľúbite a pomôže Vám aj nám riešiť podnety efektívnejšie.
Mesto Senec
Dnešná doba je inovatívna. Plná materiálnych potrieb, „svojských“ vybraných slov
a o „počítačoidno - mobilových“ ani nehovorím. Pred desiatimi rokmi si kamarátky
a kamaráti našli čas na rozhovor v cukrárni.
Dnes si nájdu čas na posedenie tiež - ale
každý s mobilom v ruke. Stoja spolu v jedálni, na autobusovej zastávke, pred obchodom... s mobilmi v ruke.
Viem, doba napreduje. Ale je to skutočne
to, čo chceme? Chceme mať deti s unavenými očami, bez slovnej zásoby, nekomunikatívne? Chceme z nich mať otrokov neživých vecí? Kam sa podela ľudská stránka?
Viem, doba napreduje. Už dvojročné deti
vedia viac, čo sa týka mobilu, počítača.
Prepracovaní rodičia v rámci svojho pokoja volia miesto rozhovoru a hry s deťmi
podávanie spomínaných vecí do rúk svojich ratolestí. Uvedomujeme si, kam to celé
speje? Vrátime sa pomaly, ale iste do doby
kamennej. Nemej, s občasnými zvukovými
prejavmi a v prípade hladu sa nejaký polotovar nájde.Nehádžem všetkých do jedného vreca, ale... to chceme?
MonSkov

SENČAN jún 2019

Odpady a separovanie
Výsledky jarného upratovania
Počas jarného upratovania, kedy boli obyvateľom meste
k dispozícii veľkokapacitné kontajnery, bolo vyzbieraných
23,08 tony objemného odpadu.
V areáli útvaru verejnej zelene, údržby
a čistenia mesta Senec bolo vyzbieraných v rámci nebezpečných odpadov:
0,08 tony rozpúšťadiel, 0,02 tony pesticídov, 0,30 tony
farieb, lepidiel a živíc s nebezpečnými
látkami, 1,20 tony
obalov obsahujúcich zvyšky nebezpečných látok a 0,04 tony
iných motorových, prevodových a mazacích olejov.

Čipovanie kontajnerov u právnických osôb
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Rozvoj doplnkovej infraštruktúry cestovného ruchu v Senci
V nasledujúcich mesiacoch bude
v
budove
Tu r e c k é h o
domu
prebiehať realizácia projektu za
účelom rozvoja doplnkovej infraštruktúry cestovného ruchu
v Senci, a to umiestnením 3 info-pointov a 4 sklenených vitrín.
Cieľom projektu je zvýšenie informovanosti návštevníkov a turistov mesta, ako aj jeho obyvateľov o historických a kultúrnych
pamiatkach, podujatiach a pod.
Info-pointy rýchlo a efektívne
zodpovedajú otázky o meste
a dianí aj náročnému turistovi
a návštevníkovi. Sú kompati-

bilné so všetkými zariadeniami
prehliadania webu a nevyžadujú, aby používateľ stiahol
alebo nainštaloval čokoľvek.
Tieto info-pointy budú nainštalované v interiéri, čo zabezpečí
ich udržateľnosť vyššiu, ako
aj z dôvodu odstránenia vandalizmu. V priestoroch múzea
budú nainštalované 4 nové
sklenené vitríny, ktoré umožnia
rozšíriť expozíciu Mestského
múzea. Projekt bude realizovaný s finančnou podporou
Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý prispel vo výške
7 900 EUR.
Katarína Mentelová
útvar stratégie a rozvoja
mesta Senec

Označovanie jestvujúcich zberných nádob RFID čipom v rodinných domoch bolo už ukončené. K začiatku mája malo
mesto u fyzických osôb zaevidovaných 4 880 zberných nádob
na komunálny odpad, 1 118 ks zberných nádob na biologicky
rozložiteľný komunálny odpad a 260 dohôd o domácom kompostovaní.
Súbežne prebiehalo označovanie zberných nádob právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov. K 1.6.2019 sa
zastaví vývoz všetkých neoznačených zberných nádob RFID
čipom o objeme 110 l, 120 l, 140 l a 240 l. Právnické osoby
prosíme o súčinnosť, nakoľko sú v zmysle zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. povinní sa zapojiť do systému zberu
komunálnych odpadov stanoveného mestom. Poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady je možné
zahrnúť do oprávnených nákladov pri spracovaní daňového
priznania.

Na pešej zóne pribudnú koše na triedený odpad
Mesto postupne robí
kroky pre to, aby sa
zvyšovala miera triedenia odpadov. V súvislosti s obnovou mobiliáru na pešej zóne na
Lichnerovej ulici mesto
začne s výmenou košov na odpady, ktoré
budú vizuálne vhodnejšie do centra mesta
a budú určené na triedenie odpadov. Prvých
8 kusov je objednaných a budú nainštalované na začiatku leta.
Mobiliár sa bude dopĺňať aj v ďalších častiach mesta. Napríklad na Striebornom jazere, kde pribudnú lavičky, smetné
koše a koše určené na psie exkrementy.
Na Slnečných jazerách budú umiestnené 1100-litrové kontajnery na triedenie papiera a plastov.
Útvar verejnej zelene, údržby a čistenia mesta Senec

Rozvoj zelenej infraštruktúry v meste
Senec
Kvalita a dostupnosť zelených plôch
je
jedným
z ukazovateľov kvality života v sídlach. Preto sa mesto
Senec rozhodlo podporiť projekt na výsadbu stromov a kríkov na sídlisku v centre mesta
(ulice Šafárikova, Jesenského,
Nám. 1. mája, Trnavská), ako
aj na sídlisku v okrajovej časti
mesta (ulice Považská, Jánošíkova, Kysucká). Výsadba
nového trávnika, listnatých
vzrastlých stromov a listnatých
krov nižšieho vzrastu prispeje

k eliminácii nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy – k zmierneniu teplotných extrémov,
k zníženiu prašnosti prostredia, ako aj k zvýšeniu produkcie kyslíka. Vytvorí sa tak
kultivovaný oddychový verejný
priestor. Začiatok realizácie
projektu je naplánovaný na august s ukončením v novembri
2019. Projekt bude realizovaný
s finančnou podporou Bratislavského samosprávneho
kraja, ktorý prispel vo výške
7 000 EUR.
Katarína Mentelová
útvar stratégie a rozvoja
mesta Senec
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Na Železničnej sa plánuje parkovací dom

Parkovanie počas letnej sezóny pri železnici
Počas leta, keď je areál Slnečných jazier k dispozícii len
tým, ktorí majú permanentky,
vzniká problém s parkovaním.
Ľudia využívajúci integrovanú
dopravu môžu stáť len na Železničnej ulici, ktorá sa rýchlo
zaplní, alebo si môžu kúpiť
permanentku na auto a parkovať na Slnečných jazerách tak,
ako to mohli robiť bezplatne
počas roka.

Mesto Senec pripravuje projektovú dokumentáciu na realizáciu objektu „Záchytné
parkovisko - parkovací dom
Železničná“, ktorý bude riešený ako „Park & Ride (P+R)“
a bude umiestnený na zaužívanej parkovacej ploche
v rámci Slnečných jazier –
Juh, za vstupnou bránou zo
Železničnej ulice.
„Park and Ride (P+R) záchytné parkoviská (alebo motivačné parkovanie) sú parkoviská
s napojením na verejnú dopravu, ktoré umožňujú dochádzajúcim, ktorí chcú cestovať do
centier miest, zanechať svoje
vozidlá na parkovisku pred
mestom a ďalej cestovať verejnou dopravou (zväčša železničnou dopravou, poprípade
mestskou hromadnou dopravou).“
Jednotlivé podlažia nie sú
prepojené ani len pre peších,
aby bola zabezpečená samostatná prevádzka parkoviska,
parkovacích plôch. Novovytvorená parkovacia plocha na
2. NP bude prístupná len zo
Železničnej ulice rampou pre
osobné vozidlá umiestnenou
ešte pred vjazdom do areálu
Slnečných jazier - Juh a pešími lávkami priamo k autobusovým zastávkam na Želez-

ničnej ulici. Táto plocha bude
slúžiť najmä pre ľudí využívajúcich verejnú dopravu (železničnú, mestskú, prímestskú)
ako parkovanie nadväzujúce
na integrovanú dopravu. Prístup na parkovaciu plochu na
1.NP bude iba z areálu Slnečných jazier - Juh ako autom
tak aj pešo, aby táto časť parkovacieho domu mohla slúžiť
počas letnej sezóny výlučne
pre návštevníkov Slnečných
jazier. Neregulovaný prechod
z parkoviska do areálu Slnečných jazier bude znemožnený
vytvorenou zelenou stenou
z oceľového rámu a pletiva
s prerastením popínavou zeleňou. Počet parkovacích miest
na prízemí je 39 a na poschodí
parkovacieho domu je navrhnutých 45 miest. Pred objektom zo strany Slnečných jazier
bude vytvorených ešte 15 parkovacích miest formou zatrávňovacieho parkoviska.
Objekt bude navrhnutý tak,
aby bola jednoducho riešiteľná
možnosť prístavby alebo nadstavby bez narušenia architektúry daného objektu. Prípadnú
prístavbu bude možné zrealizovať aj počas plnej prevádzky
parkovacieho domu, čím by sa
vytvorilo cca 210 parkovacích
miest.
Mesto Senec

Mesto pripravuje zakreslenie
čiar na parkovanie v areáli budovy na Železničnej ulici, ktorú
mesto v minulom roku odkúpilo. Uvažuje sa aj o spoplatnení
parkoviska. Má slúžiť ako návštevníkom Slnečných jazier,
tak aj Senčanom či iným cestujúcim integrovanou dopravou.
Stále je však najlepšie prísť na
železnicu pešo. Je to ekologickejšie aj zdravšie.
MO

Poznáme víťazov Súťaže vo varení gulášu

Zlatom sa pýši tím Yacht,
striebro patrí družstvu Smajlíci a Strana maďarskej komunity získala bronzovú medailu. Ďakovný diplom si vyslúžili Belušskí majstri. Ďalšími
účastníkmi súťaže boli Traja
mušketieri z Kőszegu, Seneckí fičúri, SMER, SNS a ĽSNS.

Kotle všetkých tímov sa rýchlo vyprázdnili. Výťažok z podujatia bude použitý na dobročinný účel, poputuje na účet
Betánie Senec n.o., zariadení
chráneného bývania a domovu sociálnych služieb pre
dospelých ľudí s mentálnym
postihnutím.
VCs

Slnečné jazerá chystáme na letnú sezónu
Príprava na letnú sezónu je
v plnom prúde: kosíme, maľujeme bungalovy, venujeme
sa údržbe prevádzkových
budov a čisteniu areálu. Vymenili sme obkladačky v jednom komplexe sociálnych zariadení, odvodnili sme cestu
vybudovaním kanalizácie na
severnej strane a zrekonštruovali sme malú loď (pódium)
pre deti na južnej strane. Novinkou je, že pred začiatkom
sezóny vybudujeme oplotenie
kempingu na severnej strane.
Parkovanie v areáli jazier regulujeme, okrem iného, aj žltým vodorovným dopravným
značením. Chceme, aby pravidlá parkovania boli rešpektované, preto máme dohodu
s políciou, že sa viac zameria
na parkovanie v rámci kontroly

dodržiavania pravidiel cestnej
premávky. Žiadame hlavne
Senčanov, aby nechodili na
jazerá autami, ak to nie je nevyhnutné.
Z dôvodu priaznivého počasia
sme už v jarných mesiacoch
sprístupnili návštevníkom sociálne zariadenia. Od 1. mája
sa predávajú permanentky
v Turistickom informačnom
centre v Tureckom dome.
Odporúčame zakúpiť si ich
čo najskôr, aby návštevníkov
neprekvapilo, že pri vhodných poveternostných podmienkach začneme vyberať
vstupné už v júni, nakoľko letná sezóna trvá od 1. júna do
15. septembra.
Ing. Róbert Podolský
riaditeľ SCR Senec s. r. o.
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Domus Bene-Dom Dobra o.z
Senec, Slnečné jazerá č. 2238 juh
Prijme do zamestnania:

HODINÁRSTVO

ZDRAVOTNÉ SESTRY

KRÁTKA 4, SENEC

Nástup: ihneď
Plat: od 900,00 eur + benefity
Info: Tel 0948 299 121
Domus Bene-Dom Dobra o.z
Senec, Slnečné jazerá č. 2238 juh
Prijme do zamestnania:

POMOCNÚ KUCHÁRKU S PRAXOU
(môže byť aj dôchodca)
Nastup: 1.6.2019
Plat: od 650,00 eur
Info: 0948 299 121
Inzercia

HODINKY A ŠPERKY
VÝMENA BATÉRIÍ
OPRAVY
Inzercia

SOLAR Hvezdáreň Senec

Inzercia

Astronomická prednáška v ZŠ s VJM A. M. Szenciho
19. 6. 2019 o 19:00
Téma: Odvrátená strana mesiaca
Prednáša: Pavel Gabzdyl
Mesiac je jedným z najlepšie preskúmaných vesmírnych telies
a predsa aj dnes dokáže zaskočiť ako laikov, tak odborníkov.
S menej známymi vlastnosťami Mesiaca vás zoznámi popularizátor a fotograf Pavel Gabzdyl z Hvezdárne a planetária v Brne.

Inzercia
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Miestny odbor
Matice slovenskej v Senci
v spolupráci s MsÚ v Senci
Vás pozýva
na koncert pri príležitosti
sviatku
sv. Cyrila a Metoda
dňa 5. júla 2019 o 15:00
do evanjelického kostola
v Senci.
V programe vystúpi:
• Spevácky zbor
zo Suchej nad Parnou
• Ženský spevácky zbor
pri Miestnom odbore
Matice slovenskej v Senci

100. výročie tragickej smrti Štefánika
2. mája 2019 sa členovia MO MS a SNS
zúčastnili
pietnej
spomienky pri príležitosti 100. výročia
tragickej smrti M.
R. Štefánika. Pietna spomienka sa
konala pri mohyle
na mieste tragédie
v Ivanke pri Dunaji.
Spolu s ostatnými
účastníkmi sme položili veniec a slávnostní rečníci nám
pripomenuli život
a
dielo
tohto
nášho
velikána. Pri mohyle M.R.Štefánika v Ivanke pri Dunaji Foto: Ján Rohár
V Pamätnej sieSenčania, Ivanka pri Dunaji je blízko, nájni, ktorá sa nachádza v centre obce dite si čas na návštevu tohto pietneho
sme si pozreli výstavu obrázkov miesta a pripomeňte si Štefánikov odkaz.
a niekoľko artefaktov z tejto tragédie.
Brigita Glončáková

Adoptuj si strom!
V stredu 1. mája bolo síce veterno a oslavoval sa aj Sviatok práce, ale okolie našej
školy sa zmenilo na pracovité mravenisko
detí, mládeže aj dospelých. Na začiatku
bola myšlienka urobiť čosi s okolím školy na Kysuckej ulici, s ktorou prišla naša
pani učiteľka Petra Strigačová. Spolu
s Martinou Bollovou, vedúcou skautiek,
a Janou Némethovou z OZ Moje mesto
vypracovali projekt pre Zelené oázy, ktorý
však nezískal dostatočnú podporu. Preto
sme sa rozhodli vyhlásiť dobrovoľnícku
akciu Adoptuj si strom!, vďaka ktorému
by sa nám podarilo vysadiť stromy a kríky
v okolí školy a bytoviek. Priznám sa, nečakali sme takú spontánnu a veľkú odozvu.
Od prvej chvíle reagovali nielen rodičia našich žiakov, ale aj iní Senčania a dokonca

Nové stromy skultúrnia okolie škôl
a v lete poskytnú tieň. Foto: Filip Barka

Dobrovoľníci, ktorí prišli 1. mája sadiť stromy
cudzí ľudia, ktorí boli ochotní venovať 30
eur a kúpiť si stromček. Od skorého rána
sa na dobrovoľnú brigádu schádzali celé
rodiny, v okolí školy bol čulý ruch. Prvý javor symbolicky zasadil pán Allan Bussard
z nadácie Integra, Kanaďan, ktorý žije na
Slovensku už takmer 30 rokov a má k Sencu, najmä k DSS Betánia, osobitý vzťah.
Je to človek, vďaka ktorému sa v Afrike vysadili už tisícky stromov a ďalšie stotisíce
čakajú v stromových škôlkach na vysadenie, pretože majú byť prostriedkom boja
proti klimatickým zmenám, ktoré čakajú
nielen Afriku. Do tohto dobrovoľníckeho
projektu sa aktívne zapojil aj viceprimátor
mesta Senec Juraj Gubáni, ktorý si takisto adoptoval a zasadil mladý stromček.
Usilovných dobrovoľníkov bolo veľmi veľa,
napočítala som najmenej 40 rodín našich
žiakov, 9 rodín učiteľov, niekoľko členiek
OZ Moje mesto a vyše 20 skautov zo 131.
zboru Safari Senec. Bolo potrebné prečis-

Foto: Filip Barka

tiť zem, vyhĺbiť dostatočné jamy pre mladé
stromy, poroznášať špeciálny substrát na
stromy, zasadiť, upevniť oporné drevené
koly ku každému stromu, výdatne popolievať. Hoci fúkal nepríjemný vietor, roboty bolo toľko, že nám zima ani nemala
kedy byť. Bol to krásny pocit vidieť, ako
ľudia dokážu dobrovoľne a ochotne nielen finančne prispieť, ale aj dotiahnuť veci
do úspešného konca a tešiť sa z dobre
vykonanej práce. Bola to spoločná radosť
a aspoň malý príspevok všetkých zúčastnených k ochrane životného prostredia.
Zároveň veríme, že sme pomocou všetkých zapojených zmenili prostredie nielen školy, ale aj obyvateľov okolitých bytoviek, ktorí sa spolu s nami budú môcť
o nejaký čas tešiť z krásnej zelenej aleje
a že si tú novú zeleň budeme spoločne
chrániť a starať sa o ňu.
Iveta Barková
riaditeľka SZŠ S.E.N.E.C.
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Uzávierka Mestských novín Senčan bude 20. júna 2019 (pondelok)
1/1 strana - š186mm x v265mm = 398 eur
1/2 strany - š186mm x v120mm = 215 eur
Štvorec – š123mm x v120mm = 168 eur
1/3 strany - š186mm x v79mm = 148 eur
Stĺpec – š60mm x v244mm = 148 eur
1/4 strany - š91mm x v120 mm = 122 eur
Pohľadnica – š123mm x v79mm = 112 eur

1/6 strany - š91mm x v79mm = 85 eur
1/8 strany - š91mm x v58mm = 61 eur
Vizitka – š91mm x v51mm = 48 eur
1/9 strany – š60mm x v79mm = 48 eur
ZĽAVY: pri opakovaní 3- až 5-krát 8%, 6až 9-krát 12%, 10- až 12-krát 15%

CENA RIADKOVEJ INZERCIE
40 centov slovo
SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
17 centov slovo
Zľavy sa na riadkovú inzerciu nevzťahujú.

Inzercia
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Míľa pre mamu vzdáva hold všetkým
mamám symbolickou prechádzkou
Aj tento rok RC Senecké slniečko spolu s Úniou materských centier a mestom
Senec zorganizovalo rodinné popoludnie - „Míľa pre mamu“ - najväčšiu
oslavu Dňa matiek na Slovensku. Toho
roku sa 11. mája konal už 16. ročník
a prebiehal zároveň v 45 slovenských
mestách, ku ktorým sa po deviatykrát radil aj Senec. Tento ročník bol výnimočný
aj tým, že nemal nosnú tému. Bol oslavou
materských centier a najmä dobrovoľníc-

tva, čomu boli prispôsobené niektoré aktivity. Svoj talent predviedli deti seneckých
škôl a škôlok, či súborov i z blízkeho okolia. Vaše deťúrence si mohli zasúťažiť po
celej pešej zóne Lichnerovej ulici a spolu
s Vami lúštili tajničku. Opäť bola bohatá
tombola, krášlenie od Mary Kay, ukážky
Prvej pomoci... Vzdali sme hold všetkým
mamám symbolickou míľovou prechádzkou. Podujatím Vás sprevádzala Miroslava
Belancová.
Ľubica Tringelová

Inzercia

Na slávnosti v partnerskom meste

Oznam pre návštevníkov filmových predstavení
Oznamujeme všetkým návštevníkom seneckého kina,
že od 31. mája 2019 otvárame
brány amfiteátra, kam sa presúva premietanie filmov až
do septembra. Vzhľadom
na to, že senecké kino je
vybavené prenosovou premietacou technikou, ktorá bude umiestnená počas letnej filmovej sezóny
výlučne v amfiteátri, nie
je možné premietať filmy
vo vnútornom kine Mier. Premietať sa bude iba v amfiteátri,
a to aj v prípade nepriaznivého počasia.

V júni na vás čaká dobrodružný film Godzilla II., niekoľko
trilerov, akčných komédií, horory a animované detské filmy. Do filmovej ponuky budú
zaradené aj reprízy úspešných filmov, ako Bohemian
Rhapsody, Zrodila sa hviezda,
Avengers: Endgame, Ženy
v behu, Lovenie a tiež pre deti
film Pokémon detektív Pikachu.
Tešíme sa že nás navštívite
a strávite v našom amfiteátri
nezabudnuteľné chvíle.
Zuzana Ležáková
vedúca kina

Mesto Kőszeg a jeho okolie je
historickou vinárskou oblasťou. Miestni vinári už od roku
1740 nechávajú zakresliť tvary
jarných výhonkov viniča do
Knihy rastu viniča, ktorá je od
roku 2013 zaradená do Zoznamu národného duchovného
a kultúrneho dedičstva Maďarska. Slávnostný akt sa koná
vždy 24. apríla. Mesto aj pre
279. ročník pripravilo bohatý
program tradičných slávností,
ktorých sa zúčastnili aj delegá-

cie partnerských miest, medzi
nimi viceprimátor mesta Senec
Juraj Gubáni, hlavný kontrolór
mesta Ján Winkler a poslanec
MsZ Tomáš Mókoš. Naša delegácia sa zastavila aj v Hroznovom sade priateľov v podhradí
hradu Jurisics, kde v roku 2016
vtedajší primátor Karol Kvál
zasadil vínnu révu. Priateľstvo
medzi Sencom a Kőszegom
je od roku 2010 zakotvené
v zmluve o partnerstve a spolupráci.
VCs
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KINO - HITY

GODZILLA 2:
KRÁĽ MONŠTIER
1.6. sobota o 21:00 5,00 Eur

X-MEN: DARK PHOENIX
6.6. štvrtok o 21:00 5,00 Eur
7.6. piatok o 21:00 5,00 Eur

SENČAN jún 2019

AMFITEÁTER

PSIA DUŠA 2
14.6. piatok o 21:30 5,00 Eur

TAJNÝ ŽIVOT MAZNÁČIKOV 2
21.6. piatok o 21:30 5,00 Eur
22.6. sobota o 21:30 5,00 Eur

LABYRINT

KNIŽNICA

ABSOLVENTSKÝ
KONCERT
5.6. streda
o 18:00
Absolventský
koncert
hudobného
odboru
a výstava
absolventských
prác žiakov
výtvarného
odboru Súkromnej ZUŠ R. Madarászovej v Senci

OTVORENIE VÝSTAVY
ZUŠ Fándlyho
6.6. štvrtok o 19:00
Výstava žiakov ZUŠ
na Fándlyho ulici
Výstava trvá
6.6. - 28.6.2019

PRIPRAVUJEME JÚL, AUGUST:
DETSKÉ DIVADIELKA
Park oddychu na Hečkovej ulici.

3.6. pondelok o 10:00
číta Monika Macháčková
Park pri kultúrnom dome
4.6. utorok o 10:00
číta Zuzana Haasová
Lobster – Loď – Slnečné jazerá juh
5.6. streda výlet
Habakuky čítajú knihovníčky
z mestskej knižnice Senec
6.6. štvrtok o 10:00
číta Boglárka Pap
Park oddychu Senec
7.6. piatok o 10:00
číta Mária Čechovičová
Kaviareň Versh, Lichnerova ul.
Zmena programu vyhradená

PRIPRAVUJEME SEPTEMBER:
SLNEČNÝ FESTIVAL
6.9. a 7.9.

PRIPRAVUJEME AUGUST:
ROZPRÁVKOVÝ PIKNIK
29.8. štvrtok

KONCERT ZNÁMYCH
OPERETNÝCH DIEL
12.6. streda o 18:00
Mykola Erdyk - tenor,
Yulia Vartsaba - soprano
Kateryna Tobiiash
- klavírny doprovod
Vstupné je dobrovoľné.
DO PRÁCE NA BICYKLI
11.6. utorok o 15:00
Slávnostné vyhodnotenie 6. ročníka celoslovenskej kampane pred MsKS.
V prípade nepriaznivého počasia bude podujatie
v Labyrinte

MESTO SENEC

CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM
Čítajme deťom 20 minút denne,
každý deň

23.
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AMFITEÁTER SENEC

CSALÁD ELLEN
NINCS
ORVOSSÁG
6.5. szerda 19:00
6,00 Eur
Vígjáték, előadja
a rétei RÉVISZ
színtársulat.
LEKÁRSKE
TAJOMSTVO
5.6. streda 19:00
6,00 Eur
Veselohra,ochotnícke divadlo RÉVISZ z Rece.

JELENETEK EGY HÁZASSÁGBÓL
6.21. péntek 19.00 5,00 Eur
színházi előadás a CSAVAR Színház
előadásában, főszerepben Gál Tamás
Jászai Mari-díjas színművész és Kiss
Szilvia.
Beléptidíj Jegyek a CSEMADOK vezetőségi
tagjainál.
SCÉNY Z MANŽELSKÉHO ŽIVOTA
21.6. piatok 19:00 5,00 Eur
divadelné predstavenie divadla CSAVAR
Színház, v hlavných úlohách Gál Tamás
vyznamenaný cenou Jászai Mari, a Kiss
Szilvia
Vstupenky u členov výboru CSEMADOK.

PRIPRAVUJEME AUGUST:
KUBO „Anča ja mám nožík“
Pocta Jozefovi Kronerovi
Muzikál - plejáda skvelých
hercov a tanečníkov
30.8. piatok 2019 o 20:00
Predpredaj vstupeniek:
kancelária MsKS a Ticketportál

PRIPRAVUJEME JÚL:
MEGA TURNÉ OPEN AIR 2019
KANDRÁČOVCI
25.7. štvrtok 2019 o 18:00
Predpredaj vstupeniek:
kancelária MsKS a Ticketportál

MESTSKÉ MÚZEUM
TURECKÝ DOM

Výstava:
STÁLA EXPOZÍCIA PRÍRODY
A STARŠÍCH DEJÍN SENCA
A OKOLIA
Osídlenie okolia od doby kamennej,
história stredoveku
a novoveku v archeologických
nálezoch a archívnych
dokumentoch, živá i neživá príroda
od Čiernej vody
po Svätý Martin. Dermoplastické
preparáty živočíchov, nálezisko
mamuta v Senci.

PRIPRAVUJEME SEPTEMBER:
Radošinské naivné divadlo
Stanislav Štepka
BESAME MUCHO
Správa o ľuďoch na hlavnej a vedľajšej
koľaji
6.9. piatok o 19:00 17,00 Eur

Výstava:
JOHANN NEPOMUK HUMMEL
(1778 – 1837)
Výstava o hudobnom velikánovi,
ktorého život bol bezprostredne
spojený aj s našim mestom.

PREDPREDAJ VSTUPENIEK:
KANCELÁRIA
8.00 – 15.00 hod
Obedňajšia prestávka
11.00 – 12.00 hod
LABYRINT
8.00 – 17.00 hod
Obedňajšia prestávka
12.00 – 13.00 hod
POKLADŇA KINA
10.30 – 19.30 hod
Maximálna dĺžka rezervácie vstupeniek
je 7 dní. Zmena programu vyhradená !
Tel.- kancelária: 02/45923403,
pokladňa: po. – pia. 10:30 – 19:30,
so. – ned. 17:00 – 18:00, 0911344772
www.msks-senec.sk
www.kinosenec.sk
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Koncert Speváckeho zboru Radosť
V nedeľu 12. mája v poobedňajších hodinách sa stretli mamy, staré mamy a tety
v sále Mestského kultúrneho strediska
v Senci pri príležitosti sviatku Dňa matiek.
Koncert pre nich pripravil spevácky zbor
Radosť pod vedením pána Františka Podolského a dirigentky Márie Lukácsovej.
Vyše sto detí a mladých ľudí s nadšením
a láskou spievalo, recitovalo, tancovalo
svojim mamičkám. Celým programom sa
niesla myšlienka básnika Milana Rúfusa:
„Mama je láska.“V prvom rade na javisku
stáli tí najmenší, vo vyšších radoch speváci, ktorí už 10, niektorí 20 rokov spievajú v zbore. A v hľadisku sedeli mamič-

ky, ktoré pred tridsiatimi rokmi začínali
v zbore spievať. Boli teda pri jeho vzniku.
Prechádzal mi mráz po chrbte, keď hlboké slová piesní, zhudobnených básní
Milana Rúfusa, zneli z detských úst ako
posolstvo, že rodina, láska k matke a otcovi, starým rodičom je základ života, že
si uvedomujeme jej hodnotu a staviame
na nej svoje jestvovanie. Nadšenie a živosť, ktoré sálali z malých i veľkých spevákov, vo mne vzbudzovali pevnú vieru,
že to tak bude. V prvej časti programu
zazneli zhudobnené Modlitbičky M. Rúfusa. Piesne vystriedal farebný tanec Rio.
V druhom bloku zaznela aj živá hudba,

gospel, piesne o mamičkách ale i evergreen Cesta domov. Mamičkám sa prihovoril duchovný otec speváckeho zboru
Radosť don Jozef Lančarič, SDB. Vyzdvihol poslanie mamy v rodine ako veľký
Boží dar. Koncert moderoval herec Juraj
Bača, ktorý nielen pekným slovom, ale
i svojím spevom prispel k radostnej atmosfére koncertu. Na záver koncertu
spievala celá sála pieseň Čardáš dvoch
sŕdc. Z koncertu všetci odchádzali plní
radosti a hrdosti nad svojimi deťmi – členmi speváckeho zboru Radosť. Aj deti zo
zboru si uvedomili veľký dar, ktorý dostali
od Boha - svoje mamy a otcov.
HČ

AMFO 2019 – výstava neprofesionálnej fotografie
AMFO je už 47 rokov platformou
amatérskych fotografov, ktorá
poskytuje autorom priestor, kde
sa môžu ukázať a zároveň získať
spätnú väzbu od odbornej aj laickej verejnosti.
Vernisáž výstavy ocenených
a ďalších vybraných diel z krajského kola AMFO 2019 sa
uskutočnila 30. apríla v Galérii
Labyrint. O hudobné uvedenie
vernisáže sa postaralo komorné
zoskupenie piatich mladých dám
pod vedením Boženy Škriečkovej zo ZUŠ Senec. Podujatie
moderovala Darina Mladenovová
z Útvaru záujmovej činnosti Malokarpatského osvetového strediska v Modre. Trojčlenná po-

rota súťaže, predsedníčka Monika Stacho a členovia Bedrich
Schreiber a Peter Brenkus,
vo svojom hodnotení krajského kola súťaže vyzdvihli tvorivé
prístupy a fotografický potenciál
najmladších účastníkov vo veku
okolo 6 rokov, ale aj tých najstarších nad 50 rokov. Do súťaže
bolo prihlásených 229 fotografií
od 64 autorov. Ocenenie, alebo
čestné uznanie získalo 57 diel,
ktoré postupujú do predvýberu
celoštátneho kola AMFO 2019.
Okrem ocenených diel porota vybrala ďalších 54 fotografií,
ktoré boli zaradené do expozície
v Labyrinte. Výstava trvala
do 23. mája 2019.
VCs

Obraz z expozície výstavy

Foto: VCs
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ZUŠ Senec
Apríl sa niesol v znamení kultúry a súťaží. V utorok 2. 4. sa v koncertnej sále ZUŠ konal Medzinárodný koncert žiakov ZUŠ Vadima Petrova z Prahy a žiakov ZUŠ Senec. Skvelý umelecký zážitok
si prišli vychutnať aj p. primátor Dušan Badinský a p. viceprimátor Juraj Gubáni. Žiaci výtvarného odboru sa zúčastnili na medzinárodnej prehliadke animovaného filmu v Třeboni. Na Koncerte
ku dňu matiek, v Ev. kostole v Senci vystúpil aj orchester Fantázia
a spev. zbor Stella. Zožali vďačný aplauz od publika. Naši žiaci
úspešne reprezentovali školu aj mesto na celoslovenských aj
medzinárodných súťažiach.

Spevácky zbor Stella z koncertu ku dňu matiek Foto: ZUŠ Senec
9. Sebastián Molnár: 2. miesto na celoslovenskej speváckej súťaži Ping song 2019 vo Zvolene a cena za najlepšiu interpretáciu ľudovej piesne na medzinárodnej súťaži Iuventus Canti
vo Vrábloch
10. Nela Ližbetin: 2. miesto na celoslovenskej speváckej súťaži
Ping song 2019 vo Zvolene

Úspešní mladí klaviristi

Foto: ZUŠ Senec

1. Matej Osvald: 1. miesto na celoslovenskej klavírnej súťaži
Hviezdy hrajú srdcom v Ružomberku, 1. miesto na celoslovenskej klavírnej súťaži Banskoštiavnické kladivká, 2. miesto
na celoslovenskej klavírnej súťaži Schneiderova Trnava,
2. Daniel Švasta: 2. miesto na celoslovenskej husľovej súťaži
Schneiderova Trnava
3. Matej Bujňák: absolútny víťaz svojej kategórie na Medzinárodnej keyboardovej súťaži v Považskej Bystrici
4. Bibiana Černayová: absolútny víťaz svojej kategórie na Medzinárodnej keyboardovej súťaži v Považskej Bystrici
5. Matej Žilka: 2. miesto na medzinárodnej keyboardovej súťaži
v Považskej Bystrici

Orchester Fantázia v evanjelickom kostole Foto: ZUŠ Senec
11. Marianna Čurková: 1. miesto na celoslovenskej speváckej
súťaži Ping song 2019 vo Zvolene
12. Milan Gerič: 2. miesto na celoslovenskej speváckej súťaži
Ping song 2019 vo Zvolene
13. Theodor Čurko: 3. miesto na celoslovenskej speváckej súťaži Pink Song 2019 vo Zvolene
14. LDO – DRK Mačky, ZUŠ Senec: 2. miesto na krajskom kole
Hviezdoslavov Kubín – Bratislavské metamorfózy

Na keyboardovej súťaži v Považskej Bystrici Foto: ZUŠ Senec
6. Viktor Blaščák: 2. miesto na Medzinárodnej keyboardovej súťaži v Považskej Bystrici
7. Sofia Elizabeth Mašek: 1. miesto na celoslovenskej klavírnej
súťaži Banskoštiavnické kladivká
8. Orchester Fantázia: cena poroty na celoslovenskej prehliadke Komornej a orchestrálnej hry v Brezne

Úspešní na súťaži Schneiderova Trnava

Foto: ZUŠ Senec
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Boli sme na návšteve u seneckých holubárov
Senecká základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov poštových holubov má v súčasnosti 17 členov. S tajomníkom ZO
Jozefom Fülöpom a Majstrom Slovenska na superdlhé trate Štefanom Podmanickým sme sa stretli v budove bývalej kotolne na
Trnavskej ulici č. 1. Časť budovy si prenajíma ZO od mesta Senec ako klubovňu, ktorá však slúži hlavne na takzvané košovanie
holubov pred pretekmi. Sem prichádzajú chovatelia na elektronickú registráciu a umiestnenie holubov do prepravných košov,
v ktorých sú transportované na miesto štartu pretekov. Hostitelia odpovedali na zopár otázok týkajúcich sa sveta holubárov.
• Ako funguje senecká holubárska komunita?
Bratislavská oblasť a v rámci nej Senec
a okolie patrí medzi bašty holubárstva
na Slovensku. Pôsobí tu okolo 150 chovateľov. Seneckí chovatelia poštových
holubov sú aj aktívni pretekári, ktorí sa
od prvej májovej nedele do konca septembra, zúčastňujú pretekov organizovaných týždenne na krátkych (150 - 300
km), stredných (300 - 500 km), dlhých
(500 - 700 km) a superdlhých (nad 700
km) tratiach.
• Ako vyzerajú preteky?
Večer pred pretekom privezú chovatelia
svoje holuby do klubovne na Trnavskej
ulici. Tu prebehne košovanie. Dnes už
všetko prebieha elektronicky, holuby dostanú na nohu čip, ktorým sa zaregistrujú
na pretek a potom ich dáme do prepravných košov. Vonku čaká zberné auto, ktoré pozbiera koše z celej oblasti a odvezie
ich na miesto vypúšťania. Celý proces, od
príchodu holubárov do odchodu nákladného auta, trvá asi dve hodiny. V úvode
sezóny začíname s krátkymi vzdialenosťami. Prvý tohoročný pretek bol odštartovaný z Velkého Meziříčí, čo je vzdušnou čiarou 160 km od Senca. Nasledujú dlhšie trate, ako Louny a Chomutov
a potom máme šesť pretekov z Nemecka
na vzdialenosť až po 750 km vzdušnou
čiarou. Každý rok letíme aj z 1000 km
vzdialeného Bruselu. Holuby sa odnesú
na miesto štartu, kde sa naraz vypustia.
Holubník každého chovateľa má presne
zamerané súradnice. Vzdialenosť medzi

Štefan Podmanický

Foto: J. Fülöp

holubníkom a vypúšťacím miestom je zameraná s presnosťou na meter. Holub sa
pri návrate do holubníka dotkne antény,
čím sa automaticky zaregistruje presný
čas jeho príletu. Výpočtový program zistí
priemernú rýchlosť každého holuba a na
základe toho určí ich poradie v preteku.

• Aké výsledky má senecká ZO?
Posledný veľký úspech sa dostavil v roku
2013, kedy sa náš člen Štefan Podmanický stal majstrom Slovenska na superdlhé trate. V predchádzajúcom období mal
pekné výsledky aj Ladislav Jánoš. V súčasnosti nie je jednoduché obstáť v celoslovenských pretekoch. Je čoraz viac
takých solventných chovateľov, ktorí si
môžu dovoliť kúpiť do svojho chovu drahé holuby z Belgicka, z Mekky poštového
holubárstva, kde bol nedávno predaný
holub do Číny za rekordných 1.200.000
eur. Seneckí poštoví holubári sa musia spoľahnúť len na svoje chovateľské
schopnosti. Vychovať z holuba dobrého
závodníka je práve to chovateľské umenie, ktoré prináša výsledky na pretekoch.
• Aká je budúcnosť holubárstva v Senci?
Budúcnosť záleží hlavne od toho, či prídu
medzi nás mladí pokračovatelia. Holubárstvo je chovateľstvo a zároveň aj zaujímavý šport podobný dostihom. Je to
beh na dlhú trať, pretože chovateľ sa musí
naučiť rozumieť holubom, sledovať ich
zdravotný stav a musí si vedieť vyčleniť
potrebný čas, ale aj finančné prostriedky
pre tento šport. Ak niekoho chytí holubárstvo za srdce, zažije nielen pretekársku
vášeň, ale aj vzácne spojenie s prírodou.
Uvítali by sme mladých členov, ktorí sa
môžu pre začiatok pridružiť k niektorému
nášmu skúsenému členovi, ktorý poskytne holuby aj priestor v svojom holubníku.
Bola by veľká škoda, keby poštové holubárstvo v Senci zaniklo.
Rozprával sa Csaba Vysztavel

ZŠ A. M. Szencziho získala nenávratný finančný príspevok na zvýšenie inkluzie

Inklúzia je čoraz častejšie používaný odborný termín v oblasti vzdelávania, ale pre
laickú verejnosť je jeho obsah a význam

málo známy. Inkluzívne vzdelávanie zvyšuje úspešnosť žiakov so špecifickými
potrebami prostredníctvom zabezpečenia
ich plnohodnotnej účasti na vzdelávaní.
ZŠ A. M. Szencziho zareagovala na výzvu
Ministerstva školstva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na
zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania pod
názvom „V základnej škole úspešnejší II“.
Cieľom výzvy bolo podporiť aktivity prispievajúce k zabezpečeniu rovnosti príležitostí žiakov vo výchovno-vzdelávacom
procese. Nenávratný príspevok je určený
na pokrytie mzdových nákladov zamestnávania pedagogických asistentov, asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným

znevýhodnením či členov inkluzívnych tímov nad rámec existujúcich pracovných
miest.
Úspešný projekt ZŠ A. M. Szencziho bol
podaný pod názvom „Vytvorenie inkluzívneho tímu“. Tím bude tvoriť psychológ
a špeciálny pedagóg, ktorých mzdy budú
v priebehu školských rokov 2019/2020
a 2020/2021 hradené zo získaného nenávratného finančného príspevku vo výške
74.070,00 eur. Tím poskytne špeciálno-pedagogickú a psychologickú starostlivosť žiakom s ťažkosťami v učení a v správaní, zdravotne znevýhodneným žiakom
a žiakom zo sociálne znevýhodneného
prostredia.
VCs

18

SENČAN jún 2019

SPEKTRUM

A magyar közösség anyák napi ünnepsége
A Magyar Közösség Pártja helyi szervezete május első vasárnapján tartotta meg a mintegy
harminc éves hagyományt
folytató anyák napi ünnepélyét.
A rendezvény szóvivője idén
is az MKP alelnöke és Szenc
város
képviselőtestületének
tagja Németh Gabriella volt,
aki rendhagyó módon indította
az ünnepséget. Emlékeztette a közönséget arra, hogy az
anyák napi ünnepséget megelőzően Pozsonyban tiltakozó megmozdulásra került sor
a Himnusz éneklését szankcióval sújtó törvény ellen. A közönség Galambos Rudolf és Bertók Miklós zenei kísérete mellett
a Himnusz eléneklésével fejezte ki szolidaritását a tüntetőkkel.

A műsor a hagyományos mederben folytatódott. A szenci
magyar tannyelvű óvoda és az
iskolák növendékei műsorral
köszöntötték az édesanyákat.
A közönség megkülönböztetett
szeretettel fogadta a Szenczi
Molnár Albert Alapiskola testvériskolája, a Mosonmagyaróvári
Piarista Gimnázium, Általános
Iskola és Óvoda énekkarának
és a Szenczi Molnár Albert
Alapiskola mellett működő
Gombocska énekkar közös föllépését. Nem maradhatott el az
idén jubiláló, 10 éves Möggyes
néptánccsoport föllépése sem.
Hagyománnyá vált, hogy az
Anyák napi műsor keretében a
magyar újszülöttek a Szenc és
Vidéke Társulástól kapják éle-

tük első könyvét. A társulás elnöke Duray Rezső, aki egyben
az MKP helyi és járási elnöke is,
tartott ünnepi köszöntőt.
A programot az anyák napi

kultúrműsor elmaradhatatlan
résztvevője, az egyházi férfikar
zárta, amely népdalcsokorral
ajándékozta meg az édesanyákat.
VCs

kov seneckej škôlky a škôl
s vyučovacím jazykom maďarským. Hosťom podujatia bol
spevácky zbor Spojenej piaristickej školy z Mosonmagyaróváru, družobnej školy ZŠ s VJM
A. M. Szencziho. V programe
nechýbal ani jubilujúci detský folklórny súbor Möggyes.
Predseda miestnej a okresnej

organizácie SMK Rezső Duray
predniesol slávnostný príhovor
a odovzdal pamätníček, dar
Združenia Senec a okolie, rodičom novorodencov maďarskej
národnosti. Záver tradične patril mužskému cirkevnému zboru, ktorý sa zavďačili matkám
kyticou ľudových piesní.
VCs

la és Szőcs Ákos országos
1. helyezést ért el, ami csodálatos eredmény, hiszen a hat
országos első helyből kettőt
a mi tanulóink kaptak, ráadásul Zeman Dávid elnyerte
a zsűri különdíját is. Három
tanulónk: Algayer Leó, Sillo
Dominik és Pongrácz Tamás
ezüstsávos minősítést szerzett. Az eredményért köszönet
jár felkészítő tanáruknak, Tóth
Katalinnak. A Csengő Énekszó elnevezésű 17. országos
kórustalálkozón Érsekújvár-

ban iskolánk Gombocska
énekkara arany koszorús minősítést szerzett, ráadásul
Tóth Katalin kórusvezetőként
a Magyar Kodály Társaság
díját és a Csemadok-díjat is
megkapta. A Koprás Éva által
zsűrizett regionális népdalversenyen Érsekújvárban 5 tanulónk kapott népdaléneklésből
arany minősítést: Oravec Rita,
Németh Anikó, Sillo Dominik
és Sillo Klára, valamint Matus
Keszi, aki a zsűri különdíját is
megkapta.
Matus Mónika

súťaž. Náš žiacky spevácky
zbor Gombocska bol v Nových Zámkoch ocenený zlatým vencom na celoslovenskej
prehliadke speváckych zborov
pod názvom Znejúca pieseň.
Vedúca speváckeho zboru Katalin Tóth sa stala laureátkou
ceny Magyar Kodály Társaság

aj ceny Csemadoku. Na regionálnej súťaži v speve ľudových
piesní v Nových Zámkoch získalo zlaté pásmo až päť našich
žiakov: Rita Oravec, Anikó Németh, Dominik Sillo, Klára Sillo
a Keszi Matus, ktorý dostal aj
mimoriadnu cenu poroty.
Mónika Matus

Deň matiek maďarskej komunity
Miestna organizácia SMK, pokračujúc v takmer tridsaťročnej
tradícii, usporiadala Deň matiek
v prvú májovú nedeľu. Podujatie moderovala podpredsedníčka SMK a poslankyňa MsZ
v Senci Gabriella Németh,
ktorá v úvode pripomenula,
že v tú nedeľu sa uskutočnila
v Bratislave demonštrácia proti

novele zákona, ktorá obmedzila možnosť spievať štátnu
hymnu iného štátu a v prípade
jeho porušenia ukladá sankcie. Na znak solidarity všetci
prítomní zaspievali maďarskú
hymnu s hudobným sprievodom Rudolfa Galambosa
a Miklósa Bertóka. Program
pokračoval vystúpeniami žia-

Diákjaink az ország legjobbjai közt

Az elmúlt hónapban több kiemelkedő, országos szintű
eredményt értek el tanuló-

ink. A Tompa Mihály Vers- és
Prózamondó Versenyen Rimaszombatban Korpás Lil-

Na špičke v celoslovenskej konkurencii
Apríl a máj priniesol viacero významných ocenení pre našich
žiakov na celoštátnej úrovni.
V Rimavskej Sobote na Súťaži
umeleckého prednesu poézie
a prózy Mihálya Tompu získali prvé miesto Lilla Korpás a
Ákos Szőcs. Je to výnimočný
výkon, pretože zo šiestich ce-

loslovenských prvých miest
pripadli dve našim žiakom
a naviac Dávid Zeman dostal
mimoriadnu cenu poroty. Traja
žiaci, Leó Algayer, Dominik Sillo
a Tamás Pongrácz získali strieborné pásmo. Za tento úspech
patrí vďaka aj učiteľke Katalin
Tóth, ktorá pripravila žiakov na
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VIII. helytörténeti diákkonferencia
2019. április 30-án tartotta a Szenczi Molnár Albert alapiskola a VIII. helytörténeti
diákkonferenciát, amely a Szenci Városi
Múzeum és a Szenczi Molnár Albert Gimnázium és Szakközépiskola közreműködésével valósult meg.
A konferencia résztvevői a következő előadásokat hallgatták meg: Vojtek Márton Szenc védőszentszobrai, Németh András
- Családom története, Izsák Anna - Hétköznapi hősök: Polák Margit, Fülöp Lívia
- Szenczi Fekete István, a hitehagyott püspök, Szalay Laura és Nagy Fanni - „Nem
tudtuk, mi lesz később, nagyon féltünk...”
Az 1968-as események nagyszüleink szemével. A konferencia színvonala ismét
nagyszerű volt, a zsűri tagjai: Korpás Árpád
idegenvezető, Szanyi Mária néprajzkutató
tanár, Strešňák Gábor múzeumigazgató és Polák Margit könyvtáros, múzeumi

munkatárs nagyra értékelték a tanulók
történelemhez való hozzáállását, kíváncsiságát, kutatását, valamint előadásmódját.
Tanácsokat adtak a munka folytatását ille-

tően. Németh András és Fülöp Lívia tovább
jutott a Kincskeresők-diákhelytörténészek
országos konferenciájára, amely Galántán
kerül megrendezésre. Matus Mónika

VIII. Žiacka konferencia o regionálnej histórii
30. apríla 2019 sa uskutočnila VIII. Žiacka
konferencia o regionálnej histórii ZŠ A. M.
Szencziho v spolupráci s Mestským múzeom v Senci a so Spojenou školou s VJM.
Mladí historici spracovali veľmi zaujímavé
témy: Márton Vojtek – Senecké sochy patrónov, András Németh – História mojej rodiny, Anna Izsák – Hrdinovia všedných dní:

Margit Polák, Lívia Fülöp - István Szenczi
Fekete, biskup, ktorý stratil vieru, Laura
Szalay a Fanni Nagy – „Nevedeli sme čo
bude ďalej, veľmi sme sa báli.”, Udalosti
roku 1968 očami mojich starých rodičov.
Porota v zložení: učiteľ histórie a turistický sprievodca Árpád Korpás, knihovníčka
Margit Polák, archivár-historik a vedúci

mestského múzea Gábor Strešňák a etnografka Mária Szanyi, sa zhodli na tom, že
prezentované témy boli spracované na vysokej úrovni. András Németh a Lívia Fülöp
postúpili na celoslovenskú konferenciu
mladých bádateľov regionálnej histórie
„Kincskeresők”, ktorá sa uskutoční v Galante.
Mónika Matus

nagy íróink, költőink szerelmi életét megörökítő történeteit írta meg, sokan ismerik.
Legújabb, Szencen bemutatott könyve,
az Írjál és szeressél a magyar kultúrtörténet legszebb, legérdekesebb, vagy éppen
legfelháborítóbb szerelmes leveleit közli,
jól ismert stílusában megírta keletkezésük
történetét is. Nyáry Krisztián a Csemadok
Városi Szervezete meghívására érkezett
Szencre Hevesi Judit költővel, aki délután
tartott mesés foglalkozást a magyar iskola napköziseinek. Nyáry Krisztián délelőtt
a szenci magyar középiskola diákjainak
Bárdos Ágnes közreműködésével rendhagyó irodalomórát tartott. Késő délután a
Labirintusban találkozott felnőtt olvasóival,

akik szép számban jöttek el a rendezvényre. Hevesi Judit tett fel izgalmas kérdéseket
az írónak, aki válaszaiban sok érdekes, sokak számára eddig ismeretlen irodalomtörténeti tényt is megosztott a hallgatósággal.
Az előadást a könyvből felolvasott szemelvények, levélrészletek színesítették. A dedikálásra az olvasók hozták magukkal az író
már meglévő köteteit, az Írjál és szeressél
helyben megvásárolható volt. Sajnos nem
jutott mindenkinek, aki szerette volna hazavinni névre szóló ajánlással a kötetet.
A magyar irodalom szerelmesei számára
igényes, sikeres nap volt április 29-e, ami
Szenc Város Önkormányzata támogatásának is köszönhető.
Polák Margit

ganizácia Csemadoku. Prišiel v sprievode poetky Judit Hevesi, ktorá pripravila
rozprávkové posedenie so žiakmi ZŠ
s VJM A. M. Szencziho v školskom klube. Krisztián Nyáry spolu s Ágnes Bárdos predviedli študentom Spojenej školy
s VJM netradičnú hodinu literatúry. Až
v podvečer sa stretol so svojimi dospelými čitateľmi v Galérii Labyrint, kde ho
Judit Hevesi vyspovedala. Z ich dialógu

sa obecenstvo dozvedelo veľa vzrušujúcich faktov literárnej histórie. Na autogramiádu si čitatelia priniesli diela Krisztiána
Nyáryho, ktoré už vlastnili a najnovšiu
knihu Píš a miluj si mohli zakúpiť, ale žiaľ
sa neušlo každému záujemcovi. 29. apríl
bol úspešným dňom milovníkov literatúry, ktorí mohli prísť na stretnutie s Krisztiánom Nyárym, aj vďaka podpore mesta
Senec.
Margit Polák

Nyáry Krisztián Szencen

A népszerű magyar író április 29-én volt
vendége városunknak. Irodalmi munkásságát, eddig megjelent könyveit, köztük
az Így szerettek ők köteteit, melyekben

Krisztián Nyáry v Senci
Populárny maďarský spisovateľ bol
29. apríla hosťom nášho mesta. Z jeho
tvorby mnohí poznajú knihu Tak milovali
oni, ktorá odhaľuje milostný život veľkých
básnikov a spisovateľov. Jeho najnovšia
kniha Píš a miluj, ktorú v Senci predstavil, obsahuje najkrajšie aj najškandalóznejšie ľúbostné listy maďarskej kultúrnej
histórie, spolu s príbehmi o ich vzniku.
Krisztiána Nyáryho pozvala Mestská or-
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Spoločenská kronika
V spoločenskej kronike sme uverejňovali
aj mená narodených detí, zosobášených
párov a mená zosnulých. Vzhľadom na
ochranu osobných údajov budeme tieto
informácie zverejňovať už len tým, ktorí nám pošlú mail s takouto žiadosťou na
sencan@senec.sk.
Blahoželáme jubilantom
Čas mladosť odniesol, ale
nie srdce, všetci dnes na
teba myslíme vrúcne. Chceme ti popriať radosť a šťastie
do mnohých ďalších rokov,
chceme ti popriať zdravie
a radosť a čas - nech ide krokom.
Dňa 15.6.2019 naša drahá mamička Eva
Šarmírová dožíva životného jubilea 80
rokov. Pri tejto príležitosti jej želáme veľa
zdravia, šťastia a životnej energie. Dcéry
Edita, Iveta a Adriana s rodinami
Klub dôchodcov
Irena Hegyiová (70),
Vojtech Rezsnyák (75)
Jednota dôchodcov
Ing. Pavel Schwarc (65), Ružena Kaštílová
(65), Irena Hegyiová (70), Stanislav Detári
(75), Anna Lacková (75)
Slovenský zväz telesne postihnutých
ZO č. 215
MUDr. Ľudovít Fečo (80)
Spomíname
Prinášame biele ruže, majú
jemné lupienky. Uložili sme
do nich všetky naše spomienky. Na hrob ich kladieme, je v nich drobná rosa.
Každá tá kvapka to je naša
slza. Dňa 13.6.2019 si pripomenieme 9. výročie, čo nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec a dedko Ján Dóka.
S láskou spomínajú manželka a dcéry s rodinami.
S láskou spomíname
na
rodičov Štefana Dömötöra
a Máriu Dömötörovú. Je
to 10 rokov, čo
nás opustili. Za spomienku ďakujú syn Ti-
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bor s manželkou Vierou a vnuk Tibor.
Szeretettel emlékezünk a 10 éve elhunyt
szüleinkre Dömötör Istvánra és Dömötör
Máriára (Borkára). Köszönet a rájuk emlékezőknek.
Dňa 1.5. uplynulo 30 rokov,
čo nás navždy opustila naša
milovaná mamička, babička
a prababička Alžbeta Farkašová, rod. Pomšahárová.
Fájó szívvel emlékeznek halálának 30-ik évfordulóján Farkas, szül.
Pomsahár Erzsébetre gyermekei, unokái és dédunokái.
Mama, to slovo je cennejšie
ako hocijaké iné na svete.
Keď ťa už niet, rúti sa nám
celý svet. Spi sladko, snívaj
svoj večný sen, v spomienkach sme pri tebe každý
deň. Dňa 20. júna si pripomíname 10. výročie úmrtia našej mamy
a manželky Emílie Jánošovej. Za tichú
spomienku ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli a spomínajú s nami. S láskou
smútiaca rodina
Dňa 26.4.2019 po dlhej
a ťažkej chorobe nás navždy opustil vo veku 72
rokov brat, strýko, švagor
Pavel Kolárik. Ďakujeme za
prejavy sústrasti a kvetinové dary. Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku. Smútiaca
rodina
Dňa 26. mája 2018 uplynuli
štyri roky, čo nás navždy
opustil náš milovaný manžel, krstný otec Ľudovít Kováč ml.. Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku. S láskou v srdci na neho
spomína manželka a smútiaca rodina.
2018 május 26-án, halálának negyedik
évfordulóján fájó szívvel emlékezünk
ifj. Kovács Lajosra, drága férjemre, keresztapára. Akik ismerték szenteljenek
emlékének egy néma pillanatot. Szeretettel és fájdalommal őrzi emlékét felesége és
a gyászoló család.
Dňa 5. mája 2019 uplynulo
5 rokov, čo nás navždy
opustila naša drahá mamička, babička a prababička
Rozália Maczeáková rodená Laššuová. S láskou spomína celá rodina. Venujte jej

tichú spomienku.
Dňa 14.mája uplynuli tri roky,
čo nás navždy opustila naša
milovaná Anna Mikulášková. S láskou a úctou spomína celá smútiaca rodina.
Dňa 14.5.2019 uplynul rok,
čo nás navždy opustila naša
milovaná mamička a babička Helena Pericsková.
S láskou spomínajú rodina
a priatelia. Kto ste ju poznali,
venujte jej, prosím, tichú spomienku. Ďakujeme.
Dňa 8.7.2019 si pripomíname prvé výročie, čo nás navždy opustila naša milovaná
manželka, mama a babka
Terézia Peričková rod.
Roncseková. Zostala žiť
v našich srdciach a spomienkach. S láskou na ňu spomína manžel
a dcéry s rodinami.
Dňa 22. mája bolo päť rokov,
čo nás navždy opustila naša
drahá manželka, mamička, babka, sestra Gabriela Szabová. S láskou na
ňu spomínajú manžel, deti
s rodinami, súrodenci s rodinami a ostatná rodina. Ďakujeme
Dňa 10.4.2019 sme sa navždy rozlúčili s našou mamou, babkou a manželkou
Helenou Tkáčovou, ktorá
nás opustila 5.4.2019. Ďakujeme všetkým blízkym
a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť na poslednej rozlúčke a tiež ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary.
Smútiaca rodina.
27. júna 2019 pripomenieme 3. výročie úmrtia nášho
drahého Jána Világiho. Kto
ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku. Smútiaca
rodina
Ott pihensz, ahol már nem
fáj semmi, s nyugodalmadat nem zavarja
senki. Életed elszállt, mint a virágillat, de
emléked ragyog, mint a fényes csillag.
Fájó szívvel emlékezünk 2019. június
27-én a drága férjre, édesapára, nagyapára, és dédapára Világi Jánosra, halálának
3. évfordulóján. Akik ismerték és szerették
szenteljenek egy néma pillanatot emlékének. Szerető családja
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Deň matiek v Nezábudke

Karol Kuna si našiel čas aj na piatakov
Nezábudka je jediné neštátne,
neziskové zariadenie svojho
druhu pôsobiace v okrese Senec. Je združením na pomoc
rodinám so zdravotne postihnutými deťmi, ktoré prevádzkuje domov sociálnych služieb
Dom Nezábudka. Opatruje 54
detí, mladých aj dospelých
s ťažkým zdravotným postihnutím rôzneho charakteru.
Väčšinou ide o kombináciu
telesného, zmyslového a mentálneho znevýhodnenia.
Deň matiek má v Nezábudke
neopakovateľnú
atmosféru,
ktorá chytí za srdce každého.
Matky a babičky detí a dospelých klientov Nezábudky
sa zišli 10. mája v Dome Nezábudka, aby spolu oslávili

Deň matiek. Pozvanie prijalo
aj vedenie mesta. „Mamičky z Nezábudky majú naložené veľké ľudské bremeno,
ktoré zvládajú s hrdinstvom
a veľkou dávkou lásky a oddanosti. Vaše deti sú úprimné,
otvorené, verné a majú v sebe
nesmierne veľa citu a lásky.
Staráme sa o nich nielen profesionálne, ale aj s láskou. Naším veľkým cieľom je poskytnúť im veľa radosti z hudby,
tanca, umenia, ale aj radosti
z rozhovorov, kamarátstiev
a vzťahov v spoločenstve,
ktorej súčasťou sú nielen naši
klienti, ale aj Vy, ich rodičia,“
povedala riaditeľka združenia
Domu Nezábudka Ildikó Popálená.
VCs

Foto: Ján Rohár

Beseda s partizánom Karolom Kunom
na ZŠ Tajovského
25. apríla 2019 zorganizovala Základná organizácia
Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov
Senec pre žiakov Základnej školy Jozefa Gregora
Tajovského besedu s priamym účastníkom Slovenského národného povstania
a druhej svetovej vojny Karolom Kunom. Rozprávanie
Karola Kunu žiakom pútavo
priblížilo tieto zlomové okamihy našich dejín. Osobné
spomienky pamätníka dopĺňala prezentácia, ktorú si

pre žiakov pripravili bývalí
žiaci Základnej školy Jozefa Gregora Tajovského
a protifašistickí aktivisti Ján
Rohár a Branislav Balogh.
Žiakov beseda výrazne zaujala, čoho dôkazom bolo
aj niekoľko položených otázok. Záverom Karol Kuna
vyzval žiakov aby sa postavili aj voči novým formám
fašizmu, ktorých popularita
medzi mladými nebezpečne narastá.
Ján Rohár

Podvodníci okrádajú dôverčivých seniorov

Deň matiek a otcov

Útvar sociálnych služieb mesta Senec
v spolupráci s Odborom prevencie kriminality Kancelárie ministra vnútra SR zorganizoval 7. mája besedu s členmi Klubu
dôchodcov pri MsÚ v Senci o prevencii
trestných činov spáchaných na senioroch.
Besedu viedol odborník na prevenciu
kriminality Vincent Moroz. Poukázal na
trend zvyšovania sa počtu trestných činov
ktorých obeťami sú starší ľudia. Nahráva
tomu aj nepriaznivý demografický vývoj
starnutia populácie Slovenska.
Najčastejšou formou trestnej činnosti
voči seniorom je podvod, alebo podvod
spojený aj s krádežou, keď obeť vpustí
podvodníkov do svojho príbytku. Najobľúbenejšou „legendou“ podvodníkov je falošný vnuk, ktorý sa dostal do problémov
a súrne potrebuje peniaze, pretože inak
mu hrozí veľké nebezpečenstvo. Medzi podvodníkmi sú veľmi populárne aj
takzvané sezónne legendy. V zime sa
vyroja falošní kominári, kúrenári a na jar

Klub dôchodcov pri MsÚ v Senci tradične
oslavuje deň matiek a deň otcov spolu.
Pri tejto príležitosti sa seniori zišli 10. mája
v sále SOŠ automobilovej a podnikania.
V programe vystúpila spevácka skupina
Klubu dôchodcov Strieborná jeseň, ktorá
odovzdala matkám a otcom kyticu slovenských i maďarských piesní. Seniorom hrala živá a hudba a po večeri si nenechali ujsť
príležitosť si zatancovať.
VCs

ponúknu svoje služby falošní záhradníci.
Často nielen vymámia peniaze za služby,
ktoré potom neposkytnú, ale aj okradnú
seniorov. Žiaľ väčšina podobných príbehov sa nekončí šťastne a oklamaným
seniorom ostanú len oči pre plač a z psychickej traumy sa ťažko spamätávajú.
Jedinou účinnou obranou seniorov proti
podvodníkom je zachovať rozvahu a snažiť sa overiť legendu, ktorú ponúkajú podvodníci. Ak sa jedná o vnuka, treba zavolať synovi, alebo dcére, či vnuk má naozaj
problém. Rovnako treba overiť telefonicky
u príslušného úradu, či naozaj vyslali pracovníka na danú adresu a za akým účelom. Starší ľudia sú zraniteľnejší a preto ich
treba opakovane varovať pred možnosťou
podobných útokov, ktoré ich môžu pripraviť o všetky úspory. Prednášky a besedy
s odborníkmi v rámci projektu Ministerstva vnútra SR patria medzi najúčinnejšie
formy prevencie trestnej činnosti spáchanej na senioroch.
VCs
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Kadetky VK GAB Senec majú za sebou úspešnú sezónu
Skončilo sa súťažné obdobie, a tak si dovolím ako trénerka krátko zhodnotiť sezónu 2018-19. Družstvo urobilo výkonnostný
pokrok, výkony sa podarilo zastabilizovať.
Spätná väzba od trénerov súperov je,
že sme sa zlepšili, čo nás ešte viac motivovalo. V druhej časti súťaže sme skončili
na 3.mieste, pred nami boli len Bílikova
Bratislava a Slávia UK, čo sú volejbalové
veľkokluby. Na hráčkach bolo vidieť, že ich
volejbal baví, máme už svoj herný systém,
niektoré zápasy boli naozaj kvalitné.
Do tréningového procesu sa zapojila moja
dlhoročná spoluhráčka zo Slávie UK, reprezentantka ČSSR, MUDr. Zuzana Gavorová-Slováková, ktorá bola pre dievčatá
veľkou motiváciou. Snažila sa im odovzdať
čo najviac svojich skúseností a je výborným príkladom toho, že vrcholový šport sa
dá skĺbiť s kvalitným vzdelaním.
V klube kladieme dôraz aj na zdravý vývoj
hráčok, snažíme sa predchádzať zraneniam. Jednu tréningovú jednotku do týždňa má s dievčatami fyzioterapeutka Ivana
Hatalová, ktorá je tiež dôležitým článkom
nášho družstva. Celú sezónu sme odo-

hrali bez väčších zranení, dievčatá zosilneli, za čo jej patrí poďakovanie. Ďalšie
poďakovanie patrí riaditeľovi GAB Senec
Jozefovi Radzovi, ktorý bol veľmi ústretový
a ochotný vždy pomôcť.
Družstvo tvorili: Sofia Schmiedlová, kapitánka družstva, Rebeka Kolková, Ľubka Gajdošíková, Ninka Trubačová, Sofia
Plesnivá, Maťka Komorná, Ľubka Karnišo-

vá, Tamara Časná, Lucia Bottlíková, Laura
Dedinská, pridala sa k nám od polovice
sezóny, Karolína Halčinová, hosťovanie
z IMA Bratislava, Barbora Rudolfová, hosťovanie z IMA Bratislava, Jarka Čierna, tréner družstva
Dievčatá si zaslúžia pochvalu nielen
za športové výkony, ale aj za študijné výsledky.
VK GAB

V Senci máme stále šikovných jachtárov

Majstrovstvá Slovenska v streľbe zo vzduchovky pre ZŠ a osemročné gymnáziá
Žiak šiestej triedy Základnej
školy J. G. Tajovského v Senci
Martin Szaszák získal 2. miesto
na Majstrovstvách Slovenska
v Košiciach v streľbe zo vzduchovky. Tejto súťaži predchádzalo okresné a krajské kolo,
kde získal 1. miesto a to s 293
bodmi z 300 možných.
Ešte sme takéto umiestnenie
v Senci nemali. Jeho vzorom
je brat Jakub, ktorý taktiež

navštevoval krúžok v streľbe zo
vzduchovky na ZŠ Tajovského.
Od novembra sa zúčastňoval
mnohých súťaží, v ktorých sa
mu darilo získavať výborné
umiestnenia - vždy od 1. po 15.
miesto. Sme naňho veľmi pyšní
a tešíme sa z vynikajúcich výsledkov. Prajeme mu splnenie
všetkých cieľov a snov.
Pani učiteľka krúžku
Mgr. Alžbeta Vinczeová

Cez víkend 11.-12.5.2019 sa konali na Slnečných jazerách v Senci jachtárske preteky Slovenského pohára – Pohár mládeže, organizované klubom JK Tatran Bratislava. Senčan Jakub Pribylka
obsadil krásne 3. miesto v triede Optimist v skupine chlapcov.
Najmladšou jachtárkou bola sedemročná Senčanka Emka Vargová. Blahoželáme.
VP
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Detský cyklopretek

Senecká korčuľa
V sobotu sa na juhu Slnečných
jazier konala Senecká korčuľa.
Počas celého týždňa bolo
upršané počasie, ale v deň
pretekov bolo krásne a nie príliš teplo. Ideálne počasie prilákalo viac ako 250 korčuliarov
rôznych vekových kategórií od
detí až po seniorov.
Niektoré z menších detí zvládli
najkratšiu trasu od štartu po
cieľ len s pomocou rodičov.
Na budúci rok budú však už
pripravené súťažiť bez pomoci.

Cyklopasia s partnermi mestom Senec, ZŠ Tajovského, ZJ Ioan 1209 a Strider - zorganizovala prvý cyklopretek
pre deti, ktorým zakladá novú
tradíciu. Tento ročník sa konal
v areáli ZŠ Tajovského. Strider
odrážadlová zóna bola určená
najmenším deťom. Časomieru a cieľovú rovinu pri ďalších
vekových kategóriách mali na
starosti TJ Ioan 1209. Sestry
Orlíkové z tohto klubu poslúžili

Kategória rodič s kočíkom je
podľa našich informácií jediná
na Slovensku a každý rok sa
jej zúčastňujú rodičia s najmenšími deťmi.
V niektorých kategóriách víťazia známe mená už zopár
rokov, ale tohto ročníka sa zúčastnilo viac súťažiacich, ktorí
nie sú Senčania. Dobré meno
Seneckej korčule sa tak šíri
ďalej.
Výsledky si môžete pozrieť na
stránke seneckakorcula.sk MO

ako vodiaci predjazdci na jednotlivých pretekoch.
Nebolo dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa, súťažiť a bicyklovať.
Do organizácie preteku bolo
zapojených 30 ľudí a priamo na
pretekoch pracovalo 20 dobrovoľníkov.
Jednotlivých pretekov sa zúčastnilo cez 100 súťažiacich.
Dobrovoľné vstupné vynieslo
105 eur a bolo odovzdané Červenému krížu Senec.
MO

15. Májový futbalový turnaj mesta Senec

ŠK GaFuGa, organizátor priateľského futbalového turnaja
družstiev seneckých firiem,
môže byť právom hrdý na to, že
tradičný Májový futbalový turnaj mesta Senec sa opäť konal
v duchu fair play, bez najmenšieho úrazu a v príjemnej atmosfére. 10. mája bolo premenlivé
počasie, ale hráčom to nevadilo, bojovali s plným nasadením.
Patronát nad podujatím má pri-
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mátor mesta Senec, ktorý sa
podujatia zúčastnil spolu s viceprimátorom.
Tento rok už tretíkrát za sebou
získal víťazný pohár Piccard
Senec a opäť porazil vo finále
družstvo MÚ Senec ako minulý rok. Pred semifinálovými zápasmi vyžrebovali organizátori
tombolu, ktorej výťažok bude
použitý na dobročinný účel.
VCs

Hráč klubu FootGolf Senec víťazom Slovak
FootGolf Open 2019
V piatok 10. mája, privítali primátor Dušan Badinský, viceprimátor Juraj Gubáni a predseda komisie športu Tomáš
Mókoš na mestskom úrade
výpravu z Argentíny - aktuálneho majstra sveta (FIFG
FootGolf World Cup 2018)
z Maroka Matiasa Perroneho
a víťaza Európskej Footgolfovej Tour (European Footgolf
Tour 2018) Nicolasa Garciu.
Hostia sa porozprávali s vedením mesta nielen o športe, ale
aj o aktuálnom dianí v oboch
krajinách a obaja zhodne tvrdili, že Senec je obľúbenou
zastávkou na ich celoročnom
putovaní Európou.
Počas druhého májového
víkendu sa uskutočnil na ihrisku Black & White Golf Resort Bratislava v Bernolákove
najväčší footgolfový turnaj

roka na Slovensku - Slovak
FootGolf Open 2019, ktorý je
súčasťou Svetovej Tour. Jedno za najťažších a najkrajších
ihrísk na svete vôbec, vďaka
Slovenskej Footgolfovej Asociácii (SFGA - FootGolf Slovakia) hostil až 120 hráčov
zo 17 krajín sveta, ktorí boli
ubytovaní prevažne v Senci
na Slnečných jazerách. Piatkový otvárací ceremoniál sa
uskutočnil v Hoteli Senec
a turnaj Slovak FootGolf Open
2019 svetového seriálu World
Tour - FIFG 500 otvoril primátor Dušan Badinský. Víťazom
najväčšieho turnaja sa stal
Slovák a hráč klubu FootGolf Senec Martin Šimončič!
Martin dopomohol aj teamu
Slovenska k celkovému zisku
zlata v súťaži krajín.
FootGolf Senec
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Športové kluby v Senci
V Senci pôsobí množstvo športových klubov, ktoré sa venujú či už deťom, mládeži alebo dospelým.
Komisia športu prišla s nápadom postupne Senčanom predstaviť jednotlivé športové kluby, ich činnosť,
tréningy, súťaže a úspechy. V tomto čísle predstavujeme Stolnotenisový klub Senec.

Stolnotenisový klub Senec
Názov klubu: Stolnotenisový klub Senec
Sídlo: hala STK Senec, areál Národného
tréningového centra, Rybárska 29, Senec
Kontaktné údaje:
Ľudovít Nagy, predseda STK Senec
Tel.: 0903 432850
Aktuálne výsledky:
Pred niekoľkými dňami skončila pre stolných tenistov sezóna 2018/2019 majstrovských súťaží organizovaných Slovenským
stolnotenisovým zväzom. Družstvám Seneckého Stolnotenisového klubu (ďalej
len „STK Senec“) sa aj v tejto sezóne darilo. A Družstvo STK Senec obsadilo tretie
miesto v 1. lige, pričom najúspešnejším
hráčom družstva, ale aj celej súťaže bol,
A. Demir, s úspešnosťou 98,39 % (61 výhier/1 prehra). Družstvo ďalej reprezentovali R. Nagy (52,54%), Z. Takáč (47,22%)
a M. Gašparík (46,15%). B družstvo STK
Senec obsadilo v 2.lige 5. miesto a družstvo reprezentovali P. Fiala (73,49%),
R. Figura (64,94%), A. Medňanský
(50,00%) a M. Frčo (42,50%). Napokon C
družstvo STK Senec obsadilo v 4.lige tiež
5. miesto a toto družstvo reprezentovali A. Medňanský (96,05%) najúspešnejší
hráč súťaže, G. Csémy (47,62%), R. Fukas
(42,11%), M. Nenčev (32,14%).
Vznik klubu:
STK Senec vznikol ako občianske združenie dňa 28.01.1997. Je to nástupca
stolnotenisového oddielu, ktorý fungoval
v meste niekoľko desaťročí. Klub v zmysle
upravených stanov v súčasnosti funguje
v súlade so Zákonom č. 440/2015 Z. z. Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Počet registrovaných členov:
Celkový počet registrovaných členov – 43,
neregistrovaných členov – 10.
Vek členov klubu:
V klube sú zastúpené všetky vekové kategórie. STK Senec prijíma všetky deti
(chlapci aj dievčatá) vo veku od 7 do 11
rokov, ktoré majú seriózny záujem pravidelne športovať pod dohľadom skúseného trénera.
Kedy je možnosť prihlásenia do klubu:
Prihlásiť sa do klubu je možné osobne,

počas tréningov mládeže.
Tréningy pre mládež sa konajú 3 x do týždňa a to:
Utorok		
16:00 – 17:30 hod
Štvrtok 		
16:00 – 17:30 hod
Piatok 		
16:00 – 17:30 hod.
Aké sú náklady športovcov:
STK Senec sa vždy snažil, aby bol šport
dostupný pre každého, najmä mládež.
Ročné členské poplatky sú vo výške 35
eur. Pre začínajúcich hráčov je potrebné
zarátať ešte náklady na obstaranie rakety. Raketa sa skladá z dreva a páru poťahov, pričom cena dreva je od 30 – 150 eur
a cena páru poťahov je od 30 do 80 eur.
Pri kúpe rakety je potrebné si starostlivo
vybrať drevo, ktoré sa nemení tak často
ako poťahy.
Do akých súťaží sa klub plánuje zapojiť
v najbližšom súťažnom období:
Klub plánuje do ročníka 2019/2020 nahlásiť nasledovné družstvá:
- “A“ družstvo mužov: Súťaž: I. liga
- “B“ družstvo mužov: Súťaž: II. liga
- “C“ družstvo mužov: Súťaž: IV. Liga
Pre žiacke kategórie budú vypísané celoslovenské a krajské bodovacie turnaje,
ktorých sa zúčastnia najlepší detskí hráči,
či hráčky klubu.
Ako je to s financovaním klubu:
Najväčšiu časť príjmu STK Senec tvoria

dotácie mesta na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Senec. Ďalšiu časť príjmu tvoria sponzorské príspevky od firiem a priateľov klubu:
p. Š. Vrábel - KANAL M.P.S. s.r.o.,
Ing. M. Lahová - ARBOR - okrasné a ovocné škôlky, s.r.o. , Ing. D. Maczeák - IN-TECH PLUS, s.r.o. Touto cestou by som
chcel všetkým poďakovať.
Aké boli najväčšie úspechy za posledné
obdobie:
Darilo sa najmä A Družstvu STK Senec
v 1.lige, ktoré obsadilo v sezóne 2017/2018
druhé miesto a v sezóne 2018/2019 tretie
miesto. (foto)
Priania do nasledujúcej sezóny:
Máme peknú stolnotenisovú halu so siedmimi stolmi, ale dlhodobo nám chýbajú
priestory pre divákov (hľadisko, vyhovujúce toalety), aby sme mohli organizovať
mládežnícke turnaje pod záštitou Slovenského stolnotenisového zväzu. Jednou
z možností by bolo pristavenie stien k hale
na starej futbalovej tribúne a otvorenie
priestoru do haly. Tak by vznikol priestor
pre divákov a sociálne zariadenia. Okrem
organizovania turnajov pre registrovaných
hráčov by sme mohli organizovať aj turnaje pre neregistrovaných hráčov, napr.
pre rodiny zo Senca počas vianočných
alebo novoročných prázdnin.
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