
Senecké leto sa už blíži, bude 15. 
júna 2019.
Lístky na Senecké leto si môžete 
zadovážiť v predpredaji za 5 eur už 
od 2. mája 2019 v kancelárii SCR 
v Tureckom dome, v kancelárii 
MsKS a v pokladni kina MsKS. Tic-
ketportal začne distribúciu v rov-
nakom termíne za 7,5 eur. Lístok 
na bránach Slnečných jazier bude 
stáť počas Seneckého leta 10 eur.

Veľký letný karneval bude 28. júna, 
preto je najvyšší čas zamyslieť sa 
nad tým, aký kostým si pripravíte. 
Na tvorcov najkrajších kostýmov 
budú čakať zaujímavé ceny.
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Pozvánka 

na zasadnutie

Mestského zastupiteľstva v Senci

14.5.2019 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 máji aj v Senci jazdíme do práce na bicykli (viac na str.15)

Vedenie mesta sa na Deň učiteľov poďakovalo seneckým pedagógom. Na návrhy škôl ocenilo 22 z nich. Viac na str. 8      Foto: VCs

23.

Predpredaj lístkov na Senecké leto sa začína 2. mája 

23.

Poslanci schválili dotácie

Zasadnutie Mestského zastu-
piteľstva v Senci malo 3. apríla 
síce iba 13 bodov programu, 
ale boli medzi nimi aj dôležité 
materiály ako napríklad zmena 
rozpočtu mesta Senec na rok 
2019 alebo návrh na rozdele-
nie dotácií z rozpočtu mesta.
Diskutovalo sa aj o cykloin-
fraštruktúre.

Viac na strane 2.

Dlhý týždeň

Do 10. mája si môžete na 
mestskom úrade prevziať roz-
hodnutia za daň z nehnuteľ-
ností, komunálny odpad a os-
tatné miestne dane. Zároveň 
si môžete vysporiadať aj daňo-
vé povinnosti v hotovosti ale-
bo platobnou kartou. Kedy?  
2. - 10. mája od 7:00 do 18:00 
a v sobotu 4. mája od 8:00 do 
12:00.            Viac na strane 4.

Blížia sa zápisy do škôlok

14. a 15. mája budú v senec-
kých materských školách zá-
pisy.
Všetky potrebné informácie 
ako napríklad podmienky zá-
pisu alebo dokumenty, ktoré 
treba priniesť na zápis, vám 
prinášame v súhrnnom člán-
ku, ktorý pripravil útvar škol-
stva a športu mesta Senec.

Viac na strane 4

Prijímacie skúšky do ZUŠ

Opäť sme pre vás pripravili 
prehľad prijímacích pohovo-
rov do seneckých základných 
umeleckých škôl. ZUŠ Senec, 
Súkromná ZUŠ Ateliér a SZUŠ 
R. Madarászovej sa tešia na 
nových žiakov vo všetkých od-
boroch, ktoré zastrešujú.
Stačí už len vedieť, čomu sa 
vaše deti chcú venovať.

Viac na strane 14

V tomto čísle sa dočítate...
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Aprílové zasadnutie Mestského zastupi-
teľstva v Senci bolo trochu ako aprílové 
počasie. Miestami vládla zhoda a miesta-
mi zasa úplne odlišné názory na preroko-
vávané témy.
V úvode informoval primátor Dušan Ba-
dinský o dianí v meste Senec od ostat-
ného zasadnutia. K informáciám po po-
žiadavke od OZ Moje mesto pridal aj stav 
plnenia priorít, na ktorých sa dohodol  
s poslancami na toto volebné obdobie.
Poslanec Rudolf Bittner sa spýtal na od-
had, kedy bude hotový nový územný plán 
mesta Senec. Vedúci útvaru stratégie  
a rozvoja mesta Senec Boris Tušer odpo-
vedal, že ak všetko dobre pôjde, mohol 
by byť hotový začiatkom roka 2020.
Prvá zmena rozpočtu, ktorá bola schvále-
ná, zahŕňa najmä finančné prostriedky na 
rekonštrukciu Tureckého domu, na čiste-
nie Slnečných jazier a na protipovodňové 
opatrenia v rámci Envirofondu.
Schvaľovanie dotácií neprešlo úplne 
hladko. Diskutovalo sa najmä o dotáci-
ách na šport. Predseda športovej komisie 
Tomáš Mókoš uviedol, že do budúceho 
roka plánuje vypracovať iný systém pri-
deľovania dotácií na šport.
Náčelník Luboš Hlaváč informoval o čin-
nosti Mestskej polície za rok 2018. Okrem 
iného uviedol napríklad, že priemerná 
pokuta od MsP v Senci bola 9 eur. Mest-
ská polícia mala za rok 3078 výjazdov, 
čo je viac ako v predchádzajúcom roku. 

Za rok 2018 bolo 132 odchytených psov 
z toho 19 bolo odovzdaných Slobode 
zvierat. Mestská polícia má v súčasnosti 
takmer plný stav – 28 +1 administratívny 
pracovník.
Mestské zastupiteľstvo schválilo návrh 
na poskytnutie finančného príspevku na 
zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately na rok 
2019 pre občianske združenie TENENET, 
ktoré sa venuje aj skupinovej terapeutic-
kej práci s deťmi ohrozenými na zdravom 
vývine, a neziskovú organizáciu Lepšia 
cesta na projekt Preventívno-poradenské 
centrum Senec 2019.
Kozmetickými úpravami prešiel aj Štatút 
mesta Senec.
Poslanci tiež prerokovali a určili plat pri-
mátora a s účinnosťou od 1. apríla ho 
navýšili o 30%. Celková výška jeho platu 
teda je 3701 eur.
Množstvo pre a proti uviedli rôzni z po-
slancov v diskusii k návrhu na odkúpe-
nie nehnuteľnosti na Nitrianskej ulici od 
PROTELCONT, s.r.o. Dôležitejšie ako roz-
prava bolo napokon hlasovanie, ktorým 
sa tento návrh nepodarilo schváliť ani za 
nižšiu cenu. V budove bola navrhovaná 
materská škola, priestory pre stavebný 
úrad a vývarovňa.
V bode rôzne sa otvárali štyri obálky  
s návrhmi na využitie priestoru v podze-
mí Mestského kultúrneho strediska. Dve 
z ponúk spĺňali podmienky – občianske 

združenie Demons Fighting team na tré-
novanie a výučbu boxu a detský folklórny 
súbor Slnečnica. Rozhodnúť sa má na 
najbližšom zasadnutí zastupiteľstva. Do-
vtedy budú obaja záujemcovia oslovení, 
či by vedeli tento priestor spoločne zdie-
ľať.
Aktuálnou bola aj téma cyklotrás a cyk-
lochodníkov. Poslankyňa Hudáková vy-
pracovala uznesenie, ktoré malo zaviazať 
mesto, aby vydalo súhlasné stanovisko 
k projektu cyklochodníka obce Veľký 
Biel. Primátor Dušan Badinský prisľúbil, 
že aj bez tohto uznesenia okamžite vydá 
súhlasné stanovisko. Do diskusie sa pri-
dal aj cyklonadšenec a predseda Klu-
bu slovenských turistov Senec Ladislav 
Stolárik, ktorý sa angažoval v značení 
cyklotrás v okolí Senca. Podarilo sa vy-
značiť okolo 100 kilometrov cyklotrás na 
rôznych typoch povrchov a v súčasnos-
ti sa pracuje na takomto spojení Senca  
s Trnavou. Vytlačené mapy k vyznačeným 
cyklotrasám si môžu cyklisti vyzdvihnúť  
v Turistickej informačnej kancelárii v Tu-
reckom dome. Vedúci útvaru stratégie  
a rozvoja mesta Senec Boris Tušer infor-
moval, že je zadaná štúdia realizovateľ-
nosti na 3 trasy, ktoré majú spojiť Senec, 
Veľký Biel a Novú Dedinku, ich dve želez-
ničné stanice a senecký logistický park.
Viac informácií nájdete v zápisnici na 
www.senec.sk a vo videozázname na 
www.zastupitelstvo.sk                         MO

Poslanci schvaľovali dotácie a diskutovali aj o cyklotrasách a cyklochodníkoch

Kedy volíme?
Voľby sa uskutočnia 25. mája 2019. 
Volebné miestnosti budú otvorené 
od 7:00 do 22:00.
Kde volíme?
Volebné okrsky a volebné miestnosti 
sa od komunálnych volieb nezmeni-
li, voliči teda budú chodiť do tých is-

tých volebných miestností ako aj pri prezidentských voľbách, ktoré 
sa konali v marci tohto roku.
Ako vybaviť hlasovací preukaz?
Volič, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zo-
zname voličov je zapísaný, môže požiadať o vydanie hlasovacieho 
preukazu:
• osobne alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby na evi-
dencii obyvateľstva najneskôr do 24. mája 2019 do 13:30,
• v listinnej forme alebo elektronicky najneskôr do 3. mája 2019.
Ak volič v žiadosti zaslanej v listinnej forme alebo elektronicky 
uviedol, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti 
uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu.
Je možné hlasovať aj doma?
Volič môže požiadať zo závažných, najmä zdravotných dôvodov 
okrskovú volebnú komisiu o to, aby mohol hlasovať mimo voleb-
nej miestnosti, napríklad doma. Nahlasovať takéto prípady je mož-
né na evidencii obyvateľstva telefonicky (02/20 205 119). Voleb-

ná okrsková komisia vyšle dvoch členov s prenosnou volebnou 
schránkou.
Nedostali ste oznámenie?
Do 30. apríla 2019 bol termín na doručenie oznámenia o čase  
a mieste konania volieb a zoznamu zaregistrovaných kandidátov. 
V prípade, ak vám takého oznámenie a zoznam neboli doručené, 
môžete sa informovať na evidencii obyvateľstva, či ste zapísaný  
v zozname voličov a v ktorom volebnom okrsku.
Hľadáme náhradníkov do volebných komisií
Mesto Senec hľadá náhradníkov do okrskových volebných komisií 
pre voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať dňa 25. 
mája 2019. Odmena člena OVK je 41,02 eur na deň konania volieb. 
Počas zasadnutia je zabezpečené občerstvenie, obed a večera.
Žiadosť možno doručiť do podateľne mestského úradu alebo elek-
tronicky na adresu maczeakovaj@senec.sk.
V žiadosti je nutné uviesť meno a priezvisko, dátum narodenia, 
bydlisko a telefonický kontakt.                                                     MsÚ

Voľby do europarlamentu budú 25. mája

Počas Seneckej korčule budú tak ako každý rok 
11. mája pre vozidlá uzavreté Slnečné jazerá 

od 10:00 do 13:00.

Ďakujeme za pochopenie
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Komisia dopravy Bratislavského 
samosprávneho kraja 1. apríla 
uskutočnila pracovný výjazd po 
cestách Seneckého okresu. Pre 
Senčanov je dôležité, že križovat-
ka Pezinskej ulice s Diaľničnou 
cestou je už v investičnom plá-
ne BSK na toto volebné obdobie.  
V roku 2019 prebehne príprava 
projektovej dokumentácie pre 
územné rozhodnutie tejto križovat-
ky ciest II/503 a III/1062 v intravilá-
ne mesta Senec. Križovatka bude 
obsahovať priechody pre chodcov 
a plánované cyklotrasy. Verím, že 
sa všetko včas podarí realizovať, 
zbavíme sa zápchy na Pezinskej  
a dočkáme sa bezpečného spoje-
nia s Malým Bielom.

Ing. Mária Hudáková,
poslankyňa BSK za Senec

Križovatka Pezinská/Diaľničná v Senci je prioritou akčného plánu dopravy BSK

Župan J. Droba, vicežupanka A. Ožvaldová, poslanci BSK: M. Kisková, za Senec 
M. Hudáková, M. Vlačiky, J. Buocik, vedúci odboru dopravy BSK M. Halabica  
a zamestnanci RCB, a.s.                                                                                             Foto: BSK

Triedenie plastov

Z rodinných domov sa obaly z plastov, ko-
vov alebo viacvrstvových kombinovaných 
materiálov (tetrapaky) zbierajú spoločne 
do jedného vreca alebo zbernej nádoby. 
Interval vývozu je 1 x za dva týždne a to 
vždy v nepárnu stredu.
Z bytových domov sa zbierajú plasty pros-
tredníctvom 1100-litrových žltých zberných 
nádob, 1 300-litrových zberných nádob 
alebo polopodzemnými kontajnermi o ob-
jeme 5m3. Interval vývozu je raz za týždeň 
- každú stredu.
Do vreca alebo zbernej nádoby na 
plasty patria:
Z plastov - čisté PET fľaše (stlačené), PE-
-HD a PP fľaše od čistiacich prostried-
kov, šampónov a podobne, PE-LD čistá 
fólia ako napríklad igelitové tašky, fólie  
z pracích práškov, stavebné fólie, strečové 
fólie a PS - čistý polystyrén
Tetrapaky
Z kovov - Konzervy, kovové výrobky  
a súčiastky, alobal, nápojové plechovky, 
alobalové a hliníkové časti obalov, sťaho-
vacie časti z jogurtov, hliníkové nádobky z 
čajových sviečok
Do vriec alebo nádob na plasty nepat-
ria:
Z plastov - plastové obaly od nebezpeč-
ných látok (motorové oleje, chemikálie, 
farbivá), linoleum, molitan, znečistené plas-
tové obaly
Z kovov - Kovové obaly kombinované  
s iným materiálom
Obaly z plastov je, samozrejme, možné 

odovzdávať aj na Zbernom dvore v čase 
otváracích hodín zberného dvora. V máji 
bude otvorený v pondelok až piatok 
od 8:00 do 18:00 s prestávkou na obed  
a v sobotu od 8:00 do 14:00.

Skladajme papierové škatule aj 
plastové fľaše!

V meste pribudli polopodzemné kontajne-
ry a aj napriek problémom s ich vyvážaním 
v úvode roka by sme sa mali všetci začať 
snažiť o to, aby bol aj v ich okolí poriadok. 
Opakujú sa situácie, kedy sú kontajnery 
poloprázdne a okolo nich sa kopí rôzny 
odpad. Dbajme tiež na to, aby boli papie-
rové škatule poskladané a zaberali menej 
miesta. Stlačené plastové fľaše a posklada-
né tetrapaky tiež ušetria veľa miesta v kon-
tajneroch. Keď sa budeme snažiť udržiavať 
poriadok, budeme žiť v čistejšom meste.

Dočisťovanie okolia kontajnerov zabezpe-
čujú zamestnanci mesta z rozpočtu mes-
ta. Takže za neporiadok okolo kontajnerov 
platíme všetci. Ak vidíte, že niekto iný robí 
takýto neporiadok, neváhajte a zavolajte 
Mestskú políciu. Od miery separovania, 

množstva odpadu, čiernych skládok či 
nadmerného dočisťovania stojísk kontajne-
rov totiž závisia aj poplatky, ktoré každý z 
nás platí za odpad. Pokúsme sa ich zodpo-
vedným správaním znížiť!

Polopodzemné kontajnery

V Senci od konca roka 2018 pribudli po-
lopodzemné kontajnery. O plánovaných 
stojiskách sme informovali aj v Mestských 
novinách Senčan. Prvá fáza zavádzania 
nových stojísk polopodzemných kontajne-
rov je hotová.
V súčasnosti sa pripravuje už druhá fáza 
stojísk. Útvar verejnej zelene, údržby  
a čistenia mesta Senec pripravílo predbež-
ný zoznam plánovaných stojísk, ktoré sú 
ešte v prípravnej fáze. Skúma sa poloha 
inžinierskych sietí a rieši sa aj vlastníctvo 
pozemkov pre plánované stojiská.
Zoznam plánovaných stojísk:
Jesenského 10, Murgaša 11, Farkaša 10, 
Bernolákova 4, Svätoplukova 11, Svätoplu-
kova 23, Sokolská 17, Košická 20, Košická 
32, Jánošíkova 29, Jánošíkova 15, Zem-
plínska 16, Gagarinova 16, Žarnovova 11, 
Tulipánová, Ružová

Odpady a separovanie
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Zápis detí do materskej školy
Mestské materské školy sú: MŠ A. Molnára 
s VJM, MŠ Fándlyho 2, MŠ Kollárova 23, 
MŠ Košická 40, MŠ Kysucká 9 a MŠ Slneč-
né jazerá 2764.

Zápis v jednotlivých materských školách 
sa uskutoční 14. mája od 9:00 do 18:00  
a 15. mája od 13:00 do 17:00.

Zápis detí do MŠ Kysucká 9 sa uskutoční 
v priestoroch ZŠ Kysucká 14 (vchod od le-
kárne Trója).
Na predprimárne vzdelávanie v MŠ 
sa prijímajú deti v súlade so zákonom  
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v škol-
stve a školskej samospráve, v súlade  
s § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výcho-
ve a vzdelávaní (školský zákon) a v súlade  
s § 3 vyhlášky Ministerstva školstva SR  
č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení 
vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 308/2009 Z. z.
Pri posudzovaní žiadosti sa bude prihliadať 
na vek dieťaťa a kapacitné možnosti jednot-
livých vekových skupín.

Podmienky zápisu
1. Zákonné podmienky:
Prednostne sa prijímajú deti, ktoré:
a) dovŕšili piaty rok veku
b) deti s odloženou povinnou školskou do-
chádzkou, pričom rodič predloží riaditeľke 
školy rozhodnutie riaditeľa ZŠ o odklade pl-
nenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa
c) deti s dodatočne odloženou povinnou 
školskou dochádzkou, pričom rodič pred-
loží riaditeľke školy rozhodnutie riaditeľa ZŠ 
o dodatočnom odklade plnenia povinnej 
školskej dochádzky dieťaťa.

2. Ostatné podmienky prijímania
Okrem zákonom stanovených podmienok 
určuje riaditeľ v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky 
MŠ SR č. 306/2008 Z. z. ostatné podmien-
ky prijímania detí. Robí tak po ich preroko-
vaní v pedagogickej rade školy.

a) Pri žiadostiach od rodičov zo sociálne 
znevýhodneného prostredia sa pri zápise 
požaduje aj potvrdenie z Útvaru sociál-
nych služieb mesta Senec. Dieťaťom zo 
soc. znevýhodneného prostredia sa rozu-
mie dieťa,  v zmysle ustanovenia § 2 písm. 
p) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove  
a vzdelávaní (školský zákon).
b) Zohľadňuje sa prijímanie súrodencov 
detí už navštevujúcich danú MŠ.
c) V prípade podania žiadosti o prijatie na 
viaceré MŠ, riaditeľky určia, na ktorú MŠ 
bude dieťa prijaté.
d) Zohľadňuje sa prijatie dieťaťa prihlásené-
ho do tej istej MŠ, v ktorej má jeho zákonný 
zástupca pracovný pomer.

Dieťa sa do materskej školy prijíma na zák-
lade písomnej žiadosti zákonných zástup-
cov. Formulár žiadosti je k dispozícii v prís-
lušnej materskej škole, ako aj na webových 
stránkach materských škôl a mesta Senec.

Zákonný zástupca dieťaťa pri zápise 
predloží nasledovné dokumenty:
1. Kompletne vyplnenú Žiadosť o prijatie 
dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, sú-
časťou ktorej je aj Potvrdenie lekára o zdra-
votnej spôsobilosti. Na potvrdení musí byť 
aj údaj o povinnom očkovaní. (Neabsolvo-
vanie povinných očkovaní nie je dôvodom 
na neprijatie dieťaťa do MŠ.)
2. K nahliadnutiu rodný list dieťaťa (originál 
alebo overenú kópiu) a občiansky preukaz 
zákonného zástupcu.
3. V prípade špeciálnych výchovno-vzde-
lávacích potrieb vyjadrenie príslušné-
ho zariadenia výchovného poradenstva  
a prevencie.
4. V prípade dieťaťa zo sociálne znevýhod-
neného prostredia potvrdenie z Útvaru so-
ciálnych služieb mesta Senec.

Mgr. A. Kubliniak
vedúci útvaru školstva a športu Senec

„Dlhý týždeň“ - od 2. do 10. mája 2019
– možnosť osobne si prevziať rozhodnutia za daň z nehnuteľností,  
za komunálny odpad a ostatné miestne dane

V čase od 2. MÁJA vrátane soboty  
4. MÁJA do 10. MÁJA 2019 si budú môcť 
občania prevziať rozhodnutia naraz za daň 
z nehnuteľností aj za komunálny odpad, aj 
za ostatné miestne dane. Zároveň bude 
k dispozícii pracovisko pokladne. Platby 
môžu občania realizovať v hotovosti aj pro-
stredníctvom platobných kariet cez POS 
terminál priamo v pokladni. Počas tohto 
„dlhého týždňa“ budú pracovníčky eko-
nomického úseku – referátu príslušných 
daní a poplatku ako aj pokladne k dispo-

zícii denne od 7:00 do 18:00 nepretržite,  
v sobotu 4. mája od 8:00 do 12:00, t.j. aj 
počas obedňajších prestávok. Mesto tým-
to sleduje úsporné opatrenie na poštov-
nom a žiada občanov o ústretovosť, aby 
využili tento „dlhý týždeň“ a prišli si osobne 
vyzdvihnúť rozhodnutia a v rámci možností 
si aj vysporiadať daňové povinnosti. 
 

Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru ekonomiky

Chválime, karháme

• Na Svätom Martine si obyvatelia 
spravili jarnú brigádu a dočistili svoje 
okolie. Chválime ich za dobrovoľnú akti-
vitu a dávame do pozornosti aj ostatným 
obyvateľom mesta, ktorí sa nám tiež ozý-
vajú ohľadom organizovania podobných 
brigád, že mesto rado pomôže napríklad 
zabezpečením vriec na odpad, ich odvo-
zom a podobne. Každý, kto priloží ruku  
k dielu, prispieva ku krajšiemu Sencu!

Lepšia obec
Mesto Senec od roku 2014 využíva por-
tál Odkaz pre starostu, cez ktorý môžu 
obyvatelia nahlasovať mestu rôzne pod-
nety, ktoré následne mesto rieši, prípad-
ne sú oslovené zodpovedné organizá-
cie alebo osoby.
V súčasnosti mesto spustilo možnosť 
komunikácie prostredníctvom aplikácie 
Lepšia obec, ktorú si môžete stiahnuť aj 
do svojich telefónov. 

Podnety sa môžu 
týkať záležitostí  
v kompetencii mes-
ta, teda napríklad 
ciest a chodníkov, 
verejného poriad-
ku, osvetlenia, ze-
lene a podobne.

Odoslaný podnet je následne pridelený 
zodpovednému zamestnancovi mesta, 
ktorý začne podnet riešiť a informuje 
zadávateľa o jeho stave a krokoch mes-
ta. Táto aplikácia umožňuje aj mestu 
posielať občanom rôzne oznamy pria-
mo cez aplikáciu v telefóne. Týka sa to 
napríklad oznamov o odstávkach vody, 
elektrickej energie, podujatiach v meste 
či iných zaujímavých informáciách.
Výhodou aplikácie je aj to, že by mala 
odstrániť anonymitu prispievateľov a pri-
spieť tak ku kultivovanosti obojstrannej 
komunikácie.
Viac informácií o tejto aplikácii a tiež ná-
vod na jej stiahnutie nájdete na stránke 
mesta www.senec.sk.
Zatiaľ bude mesto naďalej komunikovať 
aj prostredníctvom portálu Odkaz pre 
starostu.                                             MO
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Čistota vody v Slnečných jazerách
Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva vykonáva kon-
trolu vôd Slnečných jazier 
nielen počas letnej turistickej 
sezóny, ale aj pred sezónou.
Zo štyroch odberových miest 
bola 26. marca 2019 odobra-
tá vzorka vody. Vyšetrenie 
vzoriek ukázalo, že ich mik-
robiologické ukazovatele sú 
výborné (hodnoty Escherichia 
coli a črevných enterokokov 
sú hlboko pod stanovenou 
normou).
Mesto Senec pokračuje v pro-
jekte revitalizácie vôd Slneč-
ných jazier v záujme toho, aby 
sa zachovala dobrá kvalita 
vody počas celej turistickej se-
zóny. Tretia etapa revitalizácie 

zahŕňa najmä zníženie vrstvy 
organických usadenín na dne, 
zníženie množstva jednobun-
kových rias vo vodnom stĺpci 
v letných mesiacoch a stabi-
lizáciu rozpusteného kyslíka 
vo vode pomocou bakteriálnej 
enzymatickej zmesi. Aplikácia 
účinnej látky bude realizovaná 
na 10 ha vodnej plochy troju-
holníkového tvaru v južnej 
časti jazier v apríli, máji a sep-
tembri, kedy teplota pri hladi-
ne dosahuje aspoň 10 ° C. Do-
teraz uskutočnené dve etapy 
revitalizácie priniesli pozitívne 
výsledky, ktoré sa odrazili aj 
na spokojnosti návštevníkov 
Slnečných jazier.  

Ing. Robert Podolský

Vandali ničili základnú 
školu a ZUŠ
Koncom marca zatiaľ neznámi pácha-
telia vnikli do budov ZŠ Mlynská a ZUŠ 
Senec, kde poškodili automat s pochu-
tinami, rozbíjali sklá či vystriekali hasiaci 
prístroj, ale ku krádeži nedošlo. Polícia 
Slovenskej republiky prípad stále vy-
šetruje. Boli prijaté opatrenia v záujme 
zvýšenia ochrany seneckých škôl. V  ich 
okolí je v nočných hodinách zvýšený 
dohľad Mestskej polície.                     MO

Riadková inzercia

• Reštaurácia Lobster hľadá kuchára, 
čašníka a brigádnikov. Záujemcovia sa 
môžu hlásiť na číslo 0948 011 210 

• Pracovná ponuka: G&G čerpacia sta-
nica, prevádzka Senec ponúka prácu 
obsluha čerpacej stanice na TPP. Bližšie 
info na tel. č: 0905 380 002

Výberová komisia zložená z poslancov 
BSK vybrala pri príležitosti Dňa učiteľov 
22 pedagógov zo župných škôl.
„Dnes sme spoločne ocenili 22 výni-
močných pedagógov. Učiteľov a vycho-
vávateľov, vďaka ktorým sú naše školy 
výnimočné a ktorí svoju prácu skutočne 
berú ako poslanie. Tento rok sme pri oce-
ňovaní výnimočných učiteľov pristúpili 
k miernym zmenám. Okrem zaslúžilých 
kolegov, ktorým patrí naša úcta a vďaka, 
sme sa spolu s riaditeľmi škôl zamerali aj 
na ocenenie mladej generácie učiteľov. 
Sú dôkazom, že učitelia nielen boli a sú, 
ale aj budú kľúčovou súčasťou rozvoja 
našej spoločnosti,“ povedal predseda 
Bratislavského samosprávneho kraja Ju-
raj Droba. 
Spomedzi seneckých pedagógov bol 
ocenený Mgr. Tomáš Kluka, ktorý pôsobí 
na Spojenej škole s VJM. Je predsedom 
predmetovej komisie prírodovedných 
predmetov. Tento mladý stredoškolský 
učiteľ je aj správcom zbierok fyziky a infor-
matiky, správcom IKT a webovej stránky  

a koordinátorom školského časopisu. 
Pripravuje žiakov na maturitnú skúšku  
z informatiky a na súťaže iBobor a INFO-
PROG.                                                 VCs

Bratislavský samosprávny kraj ocenil Tomáša Kluku

Mgr. Tomáš Kluka po prebratí ceny 
Učiteľ roka 2019  Foto: BSK

Mesto Senec a jeho vedenie splnilo sľub 
rodičom detí základných škôl a materskej 
školy, že do príchodu detí z MŠ Kysucká 
do priestorov ZŠ Kysucká, čiže do 8. aprí-
la 2019, bude hotový prepojovací chodník 
z Inoveckej ulice. Dokončovacie práce v 
okolí nebránia tomu, aby už teraz bezpeč-
ne slúžil deťom a ich rodičom. Prepojovací 
chodník má zároveň slúžiť aj ako odbre-
menenie dopravy v jednosmernej ulici pri 
škole. Naďalej je však namieste ohľadupl-

nosť vodičov parkujúcich ráno a popolud-
ní na Inoveckej ulici a v jej okolí.          VCs

Chodník na Kysuckej už slúži deťom
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SOLAR Hvezdáreň Senec
Astronomická prednáška 

v ZŠ s VJM Alberta Molnára Szenciho 

Pozývame Vás na astroprednášku

15. 5. 2019 o 19:00
Téma: Svetelné znečistenie - problém,

ktorý sa dá vypočítať

Prednáša: RNDr. Ladislav Kómar, PhD.

Absolvent Fakulty Matematiky, Fyziky a Informatiky Univerzity
Komenského v Bratislave. Vedecký pracovník Slovenskej aka-

démie vied. Venuje sa rozptylu žiarenia v atmosfére Zeme a
modelovaniu rozloženia oblohových jasov.

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

Vedenie mesta a členovia ZO 
SZPB Senec si 1. apríla 2019 
uctili 74. výročie oslobodenia 
Senca položením venca k Pa-
mätnej tabuli osloboditeľov, 
ktorá je umiestnená na budo-
ve mestského úradu. 
„Sloboda nie je zadarmo, tre-
ba si ju vážiť! Nemali by sme 
zabúdať na hrôzy vojny. Sme 
to dlžní tým, ktorí bojovali, aby 
sme už nikdy nepoznali hrôzy 
vojen a utrpenia, ktoré so se-
bou prinášajú. Žiaľ, v dnešnej 
dobe sa na to akosi zabúda. 
Stretávame sa s bagatelizo-
vaním nebezpečenstva, kto-

rým je fašizmus. Pôsobenie 
jeho prívržencov sa nielen 
podceňuje, ale dochádza aj 
k tolerovaniu jeho prejavov, 
vrátane tých, ktoré znevažujú 
skutočných protifašistických 
bojovníkov a vojakov bývalej 
Červenej armády, ktorá sa 
bytostne zaslúžila o oslobo-
denie Slovenska spod nadvlá-
dy nemeckého fašizmu. Len 
pravdou o našich dejinách 
môžeme formovať vlastenec-
ké povedomie generácie, 
ktorá vojnové hrôzy nezažila.“ 
– uviedla pri pamätníku Lýdia 
Nedvědová.                       VCs

Pamiatka osloboditeľov Senca je stále živá

Senecká Základná organizácia Sloven-
ského zväzu protifašistických bojovníkov 
usporiadala v Galérii Labyrint MsKS ve-
domostnú súťaž z národnooslobodzo-

vacieho hnutia pre žiakov 9. ročníkov ZŠ  
v Senci a jeho okolí pod názvom ,,Medz-
níky druhej svetovej vojny“. Svoje ve-
domosti z histórie si zmerali 29. marca 

2019 trojčlenné tímy škôl ZŠ Tajovského,  
ZŠ Mlynská, ZŠ Nová Dedinka, ZŠ Veľ-
ký Biel a Gymnázia Antona Bernoláka 
Senec. Žiaci súťažili v 3 kolách. Súťaž 
otvoril a viedol predseda ZO SZPB RS  
Dr. Zdenko Marton. Po vyhodnotení súťa-
že ZO SZPB Senec zabezpečila všetkým 
žiakom občerstvenie, knihy a diplomy žia-
kom i školám.
Prvé tri miesta obsadili ZŠ Tajovského, ZŠ 
Mlynská a Gymnázium Antona Bernoláka. 
Víťazné družstvá postúpili na oblastné kolo 
súťaže „Medzníky druhej svetovej vojny“, 
ktoré sa konalo 17. apríla v priestoroch Mi-
nisterstva hospodárstva SR v Bratislave. 
Na prvom mieste sa umiestnilo družstvo 
zo seneckého gymnázia Antona Bernolá-
ka v zložení Katarína Pozsárová, Dominika 
Polgárová a Lenka Šemrincová. Víťazky  
postupujú na celoslovenské kolo súťaže, 
ktoré sa bude konať v Banskej Bystrici.
Výbor ZO SZPB SENEC ďakuje školám za 
spoluprácu!

Lýdia Nedvědová ZO SZPB Senec

ZO SZPB Senec približuje školákom históriu

Sprava: tajomníčka ZO SZPB Senec Lýdia Nedvědová, viceprimá-
tor Juraj Gubáni, primátor Dušan Badinský a členovia  ZO SZPB 

Účastníci vedomostnej súťaže ,,Medzníky druhej svetovej vojny“
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Inzercia

HODINÁRSTVO
KRÁTKA 4, SENEC

HODINKY A ŠPERKY
VÝMENA BATÉRIÍ

OPRAVY

Inzercia

ZSE_avion_sencan_186x120.indd   2 08.04.19   16:08

Domus Bene-Dom Dobra o.z
Senec, Slnečné jazerá č. 2238 juh
Prijme do zamestnania:

ZDRAVOTNÉ SESTRY

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

Uzávierka Mestských novín Senčan: 
20. mája 2019
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Na Slovensku sa stal sviatkom učiteľov 
28. marec, deň narodenia pedagóga, fi-
lozofa, spisovateľa a teológa Jana Amo-
sa Komenského. Sviatok známy ako 
Deň učiteľov je príležitosťou, aby sme si 
pripomenuli a uvedomili význam učite-
ľov v spoločnosti. 27. marca mesto Se-
nec na návrh seneckých škôl ocenilo 22 
pedagógov, ktorých práca je poslaním  
a zaslúžia si úctu a poďakovanie za svoje 

znalosti, trpezlivosť a obetu.
Primátor Dušan Badinský a prednostka 
MsÚ Jarmila Répássyová sa poďakovali 
za zanietenú a kvalitnú prácu všetkých 
pedagogických pracovníkov, riaditeľov 
škôl a zvlášť tých pedagógov, ktorí sa 
stali laureátmi tohoročných ocenení. 
Spolu s viceprimátorom Jurajom Gubá-
nim a predsedom Komisie kultúry a roz-
voja vzdelávania mesta Senec Rudolfom 

Galambosom odovzdali ocenenia týmto 
pedagógom:
MŠ Fándlyho 2 –  Slávka Feketeová
MŠ  Kollárova  – Tatiana Bacigálová
MŠ Kysucká – Danica Ursínyová
MŠ Slnečné jazerá – Daniela Bogárová
SMŠ Foresta Kids – Jana Hrežík Herma-
nová
SMŠ Benjamín – Mgr. Diana Čapuchová
SMŠ Fučíkova – Mgr. Marcela Michrinová
ZŠ Tajovského – Mgr. Mária Glasnáková, 
Mgr. Mária Šarmírová, Andrea Šalkovičo-
vá
ZŠ Mlynská  – Mgr. Dana Wodzinská, 
Mgr. Filip Brveník
ZŠ Kysucká 14 – Bc. Karin Slezáková           
ZŠ s VJM – Mgr. Katarína Tóthová, PhD.
SZŠ Kysucká –  Mgr. Viera Ďurdíková
ZUŠ – Mgr. Ferdinad Döme, DIS.art.
SZUŠ Renáty Madarászovej – Mgr. art. 
Lucia Madarászová
Gymnázium A. Bernoláka –  Mgr. Alžbeta 
Durayová
Spojená škola s VJM – Mgr. Zuzana Kon-
tárová
Stredná odborná škola automobilová  
a podnikania – Mgr. Arpád Szigeti
Spojená škola – ŠZŠ –  PhDr. Vlasta Ku-
bíková
SLVS – Mgr. Helena Varinská

Text a foto: VCs

Mesto sa poďakovalo pedagógom pri príležitosti dňa učiteľov

Marec - Mesiac knihy

Tak, ako už niekoľko rokov, aj tento rok 
sme si dali záležať, aby spomínaný me-
siac mal svoje opodstatnenie. V Škol-
skom klube detí sa i tento rok Literárnej 
tvorby zúčastnilo veľa prispievateľov 
- detí. Téma bola zameraná na prichá-
dzajúcu jar (konečne) a všetko, čo s ňou 
súvisí. Prvý ročník mal tému Snežienky, 
podmienkou bol výtvarný prvok. Boli deti, 
ktoré to zvládli i slovom a bolo to milé pre-
kvapenie.
1. miesto - Dianka Z.
2. miesto - Laura P.
3. miesto - Zinka P.
Výnimočnú cenu prevzala Ivanka Ch.
Druhý ročník mal možnosť sa vyjadriť slo-
vom k téme Jarné radosti:
1. miesto - XY
2. miesto - Linda L.
3. miesto - Tatiana J.
Výnimočná cena skončila v rukách Terez-
ky V.
Tretí ročník sa popasoval tiež s jarnou té-
mou: Jar medzi nami
1. miesto - Filip D.

2. miesto - Dorien K.
3. miesto - Lucas M.
Výnimočné ceny skončili v rukách Emm-
ky B. a Nelky K.
S témou Jar v Senci si poradili:
1. miesto - Emmka B.
2. miesto - Valentína V.
3. miesto - Tadeáš P.
Táto pekná aktivita oslovuje deti i v sú-
časnom počítačovom, pretechnizova-
nom období, čo je veľmi povzbudzujúce 
a prajeme všetkým, aby sa nielen marec 
stal Mesiacom čítania kníh.

MonSkov

Apríl v ŠKD na ZŠ J.G. Tajovského

Ešte sa apríl ani poriadne nezačal  
a s aktivitami v ŠKD sa roztrhlo vrece. 
Hneď na úvod mesiaca sa takmer všetky 
oddelenia vystriedali pri zdobení perní-
kov s veľkonočno-jarným motívom. Ku-
riatka, vajcia, zajace, motýle, kvietky, to 
všetko pod „taktovkou“ Mgr. Evy P. Me-
dovníkmi prispeli aj viaceré kolegyne.
Ďalší deň patril zdobeniu veľkonočných 
vajíčok u Moniky. Prvý aprílový týždeň 

ukončili pedagógovia oslavou Dňa učite-
ľov v Sieste. Ako tradične - super podu-
jatie. Aký by bol apríl bez pripomenutia 
si Mesiaca lesov i Dňa zeme. V dňoch 
15.4.-16.4.-17.4. si aj oblečením modrá 
/P/, zelená/U/, červená/S/, aj formou rôz-
nej tvorby uctili tieto sviatky a skutočnosť, 
že našu Zem si máme chrániť a zveľaďo-
vať, nie vedome znehodnocovať. Tretí týž-
deň patril príprave na Veľkonočné sviatky  
a Vynášaniu Moreny. Ako obyčajne v zlo-
žení hlavnej aktérky Janett, Zuzky, Moni-
ky, Vlasty a Alenky. Táto slávnosť ukonče-
nia zimy má už svoju niekoľkoročnú tradí-
ciu, aj s podporou a ochranou Mestskej 
polície.

Posledný aprílový týždeň si budúci prvá-
ci vychutnali farebnú výzdobu prízemia 
školy pri zápise do 1. ročníka v dňoch 
26.4.-27.4. 2019.
Apríl ubehol ako voda, bol dostatočne 
„bláznivý“ v množstve podujatí. Veríme, 
že práve vďaka týmto aktivitám budú mať 
deti navštevujúce ŠKD veľa pekných spo-
mienok.

MonSkov

Jar v Školskom klube detí na ZŠ J. G. Tajovského

Prednostka MsÚ Jarmila Répássyová blahoželá Mgr. Viere Ďurdíkovej     Foto: VCs
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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%, 6- 
až 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.

SENČAN apríl 2019 

Inzercia

Inzercia

Uzávierka Mestských novín Senčan bude 20. mája 2019 (pondelok)
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17. - 19. marca usporiadala predmetová komisia nemeckého ja-
zyka GAB exkurziu do Viedne. Zúčastnili sa jej žiaci kvarty, ktorí 
sa učia nemčinu na gymnáziu štvrtý rok. Pri príprave exkurzie 
sledovali učitelia tri ciele: umožniť žiakom priamy kontakt s nem-
činou  v cudzojazyčnom prostredí, naživo uvidieť najznámejšie 
pamätihodnosti rakúskej metropoly a navštíviť  partnerskú školu 
Ammerlinggymnasium.
Sprievodcami po pamiatkach boli samotní študenti, ktorí sa na 
exkurziu pripravovali. Pri každej pamätihodnosti prezentovali  
pamiatku v nemčine. Takto live zažili architektonické skvosty 
na Ringstrasse, Stephansdom, Hofburg a múzeá Naturhistori-
sches Museum a Haus des Meeres. 
Žiaci boli nadchnutí krásami mesta a životom vo veľkomeste, 
keďže bývali v širšom centre pri známej Mariahilferstrasse.
Silným emotívnym zážitkom bola návšteva partnerskej ško-
ly Ammerliggymnasium. Teenageri z oboch krajín mali veľkú 
radosť zo vzájomnej prítomnosti a sympatií. Aj my učiteľky  
a učitelia sme nadviazali nové a utužili staré priateľstvá získané 
z predchádzajúcich medzinárodných projektov.
Okrem individuálnych rozhovorov sa naši žiaci zúčastnilli i na 
vyučovaní a potom spoločne s rakúskymi priateľmi navštívili zá-
mok Schönbrunn s priľahlou ZOO.

Svojich hostiteľov sme pozvali na návštevu Senca a veríme,  
že ich čoskoro privítame u nás doma.

Mgr. Lucia Nemečková, GAB Senec

Gymnazisti navštívili Viedeň a partnerskú školu

Nina Bučeková, študentka Gymnázia An-
tona Bernoláka v Senci, je mimoriadne 
úspešná na geografických olympiádach. 
O jej úspechoch nám povedala viac.
• Koľký raz ste sa už zapojili do geogra-
fickej olympiády a s akými úspechmi?
Geografickej olympiády sa zúčastňujem 
každý rok už od piateho ročníka na ZŠ. 
Tento rok to bolo už ôsmy raz. Najväčšie 
úspechy som dosiahla ako žiačka gym-
názia, keď bol možný postup na celoslo-
venské kolo, na ktorom som sa zúčast-
nila šiesty raz. Na krajských kolách som 
sa umiestnila na prvom mieste päťkrát  
a na celoslovenských kolách som dote-
raz vybojovala tri zlaté a jednu bronzovú 
medailu. Minulý rok sa mi podarilo dostať 
sa do reprezentačného tímu na medzi-
národnú geografickú olympiádu (iGeo), 
ktorá sa konala v kanadskom meste Qu-
ebec. Okrem účasti, ktorú samotnú po-
važujem za veľký úspech, sa mi navyše 
podarilo získať bronzovú medailu.
• Je geografia Váš obľúbený predmet?
Odmalička som sa zaujímala o svet okolo 
seba, zvykla som si s rodičmi pozerať at-
lasy, takže som sa veľmi tešila, keď sme  
v škole konečne mali geografiu. Geo-
grafia vždy patrila k mojim obľúbeným 
predmetom, hoci oveľa obohacujúcejšie 
je pre mňa individuálne vzdelávanie sa vo 
svojom voľnom čase.
• Chcete sa geografii venovať aj v ďalšom 
štúdiu a v profesionálnom živote?
Rozhodne by som chcela na vysokej ško-
le študovať práve geografiu. Zatiaľ si ne-
viem predstaviť, kam sa bude uberať môj 

profesionálny život, ale viem, že by som 
sa chcela venovať tomuto odboru. Ako 
pravdepodobnú možnosť vidím uplatne-
nie sa v akademickom prostredí, pričom 
by som sa venovala výskumu, prednáša-
niu, či písaniu kníh. 
• Čo z geografie Vás najviac zaujíma?
Zameriavam sa predovšetkým na sociál-
nu a ekonomickú geografiu, keďže okrem 
geografie mám blízko najmä k spoločen-
ským vedám. Chcela by som sa venovať 
aktuálnym globálnym problémom a spo-
ločenským otázkam, vnímať ich kom-
plexnejšie, s dôrazom aj na priestorové 
súvislosti. Dnešný svet vnímam ako nes-
mierne komplexný. Pri riešení problémov 
sa často zameriame len na určitú stránku 
veci nevedome prehliadajúc celú škálu 
ďalekosiahlych následkov. Namiesto de-
tailného zameraniu na úzko vymedzenú 
problematiku sa snažím vidieť svet kom-
plexne, hľadať všetky súvislosti. 
• Čomu ste sa venovali na olympiáde?

Už tretí rok som sa venovala písaniu prá-
ce, tentokrát som spracovávala tému 
„Nové trendy v spotrebe a spracovaní 
kávy s dôrazom na malé pražiarne na 
Slovensku“. Keďže sama som veľká ká-
vičkárka, tak som sa rozhodla bližšie sa 
venovať káve. Zaoberala som sa najprv 
obchodom s kávou, ale hlavne som sa 
snažila zachytiť aktuálne trendy a pre-
ferencie, to všetko najskôr v globálnom 
meradle a následne na úrovni Slovenska. 
• Pôjdete na medzinárodné kolo do Hong- 
kongu?
Výberového sústredenia som sa tento 
rok zúčastnila už tretí raz a znova sa mi 
podarilo dostať sa do reprezentačného 
tímu. Toto leto teda pocestujem do Hong-
kongu. Predtým ma však ešte čaká druhé 
prípravné sústredenie, tímová tvorba po-
steru a samozrejme domáca individuálna 
príprava. 
• Aké máte ešte pred sebou ciele?
Aktuálne je to najmä dôstojná reprezen-
tácia na iGeo. Samozrejme, bola by som 
rada, keby sa mi podarilo obhájiť medailu, 
ale iGeo si idem v prvom rade užiť a spo-
znať podobne zmýšľajúcich ľudí z celého 
sveta. Ďalej veľmi dúfam, že sa mi podarí 
dokončiť zlatú úroveň v programe Me-
dzinárodná cena Vojvodu z Edinburghu 
(DofE). Okrem toho úspešná maturita  
a prijatie na vysokú školu, v ideálnom prí-
pade by som rada študovala v Škótsku, 
ak nie, tak budem pokračovať v štúdiu na 
Karlovej univerzite v Prahe.

Rozprávala sa Martina Ostatníková

Senecká víťazka geografických olympiád pôjde do Hongkongu
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Hľadáte škôlku pre svoje dieťa?
Súkromná materská škola v Senci s akreditáciou Minis-

terstva školstva SR!

Ponúkame kvalitu a dlhoročné skúsenosti za najlepšiu cenu! 
Prijímame deti od 2,5 do 6 rokov

Náš cieľ: „Šťastné deti a spokojní rodičia.“
Už 24 rokov plníme sny vašich detí.

Bližšie informácie na tel. č. 0903 693 894
Web: www.detsky-sen.sk e-mail: info@detsky-sen.sk

Adresa: Súkromná materská škola 
„Detský sen“, Fándlyho 21, Senec

ZÁPIS
 
do SMŠ na školský rok 2019-2020 sa koná v dňoch od 15.5.- 
16.5.2019 v časeod 15,00- 17,30 hod. v SMŠ.
Mimo tohto termínu je možné prísť zapísať dieťa každý utorok 
od 15,00-17,00 hod.

K zápisu treba priniesť vyplnenú a lekárom potvrdenú Žiadosť 
o prijatie do SMŠ, ktorú si môžete stiahnuť na našej stránke, 
prefotenú kartičku poistenca dieťaťa a 50 eur zápisné. 

TEŠÍME SA NA KAŽDÉ DIEŤA A UŽ TERAZ 
A VÁM ĎAKUJEME ZA VAŠU DÔVERU.

 

Hľadáte škôlku pre svoje dieťa? 
Súkromná materská škola v Senci s akreditáciou Ministerstva školstva SR! 

 

Ponúkame kvalitu 
a dlhoročné skúsenosti 

za najlepšiu cenu!  
 

Prijímame deti 
od 2,5 do 6 rokov 

 

Náš cieľ: „Šťastné deti a spokojní rodičia." 

Už 24 rokov plníme  
sny vašich detí. 

 
          Bližšie informácie na tel. č. 0903 693 894 

 
Web: www.detsky-sen.sk    e-mail: info@detsky-sen.sk 

Adresa: Súkromná materská škola „ Detský sen“, Fándlyho 21, Senec 

ZÁPIS 
 
  

do SMŠ na školský rok 2019-2020  
sa koná  

v dňoch od 15.5.- 16.5.2019 v čase 
od 15,00- 17,30 hod. v SMŠ. 

 
Mimo tohto termínu je možné prísť zapísať dieťa   

 

každý utorok od 15,00-17,00 hod. 
 

K zápisu treba priniesť vyplnenú a lekárom potvrdenú Žiadosť o prijatie do 
SMŠ, ktorú si môžete stiahnuť na našej stránke,  

prefotenú kartičku poistenca dieťaťa a 50 € zápisné.  
 

TEŠÍME SA NA KAŽDÉ DIEŤA A UŽ TERAZ  

VÁM ĎAKUJEME ZA VAŠU DÔVERU. 
 

 

Inzercia

Inzercia

Súťaž o titul Kráľ detských čitateľov 2019 sa konala 
10. apríla v Mestskej knižnici v Senci. Svoje čitateľ-
ské kvality si zmerali žiaci 5. - 6. ročníka základ-
ných škôl a prímy a sekundy osemročného gymná-
zia. Výkony súťažiacich posúdila trojčlenná porota  
v zložení: viceprimátor mesta Senec Juraj Gubáni, 
riaditeľ MsKS Peter Szabo a vedúca knižnice Anetta 
Zelmanová. Prvé tri priečky obsadili dievčatá. Krá-
ľovnou čitateľov sa stala Alexandra Griačová. Jej 
dvorné dámy sú Nina Zelmanová na druhej priečke 
a Nataša Šaškievičová, ktorá obsadila tretie miesto.
Kráľovná detských čitateľov bude vládnuť 12 me-
siacov s čitateľskými výhodami, ale aj povinnosťou 
reprezentovať a šíriť fakt, že čítanie je dôležité, prí-
jemné a zábavné.                                                VCs

Nech žije kráľovná čitateľov Alexandra Griačová

7. ročník cyklistickej súťaže V4 pod názvom Visegrad 4 Bicycle 
Race 2019 sa bude konať za slovenského predsedníctva V4 od 
27. apríla do 12. mája 2019. Slovenská časť pretekov sa usku-
toční 12. mája 2019 na trase, ktorá končí v Senci na Slnečných 
jazerách. Viac na www.senec.sk

Cyklistické preteky V4 končia v Senci

Výstava prác žiakov zo Súk-
romnej základnej umeleckej 
školy ATELIÉR pod vedením 
akademickej maliarky a grafič-
ky Jitky Bezúrovej bola otvore-
ná  5. apríl 2019 o 17:00 verni-
sážou v Galérii Labyrint MsKS. 
Podujatie prebiehalo v nenúte-
nej rodinnej atmosfére s tradič-
nou tortou pre žiakov. Riaditeľ-
ka SZUŠ ATELIÉR Jitka Bezú-
rová sa poďakovala prítomným 
za hojnú účasť a predstavila 
expozíciu, ktorá bola rozdele-
ná do tematických celkov od 
kresieb cez dekoratívne maľby 
s folklórnou inšpiráciou až po 
tému krajina na rôzne spôso-
by, ako krajina romantická ale-
bo krajina fantázie. Ešte pred 
otvorením výstavy pozvala na 

pódium talentovanú speváč-
ku Emku Kožehubovú, aby 
zaspievala pesničku od Miku-
láša Schneidera Trnavského. 
Ju vystriedal výborný recitátor  
Šimonko Kužela, ktorý prednie-
sol  básničku od Daniela Hevie-
ra. Sú to výtvarníci, žiaci SZUŠ 
Ateliér, ktoré potvrdzujú príslo-
vie, že talenty nechodia samé.
Jitka Bezúrová zdôraznila, že 
SZUŠ ATELIÉR nevychováva 
umelcov, nie je to jej prvoradá 
úloha, ale chce vychovávať 
ľudí, ktorí majú lásku k ume-
niu a majú radosť z umenia. 
Dôležité je, aby  lásku k ume-
niu zachovali po celý život 
aj keď budú robiť úplne inú 
prácu. Výstava bola otvorená  
do  26.4.2019.                                        VCs

Vernisáž SZUŠ ATELIÉR
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                       NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2019
                       MÚZEUMOK ÉS GALÉRIÁK ÉJSZAKÁJA 2019

14:00 – 20:30   Dielne

15:00   Otvorenie podujatia, Divadelné predstavenie

16:00 „Pozsonyi mesék“

16:45   „Bratislavské rozprávky“

17:30 – 20:30   Tanečný dom

20:30 – 23:00 J. N. Hummel a hudobná kultúra klasicizmu na území dnešného Slovenska v 18. storočí.

Výstavy v múzeu

Výstava v Galérii Labyrint

                       18.5. sobota od 14:00 do 23:00

 pri Tureckom dome: tradičná kováčska dielňa, kreatívne s BEYOU a iné. Kézműves foglalkozások a Törökháznál: hagyományos 
kovácsműhely, kreatív BEYOU és mások

 pred múzeom pre deti i dospelých: Ahoj pán Sova! Činoherno-bábkové divadelné predstavenie plné 
bláznivého humoru, dobrodružstva a pesničiek od divadla SpozaVoza. A rendezvény megnyitója, szlovák nyelvű színházi előadás a múzeum épülete előtt. 

 Részletek a Pozsonyi Kifli Polgári Társulás által megjelentetett mesekönyvekből. Felolvas: Korpás Árpád idegenvezető, publicista 
(Pozsonyi Kifli PT). Čítanie pre deti z knižiek vydávaných občianskym združením Bratislavské rožky – čítanie v maďarskom jazyku v budove múzea.”

 Čítanie pre deti z knižiek vydávaných občianskym združením Bratislavské rožky – čítanie v slovenskom jazyku v budove 
múzea. Umelecká spolupráca: Árpád Korpás, publicista a turistický sprievodca (OZ Bratislavské rožky).

 pred múzeom s ľudovou hudbou Varjos a detskými folklórnymi súbormi Slnečnica a Möggyes zo Senca. Táncház a múzeum előtt 
a Varjos zenekar és a szenci Slnečnica, valamint a Möggyes gyermek néptánccsoport részvételével.

 
Prednáška v múzeu od muzikológa Andreja Šubu, spojená s koncertom z diel J. Haydna, W. A. Mozarta, 
F. P. Riglera a J. N. Hummela.  Umelecká spolupráca: Peter Guľas (klavichord). J. N. Hummel és 
a mai Szlovákia területének klasszicista zenekultúrája a 18. században. Andrej Šuba muzikológus szlovák 
nyelvű előadása a múzeumban. Részletek hangzanak el J. Haydn, W. A. Mozart, F. P. Rigler 
és J. N. Hummel műveiből. Együttműködik: Peter Guľas (klavichord)

 / Múzeumi kiállítások:
Johann Nepomuk Hummel (1778 – 1837)
Stála expozícia prírody a starších dejín Senca a okolia / Természettani és történelmi tárlat

 / A Labyrint Galéria kiállítása: AMFO. Výstava neprofesionálnych fotografií 
/ Amatőr fotókiállítás

Múzeum bude otvorené do 23:00 hod, výstavný priestor Galérie Labyrint (MsKS – 2. poschodie) do 20:30 hod. 
Vstup voľný. A múzeum 23.00 óráig tart nyitva. A VMK Labyrint Galériája 20.30-ig látogatható. A kiállítások 
díjtalanul megtekinthetők.

Spoluorganizátor / Társszervező: MO CSEMADOK alapszervezete

V prípade nepriaznivého počasia sa tanečný dom a divadlo presúva do Galérie Labyrint (MsKS, 2. poschodie), 
ostatné programy budú uskutočnené v budove múzea. Rossz idő esetén a színházi ´előadást, ill. a táncházat 
a Labyrint Galériában (VMK, 2. emelet), a többi rendezvényt a múzeum székházában tartjuk meg.
Zmena programu vyhradená! A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!            (info: www.msks-senec.sk/muzeum)

Mestské kultúrne stredisko KULTÚRNE PODUJATIA  KULTÚRNE PODUJATIA Mestské kultúrne stredisko10       SENČAN máj 2019 SENČAN máj 2019 11

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 AMFITEÁTER SENEC

LABYRINT

FRAGILE koncert akapely
7.5. utorok o 19:00 14,00 Eur

PRIPRAVUJEME: 

25.7. štvrtok 2019 o 18:00  
Predpredaj vstupeniek: 
kancelária MsKS a Ticketportál

MEGA TURNÉ OPEN AIR 2019
KANDRÁČOVCI

PRIPRAVUJEME: 

Muzikál - plejáda skvelých 
hercov a tanečníkov
30.8. piatok 2019 o 20:00  
Predpredaj vstupeniek: 
kancelária MsKS a Ticketportál

KUBO „Anča ja mám nožík“
Pocta Jozefovi Kronerovi

KNIŽNICA

MESTSKÉ MÚZEUM
TURECKÝ DOM

KINOSÁLA

PRIPRAVUJEME

MESTO SENEC

ČÍTAJME SI
30.5. štvrtok od 9:00 do 15:00
Detský čitateľský maratón

AMFO 2019 
Výstava 
neprofesionálnych 
fotografií 
krajského 
kola celoštátnej 
postupovej súťaže 
organizovanej 
Malokarpatským 
osvetovým 
strediskom 
v Modre.
Výstava trvá: 
1.5. - 23.5.2019

MOJEJ MAME
12.5. 

nedeľa 
o 15:00 
Spieva 

zbor Radosť  
Predpredaj 
vstupeniek: 

od 29.4.2019 
kancelária 

MsKS,
pokladňa kina,

Labyrint 
2.poschodie

DEŇ MATIEK 

ANYÁK NAPJA

5.5. nedeľa 15:00  
Slávnostný program škôlkarov, žiakov 
a študentov škôlky a škôl s vyučovacím 
jazykom maďarským.

5.5. vasárnap 15:00 
A magyar tanítási nyelvű óvoda, alapiskola 
és  középiskola óvodásainak, tanulóinak 
és diákjainak ünnepi műsora.

NOC LITERATÚRY

17:45   Slávnostné otvorenie   

22:15   Slávnostné ukončenie    

1/ Belgicko 
Alicja Gescinska – Akási láska
číta: Martin Chynoranský

2/ Španielsko 
Javier Mariás – Keď som bol smrtelný
číta: Jana Hospodárová

3/ Maďarsko 
György Dragomán – Hranica
číta: Otto Culka

4/ Slovensko 
Daniel Majling – Ruzká klasika
číta: Veronika Rácová

5/ Portugalsko
David Machado – Priemerný index šťastia
číta: Přemysl Boublík

22.5. streda od 17:45 do 22:45 Vstup voľný
Naše pozvanie prijali: 
Martin Chynoranský, Jana Hospodárová, 
Otto Culka, Veronika Rácová a Přemysl Boublík

TENENET o.z., Lichnerova 41, Senec

LABYRINT MsKS, Nám. 1. Mája 2, Senec

miesto: TENENET o.z., Lichnerova 41
začiatky čítania: 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

miesto: Stredisko sociálnych služieb, Hviezdoslavova 55
začiatky čítania: 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30

miesto: Záhrada za kníhkupectom Panta, Lichnerova 30
začiatky čítania: 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

miesto: Mestské múzeum Senec
začiatky čítania: 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30

miesto: LABYRINT MsKS,  Nám. 1. Mája 2
začiatky čítania: 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00

Zľava za pečiatku: Každý účastník má súčasne možnosť získať 
zľavu na nákup v kníhkupectve PERGAMEN v Senci 
na Vajanského ulici, podľa toho, koľkých čítaní sa zúčastní.
Za pečiatku z každého stanoviska získavajú všetci účastníci 2 % 
zľavu z nákupu v kníhkupectve Pergamen v Senci – celkovo až 10 %.

ALOEMED
29.5. streda o 18:00

Návrat k prírode a sebe samému. 
Motivačná prezentácia Senčana 

Eduarda Kubalu aj o tom, 
ako si splniť vlastný sen 

a pomáhať pritom druhým.

JAZYKOHRANIE
Jazyková
škola
Andantino
31.5. piatok 
od 9:00     
Vstup voľný 

PRIPRAVUJEME JÚN:
CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM
Čítajme deťom 20 minút každý deň

23.

SOBOTA
18. MÁJ

2019

GALÉRIÍ

NOC
MÚZEÍ

A

   AVENGERS: ENDGAME
4.5. sobota o 18:00 3D 6,00 Eur 
5.5 nedeľa o 18:00  2D 5,00 Eur  

JOHN WICK 3: PARABELLUM
23.5. štvrtok o 18:00 5,00 Eur

24.5. piatok o 20:00 5,00 Eur

   POKÉMON DETEKTÍV 
PIKACHU

 
   

      
10.5. piatok o 18:00 2D 5,00 Eur

11.5. sobota o 18:00 3D 6,00 Eur 

GODZILLA 2: 
KRÁĽ MONŠTIER

    
31.5. piatok o 21:00 5,00 Eur

1.6. sobota o 21:00 5,00 Eur

AMFITEÁTER

VYPREDANÉ

Mestské kultúrne stredisko Senec    KULTÚRNE PODUJATIA
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                       NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2019
                       MÚZEUMOK ÉS GALÉRIÁK ÉJSZAKÁJA 2019

14:00 – 20:30   Dielne

15:00   Otvorenie podujatia, Divadelné predstavenie

16:00 „Pozsonyi mesék“

16:45   „Bratislavské rozprávky“

17:30 – 20:30   Tanečný dom

20:30 – 23:00 J. N. Hummel a hudobná kultúra klasicizmu na území dnešného Slovenska v 18. storočí.

Výstavy v múzeu

Výstava v Galérii Labyrint

                       18.5. sobota od 14:00 do 23:00

 pri Tureckom dome: tradičná kováčska dielňa, kreatívne s BEYOU a iné. Kézműves foglalkozások a Törökháznál: hagyományos 
kovácsműhely, kreatív BEYOU és mások

 pred múzeom pre deti i dospelých: Ahoj pán Sova! Činoherno-bábkové divadelné predstavenie plné 
bláznivého humoru, dobrodružstva a pesničiek od divadla SpozaVoza. A rendezvény megnyitója, szlovák nyelvű színházi előadás a múzeum épülete előtt. 

 Részletek a Pozsonyi Kifli Polgári Társulás által megjelentetett mesekönyvekből. Felolvas: Korpás Árpád idegenvezető, publicista 
(Pozsonyi Kifli PT). Čítanie pre deti z knižiek vydávaných občianskym združením Bratislavské rožky – čítanie v maďarskom jazyku v budove múzea.”

 Čítanie pre deti z knižiek vydávaných občianskym združením Bratislavské rožky – čítanie v slovenskom jazyku v budove 
múzea. Umelecká spolupráca: Árpád Korpás, publicista a turistický sprievodca (OZ Bratislavské rožky).

 pred múzeom s ľudovou hudbou Varjos a detskými folklórnymi súbormi Slnečnica a Möggyes zo Senca. Táncház a múzeum előtt 
a Varjos zenekar és a szenci Slnečnica, valamint a Möggyes gyermek néptánccsoport részvételével.

 
Prednáška v múzeu od muzikológa Andreja Šubu, spojená s koncertom z diel J. Haydna, W. A. Mozarta, 
F. P. Riglera a J. N. Hummela.  Umelecká spolupráca: Peter Guľas (klavichord). J. N. Hummel és 
a mai Szlovákia területének klasszicista zenekultúrája a 18. században. Andrej Šuba muzikológus szlovák 
nyelvű előadása a múzeumban. Részletek hangzanak el J. Haydn, W. A. Mozart, F. P. Rigler 
és J. N. Hummel műveiből. Együttműködik: Peter Guľas (klavichord)

 / Múzeumi kiállítások:
Johann Nepomuk Hummel (1778 – 1837)
Stála expozícia prírody a starších dejín Senca a okolia / Természettani és történelmi tárlat

 / A Labyrint Galéria kiállítása: AMFO. Výstava neprofesionálnych fotografií 
/ Amatőr fotókiállítás

Múzeum bude otvorené do 23:00 hod, výstavný priestor Galérie Labyrint (MsKS – 2. poschodie) do 20:30 hod. 
Vstup voľný. A múzeum 23.00 óráig tart nyitva. A VMK Labyrint Galériája 20.30-ig látogatható. A kiállítások 
díjtalanul megtekinthetők.

Spoluorganizátor / Társszervező: MO CSEMADOK alapszervezete

V prípade nepriaznivého počasia sa tanečný dom a divadlo presúva do Galérie Labyrint (MsKS, 2. poschodie), 
ostatné programy budú uskutočnené v budove múzea. Rossz idő esetén a színházi ´előadást, ill. a táncházat 
a Labyrint Galériában (VMK, 2. emelet), a többi rendezvényt a múzeum székházában tartjuk meg.
Zmena programu vyhradená! A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!            (info: www.msks-senec.sk/muzeum)
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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 AMFITEÁTER SENEC

LABYRINT

FRAGILE koncert akapely
7.5. utorok o 19:00 14,00 Eur

PRIPRAVUJEME: 

25.7. štvrtok 2019 o 18:00  
Predpredaj vstupeniek: 
kancelária MsKS a Ticketportál

MEGA TURNÉ OPEN AIR 2019
KANDRÁČOVCI

PRIPRAVUJEME: 

Muzikál - plejáda skvelých 
hercov a tanečníkov
30.8. piatok 2019 o 20:00  
Predpredaj vstupeniek: 
kancelária MsKS a Ticketportál

KUBO „Anča ja mám nožík“
Pocta Jozefovi Kronerovi

KNIŽNICA

MESTSKÉ MÚZEUM
TURECKÝ DOM

KINOSÁLA

PRIPRAVUJEME

MESTO SENEC

ČÍTAJME SI
30.5. štvrtok od 9:00 do 15:00
Detský čitateľský maratón

AMFO 2019 
Výstava 
neprofesionálnych 
fotografií 
krajského 
kola celoštátnej 
postupovej súťaže 
organizovanej 
Malokarpatským 
osvetovým 
strediskom 
v Modre.
Výstava trvá: 
1.5. - 23.5.2019

MOJEJ MAME
12.5. 

nedeľa 
o 15:00 
Spieva 

zbor Radosť  
Predpredaj 
vstupeniek: 

od 29.4.2019 
kancelária 

MsKS,
pokladňa kina,

Labyrint 
2.poschodie

DEŇ MATIEK 

ANYÁK NAPJA

5.5. nedeľa 15:00  
Slávnostný program škôlkarov, žiakov 
a študentov škôlky a škôl s vyučovacím 
jazykom maďarským.

5.5. vasárnap 15:00 
A magyar tanítási nyelvű óvoda, alapiskola 
és  középiskola óvodásainak, tanulóinak 
és diákjainak ünnepi műsora.

NOC LITERATÚRY

17:45   Slávnostné otvorenie   

22:15   Slávnostné ukončenie    

1/ Belgicko 
Alicja Gescinska – Akási láska
číta: Martin Chynoranský

2/ Španielsko 
Javier Mariás – Keď som bol smrtelný
číta: Jana Hospodárová

3/ Maďarsko 
György Dragomán – Hranica
číta: Otto Culka

4/ Slovensko 
Daniel Majling – Ruzká klasika
číta: Veronika Rácová

5/ Portugalsko
David Machado – Priemerný index šťastia
číta: Přemysl Boublík

22.5. streda od 17:45 do 22:45 Vstup voľný
Naše pozvanie prijali: 
Martin Chynoranský, Jana Hospodárová, 
Otto Culka, Veronika Rácová a Přemysl Boublík

TENENET o.z., Lichnerova 41, Senec

LABYRINT MsKS, Nám. 1. Mája 2, Senec

miesto: TENENET o.z., Lichnerova 41
začiatky čítania: 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

miesto: Stredisko sociálnych služieb, Hviezdoslavova 55
začiatky čítania: 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30

miesto: Záhrada za kníhkupectom Panta, Lichnerova 30
začiatky čítania: 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

miesto: Mestské múzeum Senec
začiatky čítania: 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30

miesto: LABYRINT MsKS,  Nám. 1. Mája 2
začiatky čítania: 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00

Zľava za pečiatku: Každý účastník má súčasne možnosť získať 
zľavu na nákup v kníhkupectve PERGAMEN v Senci 
na Vajanského ulici, podľa toho, koľkých čítaní sa zúčastní.
Za pečiatku z každého stanoviska získavajú všetci účastníci 2 % 
zľavu z nákupu v kníhkupectve Pergamen v Senci – celkovo až 10 %.

ALOEMED
29.5. streda o 18:00

Návrat k prírode a sebe samému. 
Motivačná prezentácia Senčana 

Eduarda Kubalu aj o tom, 
ako si splniť vlastný sen 

a pomáhať pritom druhým.

JAZYKOHRANIE
Jazyková
škola
Andantino
31.5. piatok 
od 9:00     
Vstup voľný 

PRIPRAVUJEME JÚN:
CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM
Čítajme deťom 20 minút každý deň

23.

SOBOTA
18. MÁJ

2019

GALÉRIÍ

NOC
MÚZEÍ

A

   AVENGERS: ENDGAME
4.5. sobota o 18:00 3D 6,00 Eur 
5.5 nedeľa o 18:00  2D 5,00 Eur  

JOHN WICK 3: PARABELLUM
23.5. štvrtok o 18:00 5,00 Eur

24.5. piatok o 20:00 5,00 Eur

   POKÉMON DETEKTÍV 
PIKACHU

 
   

      
10.5. piatok o 18:00 2D 5,00 Eur

11.5. sobota o 18:00 3D 6,00 Eur 

GODZILLA 2: 
KRÁĽ MONŠTIER

    
31.5. piatok o 21:00 5,00 Eur

1.6. sobota o 21:00 5,00 Eur

AMFITEÁTER

VYPREDANÉ

Mestské kultúrne stredisko Senec    KULTÚRNE PODUJATIA
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POZVÁNKA 

na hasičskú súťaž
Dobrovoľný hasičský zbor v Senci tento 
rok oslávi 140. výročie založenia zboru. 
Pri tejto príležitosti usporiada súťaž ha-
sičských družstiev s historickou techni-
kou, ktorá sa bude konať 25.5. 2019 o 
13:00 na Severnej strane Slnečných 
jazier. Súčasťou osláv, ktoré sa začí-
najú o 11:00 bude aj vysvätenie sochy 
sv. Floriána na dvore MsÚ. Nasledovať 
bude sprievod hasičov s technikou po 
Lichnerovej smerom na jazerá. Príďte 
sa pozrieť ako sa hasilo pred 100 rokmi 
a dobre sa zabaviť. Tešíme sa na vás.
Dobrovoľní hasiči by radi privítali no-
vých členov. Prihlásiť sa môžu dievčatá 
a chlapci od 15 do 18 rokov do dorastu 
a dospelí od 18 rokov na 
tel.: 0905912373
mail: jozefbordacdhzsenec@gmail.com

Dňa 2.4. 2019 sa v Žilinskom hoteli Ho-
liday Inn uskutočnilo udeľovanie najvyš-
šieho hasičského vyznamenania ,,Zaslú-
žilý člen Dobrovoľnej ochrany Slovenskej 
republiky“.
Tejto pocty sa dostalo aj veliteľovi DHZ 
Senec – Jozefovi Bordáčovi, keď si ho z 
rúk prezidenta DPO SR Pavla Ceľucha 
osobne prevzal. Ocenenému na mies-
te zagratuloval aj prezident HaZZ gen. 
JUDr. Alexander Nejedlý a generálny sek-
retár DPO SR Vendelín Horváth.
Toto ocenenie sa udeľuje hasičom po do-
vŕšení 60 rokov a po splnení veľmi prís-
nych kritérií.
Jozef Bordáč tieto kritéria spĺňal a za svo-
ju doterajšiu činnosť v DHZ postupne zís-
kal všetky vyznamenania.
Ocenenie sa udeľuje od roku 1984 a za-
tiaľ ho zo Senca získali iba traja hasiči.
JOKO – pri tejto príležitosti Ti gratulujeme

členovia DHZ Senec

Senecký hasič v sieni slávy

Účastníci udeľovania ceny ,,Zaslúžilý 
člen Dobrovoľnej požiarnej ochrany 
Slovenskej republiky“. Tretí sprava je 
Senčan Jozef Bordáč.   Foto: DHZ Senec

sviečky, maľba voskom na textil, odlieva-
nie reliéfov, líhané sklo a iné. 
Do výtvarného odboru prijímame deti až 
po skončení 1.ročníka ZŠ.
Tanečný odbor – cieľom vyučovacieho 
procesu je všestranná plnokvalifikovaná 
základná tanečná výchova žiakov – kla-
sický tanec, ľudový tanec, moderný ta-
nec, scénický tanec, show dance.
Do tanečného odboru prijímame deti od 
5 rokov.

Mgr.art.Gabriel Škriečka
Riaditeľ školyZUŠ Senec

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy 
v Senci, Fándlyho 20 oznamuje, že prijí-
macie skúšky do hudobného, tanečného, 
výtvarného a literárno-dramatického od-
boru budú v dňoch 

30.5. a 31.5.2019 od 14:00 do 18:00 

Hudobný odbor – vyučuje sa spev,  hra na 
akordeóne, klavíri, keyboarde, husliach, 
violončele, kontrabase, gitare, basovej gi-
tare, zobcovej flaute,  priečnej flaute, klari-
nete, saxofóne, hra na bicie nástroje, hra 
na trúbku, pozaunu, lesný roh a tubu.
Literárno-dramatický odbor – LDO – 
na vyučovaní si deti pripravujú krátke 
príbehy zo života, divadelné predstave-
nia, recitujú básne a prózu, tvoria básne  
a poviedky.
Výtvarný odbor – vyučujú sa základné 
techniky: kresba, maľba, modelovanie  
a grafika, z iných techník maľba na hod-
váb, na sklo a porcelán, batikovanie, 

Prijímacie skúšky do základných umeleckých škôl v Senci

SZUŠ Ateliér
Prijímačky do výtvarného odboru Sú-
kromnej ZUŠ, Ateliér sa budú konať 
vo štvrtok 16.mája od 15:00 do 18:00  
v priestoroch nášho Ateliéru na Vodnej 
ulici 20, pri futbalovom štadióne a Parku 
oddychu.
Prijímame deti od veku 5 rokov.
Prídite s nami kresliť, maľovať, modelovať, 
tvoriť, tešíme sa na Vás!

SZUŠ R. Madarászovej

Prijímacie skúšky do Súkromnej ZUŠ R. 
Madarászovej v Senci:
23.5. a 24.5.2019 v čase 14:00-18:00
v priestoroch SZUŠ - Sokolská 10 (Ple-
cháč)

Prijímame do odborov:
Tanečný odbor - od 4 rokov
Výtvarný odbor - od 5 rokov
Hudobno-dramatický odbor (muzikál) - 
od 5 rokov
Hudobný odbor: klavír, dychové nástroje 
(zobcová flauta, altová flauta, trúbka, sa-
xofón), gitara, bicie nástroje, spev, husle 
- od 6 rokov
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Koncom mája vychádza v bratislavskom 
Vydavateľstve DAXE bohato ilustrovaný 
rozsiahly knižný rozhovor s významnou 
osobnosťou slovenskej žurnalistiky, dl-
horočným občanom mesta Senec i priaz-
nivcom - spolupracovníkom mestských 
novín Senčan, profesorom Andrejom Tu-
šerom. Publikácia má názov Ak zastaneš, 
zamrzneš. Ide o ucelenú biografiu nosi-
teľa najvyššieho ocenenia Slovenského 
syndikátu novinárov Mercurius veridicus 
ex Slovakia, ktoré je obdobou prestížnej 
americkej Pulitzerovej ceny za publicis-
tiku. Výpovede profesora Tušera odkrý-
vajú jeho profesionálny i ľudský rozmer, 
ktorým ovplyvnil viac ako dve generácie 
slovenských novinárov a ďalších pracov-
níkov médií. Viacerí z nich v druhej čas-
ti knihy s vďakou a úctou spomínajú na 
svojho prajného, láskavého učiteľa a ko-

legu, hlásia sa k nemu ako k priateľovi, 
ktorý poradí, pomôže alebo aspoň vypo-
čuje.                                                   (red)

Vychádza kniha o profesorovi Tušerovi

Počas celého mája prebieha kampaň  
s názvom Do práce na bicykli. Zapojilo 
sa do nej aj mesto Senec a úrady, ško-
ly a firmy, ktoré tu sídlia. Prosíme šofé-
rov, aby zvýšili pozornosť na cestách  
a prechodoch, aby mali cyklisti bezpeč-
nú cestu do práce.
Cyklistov tiež upozorňujeme, že musia 
dodržiavať platné dopravné predpisy, 
medzi ktorými je aj to, že na precho-
doch musia zosadnúť z bicykla tlačiť ho 
po ceste. Nedodržiavaním predpisov 
ohrozujú účastníkov cestnej premávky  
a aj svoje zdravie.
Povzbudzujeme aj tých, ktorí sa do kam-
pane nezapojili, aby tiež vytiahli svo-
je bicykle, kolobežky a iné ekologické 
dopravné prostriedky a previezli sa na 
nich či už po meste alebo sa vydali na 
výlety do prírody. V okolí Senca je vyzna-
čených viacero zaujímavých cyklotrás  
a dúfame, že nebude dlho trvať, kým pri-
budnú aj v meste ďalšie cyklochodníky.                  

MO

Do práce na bicykli celý máj

V priebehu marca sa uskutočnilo jarné 
upratovanie aj v okolí Strieborného ja-
zera. Členovia Slovenského rybárske-
ho zväzu – Mestskej organizácie Senec  
a záhradkári, majitelia okolitých chát sa 
nezištne pustili do skrášľovania brehov 
Strieborného jazera. Vyrúbali náletové, 
poškodené a nebezpečné dreviny a od-
stránili suché rákosie z vodnej plochy, za 
čo im patrí veľmká vďaka.
Mesto v priebehu mája prispeje ku 
skrášleniu okolia Strieborného jazera 
osadením nového mobiliáru. Budú roz-
miestnené lavičky, ďalšie smetné koše  
a koše na psie exkrementy.
Čistotu a poriadok však musíme udr-
žiavať všetci. Najmä na jar, keď sa topí 
sneh, vidieť ako si majitelia psov neplnia 
svoje povinnosti a neupratujú po svojich 
miláčikoch. Berme ohľad na deti, ktoré 
sa tu hrajú a na spoluobčanov, ktorí psy 
nemajú a tiež by radi užívali toto naše 
krásne prírodné jazero. Keď každý urobí-
me aspoň trochu, spoločne si uchováme 
pekné prostredie.                                                                              

VCs

Aj Strieborné jazero
chceme mať čisté a pekné

Počas prvého aprílového týždňa sa v na-
šej seneckej farnosti, v kostole sv. Miku-
láša, konala významná udalosť – ľudové 
misie. Začali sa svätou omšou, pri ktorej 
kňazi seneckej farnosti symbolicky odo-
vzdali správu farnosti na čas misií pátrom 
redemptoristom - Michalovi Zamkovské-
mu a Miroslavovi Szudovi, ktorí nás nimi 
sprevádzali. Je pekné, že práve na za-
čiatok misií, na Štvrtú pôstnu nedeľu, sa  
v Evanjeliu čítal príbeh o návrate márno-
tratného syna. Pátri misionári ponúkli mi-
sijný čas v našej farnosti práve ako mož-
nosť zastaviť sa a zamyslieť sa, kam vlast-
ne kráčame v našich životoch, a vrátiť sa 
do náručia Nebeského Otca.
V nedeľu po sv. omši bolo v miestnom pas-
toračnom centre stretnutie mládeže našej 
farnosti so študentami rehole redempto-
ristov, ktorí mladým pripravili hodnotný 
program s ich vlastnými svedectvami  
o živote s Ježišom. Po nedeľnej katechéze 

pre ženy v pondelok pokračoval misijný 
program večerným stretnutím pre mužov 
a cez týždeň sa pátri s ich spolupracovník-
mi venovali aj stretnutiam so žiakmi na se-
neckých školách, ktorých v našom meste 
nie je málo. Veľmi pekné boli aj sv. omše 
pre deti a koncert chvál pre mládež.
Sme veľmi vďační pátrom misionárom  
z rehole redemptoristov za tento misijný 
čas - za pôstnu duchovnú obnovu na-
šej farnosti. Hlavne za ich obetavosť pri 
príprave kázní a príhovorov, za mnohé 
stretnutia s dospelými, mladými aj deťmi  
a za vysluhovanie sviatostí v našom kos-
tole. 
Misie sa skončili slávnostnou sv. omšou 
na nádvorí pred farským kostolom  
a množstvo ľudí, ktorí sa jej zúčastnili, 
dáva nádej, že si všetci do života odnáša-
me odhodlanie snažiť sa žiť hodnotný život 
viery, radostný život s Ježišom.

Marek Vincze

Farské ľudové misie s redemptoristami
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Jednota dôchodcov Senec zorganizo-
vala pre svojich členov výnimočnú ak-
ciu - návštevu reprezentačných priesto-
rov Národnej rady Slovenskej republiky 
a Bratislavského hradu 1. apríla 2019. 
Prehliadku  nám so súhlasom kancelára 
národnej rady umožnila PhDR. Lujza Kitt-
lerová z odboru komunikácie s médiami a 
verejnosťou NR SR. Jej fundovaný výklad 
nám priblížil slávnu minulosť hradu, život 
panovníčky Márie Terézie a jej detí, ale aj 
jeho súčasnosť. Priestory krásne zreno-
vované, prevažne barokové, sú k dispozí-
cii pre štátnické návštevy z celého sveta.
Poprechádzali sme sa po upravených 

záhradách a odfotili pri soche Svätoplu-
ka. Pri Národnej rade Slovenskej republi-
ky padne návštevníkom do oka hneď pri 
vstupe busta J.M. Hurbana a súčasná aj 
pôvodná zástava Slovenska. Videli sme 
aj busty ďalších významných osobnos-
tí - M.R. Štefánika, L. Štúra, M.M. Hodžu 
a Andeja Hlinku. Chodbu na poschodí 
zdobí sedem drevomalieb slávneho slo-
venského maliara Albína Brunovského.
Prezreli sme si aj parlamentnú rokovaciu 
sálu, kde naši poslanci navrhujú a schva-
ľujú zákony.
Získali sme nezabudnuteľný dojem a roz-
šíríli sme si vedomosti.

Ing. Viera Mokráňová
Foto: Zuzana Matejová

Seniori na návšteve parlamentu a hradu POZVÁNKA

Športový deň seniorov

sa uskutoční dňa 23. mája 2019 
na Slnečných jazerách - juh

v čase od 9:00 – 17:00

Občerstvenie pre súťažiacich 
bude zabezpečené.

Záujemcov prosíme, aby sa 
prihlásili vopred na Útvar sociál-

nych služieb mesta telefonicky na 
číslach:

02/20205121
02/20205122
02/20205145

alebo osobne na adrese Pribi-
nova 15, Senec, v termíne do 

15.05.2019.

Tešíme sa na Vašu účasť.
Útvar sociálnych služieb mesta 

Senec

Niečo pre svoje zdravie môžeme 
urobiť v každom veku. Aj senecké 
dámy z Jednoty dôchodcov Slo-
venska si to vzali k srdcu a kaž-
dý piatok o 16:00 spoločne cvičia  
v telocvični Gymnázia Antona 
Bernoláka pod vedením Márie 
Chalupkovej, rehabilitačnej sestry  
v dôchodku.
Či už jednotlivé dámy potrebujú 

rozcvičiť a posilniť boľavý chrbát 
prípadne inú časť pohybového 
aparátu, alebo chcú podporiť funk-
ciu kardio-vaskulárneho systému, 
to nie je podstatné. Dôležité je,  
že pracujú na svojom zdraví.
Okrem športu je to aj vynikajúca 
príležitosť stretnúť sa, porozprávať 
a podporiť sa v zdravšom životnom 
štýle.                                           MO

Dámy cvičia každý piatok Noc s Andersenom 2019
Dňa 29. marca nás aj tento rok navštívil Hans Chris-
tian Andersen.  Spolu s ostatnými deťmi sme sa stre-
tli v knižnici. Po krátkom rozprávaní o jeho živote sme 
sa premiestnili do Labyrintu, kde nás čakalo mobilné 
planetárium. Premietali nám zaujímavé filmy: jeden  
o stromoch, druhý o planétach a vesmíre. Po krátkom 
oddychu sme sa prešli na jazerá, kde sme sa stretli 
s príslušníkmi mestskej polície. Porozprácali nám  
o mnohých veciach, ktoré používajú a aj nám ich uká-
zali. Pozerali sme sa do policajného auta alebo skúšali 
putá. Keď sme sa vrátili do knižnice, dali sme si pizzu 
a už len zaliezť do spacákov a spať (ak sa podarí – nie-
ktorým sa vraj nedarilo...). Ďakujeme pani pracovníč-
kam knižnice za zaujímavý večer v knižnici.

Julka A. Vinczeová

MO MS v spolupráci s mestom Senec pozýva na 
spomienku pri príležitosti 100. výročia tragickej 
smrti M. R. Štefánika do Ivanky pri Dunaji dňa 
2. mája (štvrtok). Odchod autobusu o 8:45 od 

Tureckého domu. Prihlášky telefonicky, prípadne 
SMS na tel 0915 426 742. Bezplatne.

Turistický prechod cez Malé Karpaty 25.5. (so-
bota). Trasa začína v Hradišti pod Vrátnom, okolo 
zrúcaniny hradu Dobrá Voda a zrúcaniny kláštora 
Katarínka do Naháča, cca 15,5 km, trvanie približ-

ne 5 hodín. Prehliadka Trnavy so sprievodcom. 
Cena 12 Eur, deti do 12 rokov zdarma. Bližšie infor-
mácie vo výveske MO MS na začiatku Lichnerovej 

ulice, alebo u pani Glončákovej.
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• Ako ste sa dostali k ľudovému tancu?
Dagmar: Už ako 7-ročná som začala tan-
covať v Šamoríne, odkiaľ pochádzam. Bola 
som zakladajúcou členkou folklórneho 
súboru Csali, ktorý v decembri oslávil 40. 
výročie. Pokračovala som v dospeláckom 
súbore Csalló. Po otcovi mám slovenskú 
národnosť a chodila som do slovenských 
škôl, ale osud zariadil, aby som sa celý ži-
vot venovala maďarskému ľudovému tan-
cu. V roku 1987 som sa ako gymnazistka 
stala členkou folklórneho súboru Ifjú Szívek 
(Mladé srdcia), a tancovala som aj v Dunaj-
skej Strede v Csallóközi néptánccsoport 
(Žitnoostrovský folklórny súbor). Chcela 
som sa stať tanečným pedagógom. Vtedy 
bolo bežné, že na študijný odbor pedagogi-
ka tanca sa hlásili uchádzači tri- aj štyrikrát, 
kým uspeli. Nemala som toľko trpezlivosti  
a začala som pracovať v bankovom sekto-
re. Naďalej som tancovala v súbore Ifjú Szí-
vek, kam neustále prichádzali nové tváre, 
medzi nimi aj môj budúci manžel Gábor.
Gábor: Tancovať som začal vo folklór-
nom tanečnom krúžku na základnej škole 
s VJM v Senci. Musím spomenúť Ferenca 
Spaleka, bývalého sólového tanečníka fol-
klórneho súboru Szőttes, ktorý bol naším 
vedúcim krúžku. Neskôr aj na gymnáziu  
s VJM som pokračoval v ľudovom tanci pod 
vedením Tibora Lovasa a Mariky Rovensz-
kej. Po príchode na univerzitu do Bratislavy 
som chcel tancovať ďalej, buď v Ifjú Szívek 
alebo v Szőttes. Ifjú Szívek vyhlásil konkurz 
skôr, takže som v roku 1993 zakotvil tam, 
kde na mňa už čakala Dagmar. (úsmev)
• Dokedy ste boli aktívnymi členmi súboru?
Gábor: V roku 1998 sme sa s Dagmar vzali 
a po piatich rokoch sme prestúpili do fol-
klórneho súboru Szőttes, pretože v Ifjú Szí-
vek sa vymenilo vedenie, vrátane choreo-
grafa a umeleckého vedúceho.
Dagmar: Kým sme nemali deti, venovali 
sme sa tancu s veľkým nasadením. Naša 
dcéra Adél sa narodila po piatich rokoch, 
ale ani potom som nezavesila tanečné to-
pánky na klinec. 
Gábor: Dagmar nebola jedinou členkou 
súboru, ktorá pretancovala tehotenstvo. 
Boli aj také, ktorým nosili bábätko do zá-
kulisia na kojenie. Tanec nám všetkým uča-
roval. Viacerí z Košíc, Moldavy na Bodvou 
alebo z Rožňavy prišli do Bratislavy preto, 
aby mohli tancovať v Szőttes. Našli si tu aj 
prácu, ale tanec bol pre nich prvoradý.
• Szőttes je renomovaný folklórny súbor, 
vystupovali ste aj v zahraničí?

Gábor: Áno, ale pre folklórne súbory nie je 
prvoradé, aby sa prezentovali v zahraničí. 
Ifjú Szívek aj Szőttes považovali za svoje 
poslanie vrátiť ľudové umenie do obcí, od-
kiaľ pochádza, kde už nie je živou súčasťou 
vidieckej kultúry. Pre mňa bolo vždy milšie 
vystúpenie v malej gemerskej obci, ako na 
festivale. Na vidieku si nás veľmi vážili, hlav-
ne od Ipľa na východ. Ročne sme absolvo-
vali 30-40 výjazdových vystúpení.
Dagmar: Bolo to intenzívne obdobie. Skú-
šali sme dva- až trikrát do týždňa, ale keď 
sme pripravovali nový program, mávali 
sme počas troch mesiacov takmer každý 
víkend sústredenie. Spali sme na doskách, 
na ktorých sme celý deň skúšali, len sme 
ich večer vytreli a rozložili na nich spacie 
vaky. Vtedy sme si to užívali.
• Ako vznikol Möggyes?
Dagmar: Keď sa narodila Adélka, začal sa 
náš postupný odchod zo súboru Szőttes. 
Narodil sa aj Adamko a my sme chodili na 
podujatia škôlky, kde deti predvádzali aj ta-
nečné kreácie. Vtedy sme začali uvažovať 
o založení folklórneho tanečného súboru. 
Vtedajší riaditeľ súhlasil a v roku 2009 sme 
otvorili tanečný krúžok pri ZŠ s VJM A. M. 
Szencziho. Fungovali sme bez názvu, kým 
súčasná riaditeľka Mónika Matus navrhla, 
aby sme prijali názov Möggyes (v preklade 
Višňový sad), ktorý pochádza z posmešku 
na senecké maďarské nárečie, v ktorom 
dominuje samohláska „ö”.
• Aká bola cesta súboru od začiatkov?
Dagmar: Na prvú skúšku prišlo šesť detí. 
Zo začiatku sme mali čo robiť, aby sme 
obsadili aj jednoduchšiu choreografiu. Po-
mohli nám mamičky, ktoré zastúpili chý-

bajúce deti. Nemali sme peniaze na kroje. 
Šila som sukničky, zástery a biele blúzky 
a košele si deti priniesli z domu. Mesto 
nám pomáha dotáciami pre Csemadok  
a príspevok z fondu Sándora Csóryho vy-
užívame na doplnenie garderóby, zabez-
pečenie hudobného doprovodu a cestov-
ných nákladov na vystúpenia. Rodičovské 
združenie pri ZŠ, ale aj niektorí rodičia nás 
sponzorujú. Veľmi si vážime, že od septem-
bra máme v ZŠ A. M. Szencziho skúšobnú 
miestnosť so špeciálnou podlahou a zrkad-
lovou stenou.
Gábor: Möggyes má dve sekcie. Časť 
prváčikov vstupuje do Kis Möggyes  
a o pár rokov dopĺňajú Nagy Möggyes, kto-
rý združuje starších žiakov. Deťom musíme 
ponúknuť niečo, čo obstojí v obrovskej 
konkurencii iných lákadiel.
Na jubilejnom galavečere bol na pódiu celý 
Möggyes. Ukázali sme, čo sme schopní 
naučiť sa. Predviedli sme aj naše kroje, 
až päťkrát sme sa prezliekali. Z väčšiny 
diváckych ohlasov vieme, že obecenstvo 
pochopilo, koľko práce a nadšenia dávame 
do našich predstavení.
• Ako vidíte budúcnosť Möggyesu?
Gábor: Budeme pokračovať v práci s mlá-
dežou, aby ľudové tance regiónov južného 
Slovenska zostali živou súčasťou kultúrnej 
identity ďalších generácií.
Dagmar: Verím, že po jubilejnom predsta-
vení Möggyesu sa ľudový tanec dostal na 
ešte vyššiu priečku v rebríčku hodnôt naj-
mä v radoch členov súboru. Takéto zážitky 
nám dávajú silu pokračovať.

Rozprával sa Csaba Vysztavel

Senčania poznajú Gábora Strešňáka ako vedúceho a jedného zo zakladateľov Mestského múzea v Senci. Gábor s manželkou 
Dagmar sa však celý život venujú ľudovému tancu a vedú detský folklórny súbor Möggyes. Pri príležitosti desiateho výročia zalo-
ženia súboru sa 23. marca 2019 v kine MsKS uskutočnilo jubilejné vystúpenie. Vo výpravnom galaprograme sa Möggyes pred-
stavil ako dôstojný nositeľ ľudovej kultúry, ktorý zvláda náročné choreografie, vie vyvolať úsmev aj dojatie a vie rozdávať radosť. 
Pri tejto príležitosti prinášame rozhovor s Dagmar a Gáborom.

Dagmar a Gábor Strešňákovci – život vo víre ľudového tanca
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Elhunyt Katona Roland

Április 11-én, a költészet napján immár har-
madik alkalommal szervezett Versfolyam 
címmel maratoni versmondást a weben a 

békéscsabai Trefort Ágoston Szakgimná-
zium, a békési székhelyű Veritas Kulturális 
Egyesület és a Békéscsabai Médiacent-
rum 2019 a határon túli és a diaszpórában 
működő magyar iskolák és magyarországi 
középiskolás diákok részvételével. A szer-
vezők körülbelül 70 magyar tanítási nyel-
vű iskolát válogattak be a versfolyamba, 
nemcsak a Kárpát-medencéből, hanem 
a világ minden tájáról, köztük Kanadából, 
az Egyesült Államokból és Ausztráliából 
is. Nem hiányoztak a Szenczi Molnár Al-
bert Alapiskola diákjai sem, akik az isko-
la színházteremében gyülekeztek, hogy 
11:45-től tíz percen keresztül az ő hangju-
kon szólaljanak meg a világhálón Weöres 
Sándor, József Attila, Petőfi Sándor versei 
és Kölcsey Ferenc Himnusza.              VCs

A magyar költészet napja - Versfolyam 2019

Katona Roland magyar-szlovák szakos 
tanár 2019. március 3o-án hunyt el. Áp-
rilis 15-én töltötte volna be 85-ik életévét.  
Szenc magyar közösségének illusztris 
személyisége volt, aki pedagógusi pálya-
futásának befejeztével is oszlopos tagja 
maradt a Csemadok városi szervezeté-
nek. A szenciek műkedvelő költőként is 
ismerték és kedvelték őt. Verseit, hűséges 
olvasótábora örömére, lapunk is gyakran 
publikálta. A szenciek Roli tanítóbácsiját a 
helyi magyar közösség több generációja 
gyászolja. Alábbi versét az elmúlás gon-
dolata ihlette. 

          Virágozz jóval, telj
          Ha én majd elmegyek,
          hadd élni versemet
          Istenem, teremtőm
          általuk van erőm,
          tudom, Te adtad azt,
          hogy írjam az igazat,
          lélektől lélekig
          és akik elhiszik
          szeressék és értsék:
          a hűség, az érték!
          jusson el minden vers
          ott mondja, hogy szeress!
          magyarok lelkéhez,
          emberek szívéhez,
          ha így lesz köszönöm,
          versírás … öröm,
          mert ez a drága nyelv:
          virágozz, jóval telj,
          most is meg majd holtan:
          katonája voltam!

30. marca 2019 nás navždy opustil učiteľ 
maďarského a slovenského jazyka Roland 
Katona, ktorý by 15. apríla oslávil 85. naro-
deniny. Bol uznávaným členom seneckej 
maďarskej komunity aj ako aktivista mest-
skej organizácie Csemadok a často publi-
kovaný autor básní v Mestských novinách 
Senčan. Za Roli báčim smútia viaceré ge-
nerácie Senčanov. Lúčime sa s ním jeho 
básňou inšpirovanou myšlienkou pominu-
teľnosti.                                                      VCs

Deň maďarskej poézie oslávili recitačným maratónom

Spoznali sme spisovateľa z Mosonmagyaróváru
Spisovateľ a žurnalista István Ferenc Viz-
sy z Mosonmagyaróváru, partnerského 
mesta Senca, sa predstavil školskej mlá-
deži aj dospelému obecenstvu 29. marca. 
Viac než šesťdesiat žiakov školského klu-
bu ZŠ A. M. Szencziho zaujal príbeh knihy  
o dobrodružstvách dvoch mravcov. Aj rodi-
čov prichádzajúcich pre deti zaujali spiso-
vateľove príbehy. Sadli si a počúvali, dokon-
ca sa zapojili aj do hier, ktoré spestrili podu- 

jatie. István Ferenc Vizsy sa v podvečer 
stretol v Galérii Labyrint s redaktorkou Ág-
nes Bárdos. Pred dospelým obecenstvom 
sa porozprávali o okolnostiach vzniku prí-
behu o Drakulovom kaštieli. Dialóg sa strie-
dal s ukážkami autorovej tvorby. Podujatie 
prebiehalo v príjemnej intímnej atmosfére. 
Účastníci stretnutia spoznali úprimného  
a otvoreného spisovateľa a človeka. 

Margit Polák

Testvérvárosunkból, Mosonmagyaróvár-
ból köszönthettük Vizsy Ferenc István írót, 
újságírót, aki két rendezvényen, mese-
délutánon és irodalmi esten mutatkozott 
be az érdeklődőknek március 29-én. Az 
alapiskola napközis kisdiákjai nagy szere-
tettel fogadták a Két hangya kalandja című 
meséskönyv szerzőjét, aki színes egyéni-
ségével a találkozás első percétől lekötöt-
te a több mint hatvan gyermek figyelmét. 
És nemcsak őket, az értük jövő szülőket 
is leültette, akik bekapcsolódtak gyerek-
mozgató játékaiba, figyelemmel hallgatták 
történeteit gyerekkoráról, a meséskönyv 
megírásáról, életéről.  
A koraesti író-olvasó találkozóra az új iro-
dalomra nyitott, érdeklődő közönség érke-
zett. Az író beszélgetőtársa Bárdos Ágnes 
szerkesztő volt. A Drakula kastélyában 
című könyv születéséről műhelytitkokat is 

elárulva vallott a szerző. Felesége Lilla 
is előadta kedvenc Vizsy Ferenc írását. 
A Színváltó – és a Színjátszó novellákból 
Bárdos Ágnes adott elő szemelvényeket, 
igazi irodalmi élményt szerezve a hallga-
tóságnak. Az est bensőséges, vidám han-
gulatban telt, minden résztvevő egy nagy-
szerű, őszinte, nyitott írót ismerhetett meg.                                                                                                                                             
                                                 Polák Margit

Mosonmagyaróvári író Szencen

Opustil nás Roland Katona

ZŠ A. M. Szencziho sa zúčastnila online re-
citovania básní pri príležitosti Dňa maďarskej 
poézie. Do tretieho ročníka recitačného mara-
tónu sa zapojila približne sedemdesiatka škôl 
s vyučovacím jazykom maďarským, nielen  
z Karpatskej kotliny, ale aj z maďarskej diaspo-

ry z celého sveta. Žiaci ZŠ A. M. Szencziho 
sa zhromaždili v divadelnej sále školy. Na 
rad prišli o 11:45 a v priebehu desiatich mi-
nút zazneli na webe z úst detí básne Sándora 
Weöresa, Attilu Józsefa, Sándora Petőfiho  
a Hymna od Ferenca Kölcseyho.            VCs

  Foto: Gabriel Agárdy  Foto: Gabriel Agárdy
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Gréckokatolícke ekonomické odborné 
gymnázium Andrása Fáyho oslovilo Spo-
jenú školu s VJM, aby sme sa zapojili do 
programu Bez hraníc, ktorého cieľom je 
nadviazanie kontaktov medzi školami  
v Maďarsku a školami s vyučovacím ja-
zykom maďarským mimo územia Ma-
ďarska. Dvadsaťjeden žiakov našej školy 
trávili štyri dni v Miskolci od 25. do 28. 
marca. Z hľadiska spolupráce je dôle-

žité, že obe školy ponúkajú študijný od-
bor logistika a otvára sa tak príležitosť na 
výmenu skúseností na odbornej úrovni. 
Naši hostitelia preto zaradili do progra-
mu aj workshop, kde študenti v zmieša-
ných skupinách tvorili  projekty pre firmy 
z okolia Senca a Miskolca. Navštívili sme 
aj Univerzitu v Miskolci. Predstavili nám 
školu a vyskúšali sme aj technické zaria-
denie, ktoré vytvorili študenti univerzity.  

Ostatný program bol veľmi bohatý na kul-
túrne aj rekreačné zážitky. Hostitelia nás 
pustili domov  s milým darčekom na roz-
lúčku. Neboli sme odlúčení dlho, pretože 
program Bez hraníc pokračoval v Senci 
návštevou študentov z Miskolca, ktorá sa 
uskutočnila 10. apríla, kedy sme mali prí-
ležitosť predstaviť hosťom Spojenú školu 
s VJM a mesto Senec.              
                                          Piroska Tirinda  
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A miskolci Fáy András Görögkatolikus 
Közgazdasági Szakgimnázium meg-
keresésére a szenci Közös Igazgatású 
MTNY Iskola 21 diákja bekapcsolódott a 
„Határtalanul” programba, melynek célja 
a kapcsolatteremtés és ismerkedés ma-
gyarországi és határon túli magyar iskolák 
között. Diákjaink március 25. és 28. között 
négy napot töltöttek Miskolcon, ahol ba-
ráti fogadtatásban részesítettek minket és 
kitűnő programot biztosítottak számunk-
ra. Iskoláink fontos kapcsolódási pontja 

a logisztika szak megléte mindkét intéz-
mény tanulmányi kínálatában, ezért az 
ismerkedésen túl szakmai munkára is sor 
került. Diákjaink kevert csoportokban pro-
jekteket készítettek egy-egy Miskolc vagy 
Szenc környéki vállalatról. Ellátogattunk a 
Miskolci Egyetemre is, ahol kedvcsináló 
bemutatót hallhattunk az iskoláról, majd 
kipróbálhattunk néhány technikai érde-
kességet, amit a hallgatók készítettek. 
A gazdag programban szerepelt fürdőzés 
a miskolctapolcai barlangfürdőben. Lilla-

füreden, a vízesés tövében megkoszorúz-
tuk József Attila szobrát, aki itt írta az Ódát. 
A diósgyőri várban élvezetes várbemutató-
ban volt részünk. Megnéztük a miskolci re-
formátus Deszkatemplomot, majd az Ava-
si kilátóból megcsodálhattuk Miskolcot és 
környékét. A vendéglátó iskola minden-
kit meglepett egy kis búcsúajándékkal.  
A program április 10-én folytatódott Szen-
cen, amikor a miskolci diákok látogattak el 
hozzánk.       

Tirinda Piroska

Határtalanul - középiskolák határokon átívelő együttműködése

Bez hraníc - cezhraničná spolupráca stredných škôl

A hagyományőrző közösségi munka ben-
sőséges ünnepe volt a Möggyes Gyer-
mek Néptáncegyüttes megalakulásának 
10. évfordulója alkalmából megrendezett 
jubileumi gála, amelyre 2019. március 
23-án, szombat délután a városi műve-
lődési központ mozitermében került sor.  
Korpás Árpád publicista és idegenvezető 
konferálta a kétórás programot, amely-
ben a ma már csaknem 60 tagú Mögy-
gyes kis- és nagycsoportja a legjobbját 
hozta, amit Dél-Szlovákia magyar népi 
tánckultúrájából nyújtani tud.  A szülők, 
családtagok a néptáncegyüttes volt tag-
jai és az egész közönség számára meg-
ható élmény volt a gála elején vetített 

kisfilm, amely az elmúlt tíz évet mutatta 
be képekben, rövid filmrészletekben. 
A közönség soraiban ott voltak a város 
vezetői, a Csemadok országos képvise-
lői, valamint Szenc magyar közössége 
közéletének sok más ismert szereplője. 
A műsor lüktetően színes volt, amihez 
a kitűnő Pósfa zenekar nyújtotta a kísé-
retet.  Nagy sikert aratott a vendégsze-
replő vágkirályfai Muskátlis Néptánckör 
műsora és az önálló zenekari részek is, 
amelyek elengedhetetlenek voltak, mert 
a Möggyes táncosai ötször öltöztek át, 
hogy bemutathassák gyönyörű viselete-
iket is.  A közönség állva és hosszasan 
tapsolta meg a fellépőket, amiben benne 

volt az hála is, amit Strešňák Gábor és 
Dagmar érdemeltek ki áldozatos és sike-
res munkájukért mint a Möggyes vezetői, 
koreográfusai, áldozatkész mindenesei. 
„Úgy érzem, hogy a gálát mindenki, a sze-
replők és a közönség egyaránt élvezte. A 
táncosok megleptek minket, mert a szín-
padon jobban sikerültek a táncok, mint 
a próbán. A jubileumi előadást azonban 
nem tekintjük vízválasztónak. Folytatjuk 
tovább, mint eddig. Ki kell azonban emel-
ni, hogy hála támogatóinknak, egyre 
jobb körülmények között dolgozhatunk, 
így többet is tudunk nyújtani a közönsé-
günknek.” – nyilatkozta Strešňák Gábor                                                                                                                                            
                                                              VCs

Tíz éves a Möggyes Gyermek Néptáncegyüttes

Detský folklórny súbor Möggyes má 10 rokov – Článok s týmto obsahom je v slovenskom jazyku na 17. strane 
pod názvom „Dagmar a Gábor Strešňákovci – život vo víre ľudového tanca”.
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Spoločenská kronika
Narodili sa

Matúš Dvořák, Janka Glavanič, Noel 
Kmeťo, Maxim Urbánek, Hana Matláková, 
Jaroslav Juřena, Richard Šimon, Matúš 

Kurek, Jakub Juríček, Martin Cýcha, The-
odor Cichra, Damián Laki, Marek Slávik, 
Zoja Mihalicsová, Tomáš Nemoga, Peter 

Svoreň, Dorota Ružičková, Fanny Cigáňo-
vá, William Landl, Lenka Krajčovičová  

 Zosobášili sa

Marian Džurný – Jana Bielčiková 
Ladislav Nagy – Miroslava Schenková
Peter Haršány – Katarína Dubovická

Ondrej Pudmerický – Martina Barboríková
Marcel Smolica – Iveta Chudadová
Gabriel Farkaš – Michaela Fülöpová

Marián Botló – Ivana Federlová

Blahoželáme jubilantom 

Dunában úszik egy nagy harcsa, a jó isten 
a szülinapost sokáig megtartsa. Heringes 
Sanyi bácsinak 80-ik szülinapja alkalmá-
ból szívből gratulál Évi, Lili, Marci és csa-
ládjuk 
Alexandrovi Heringesovi k 80-im naro-
deninám touto cestou gratuluje Vladko  
s rodinou.

Klub dôchodcov

Magdaléna Macíchová (65), Eleonóra 
Vraníková (65), Mária Zamatóczká (65), 
Anna Ruhigová (70), Margita Švardová 
(70), Ľudmila Petrovičová (75), Helena 

Gombalová (90)

Jednota dôchodcov
Henrieta Pomichalová (60), Eleonóra Vra-
níková (65), Anna Ruhigová (70), Ľudmila 
Petrovičová (75), Katarína Rikková (75), 

Helena Šestáková (75)

Slovenský zväz telesne postihnutých 
ZO č. 215

Júlia Hajníková (60), Henrieta Pomichalo-
vá (60), Magdaléna Macíchová (65), Igor 

Stano (65), Mária Zamatóczká (65), Ľudmi-
la Petrovičová (75)

 Opustili nás

Dezider Kopecký (1956), František Gábel 
(1936), Štefan Ježík (1953), Jozef Simo-

nics (1938), Milan Frimmer (1949), Roland 
Katona (1934), Peter Lassu (1964), Terezia 
Matušová (1937), Ing. Ján Klocok (1941), 

Helena Tkáčová (1945), Patrik Čengel 
(1972), Anna Bosnič (1934), Ľubica Leta-

novská (1959), Michal Javor (1954) 

Ďakujeme rodine, priateľom a všetkým 
známym, ktorí sa prišli rozlúčiť s našim 
milovaným Karolom Bánoczkym, ktorý nás 

navždy opustil dňa 2.3.2019 
vo veku nedožitých 65 rokov. 
Ďakujeme za prejavy útechy  
a kvetinové dary. Manželka Ru-
žena, dcéry Monika, Michaela 
a Andrea s rodinami 

Ďakujeme všetkým príbuzným 
a známym za účasť na posled-
nej rozlúčke s naším drahým 
zosnulým Milanom Frimme-
rom, ktorý nás opustil dňa 29. 
marca 2019 vo veku 69 rokov. 
Zároveň ďakujeme za kvetino-

vé dary a prejavenú sústrasť. Smútiaca rodina

Po dlhej a ťažkej chorobe nás 
16.3.2019 navždy opustil náš 
milovaný brat František Gá-
bel. S láskou naňho spomí-
najú sestry s rodinami.
2019.3.16- án eltávozott az élők 
sorából a legjobb testvér Gá-
bel Ferenc. Számunkra ő sosem lesz halott, 
szívünkben élni fog, mint a csillagok. Szerető 
húgai és családjuk 

15.4. uplynul rok, čo nás navždy opustil Fran-
tišek Horváth. Kto ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku. Vnuk Mikuláš s rodinou
2019. április 15.-én múlt egy éve, hogy Hor-
váth Ferenc örökre eltávozott körünkből. 
Akik ismerték, kérem, szenteljenek emléké-
nek egy gondolatot.  Unokája Miklós és csa-
ládja

Ďakujeme všetkým príbuz-
ným, priateľom, známym  
a celému Hasičskému zbo-
ru, ktorí sa prišli rozlúčiť na-
ším milovaným manželom, 
tatom a dedkom Štefanom 
Ježíkom na jeho poslednej 
ceste životom a aj tým, ktorí mu venovali ti-
chú spomienku. Ďakujeme za kvetinové dary  
a prejavenú sústrasť. Navždy ostaneš v na-
šich srdciach. Smútiaca rodina

S veľkým smútkom v srdci spomíname na 
Zolána Kelecsényiho, pri príležitosti druhé-
ho výročia jeho úmrtia. Navždy v nás zostá-
va spomienka na Teba. Smútiaca manželka  
s rodinou.
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk 
Kelecsényi Zoltánra, halálának 2. évforduló-
ján. Életed elmúlt, mint a virágillat, de emléked 
ragyog, mint egy fénylő csillag. Örökké bána-
tos felesége Gita és szerettei

Dňa 13.5.2019 uplynie  rok, čo 
nás navždy opustil náš milova-
ný manžel, otec a dedko Milan 
Koška. S láskou spomínajú 
manželka, synovia s rodinami 
a ostatná rodina. Kto ste ho 

poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku

Dňa 30.5.2009 si pripomína-
me 10 smutné výročie, čo nás 
navždy opustil náš milovaný 
Ladislav Kovács. S láskou 
spomínajú manželka, dcéry  
a vnúčatá

Dňa 28.4.2019 uplynulo 5 ro-
kov čo nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, otec, starý 
otec Ladislav Labuda  S lás-
kou spomínajú manželka, deti 
s rodinami a ostatná rodina. 
Kto ste ho poznali, venujte mu,  
prosím, tichú spomienku.

Dňa 9.5.2019 uplynie päť rokov, 
čo nás navždy opustil manžel, 
otec a dedko Árpád Macze-
ák. S láskou na neho spomína 
smútiaca rodina. Tí, čo ste ho 
poznali, venujte mu spomien-
ku. Ďakujeme

Dňa 16. apríla uplynulo 30 ro-
kov, čo nás navždy opustila 
naša milovaná matka, sestra, 
babička Katarína Mészáro-
sová a dňa 25. 
mája uplynie 
taktiež 30 rokov, 

kedy nás opustila Julianna 
Mészárosová. S láskou na vás 
spomíname, nikdy nezabud-
neme. Ingrid, Dagmar, Betka  
s rodinami

Dňa 8.4.2019 sme si pripome-
nuli 1 rok, čo nás navždy opus-
til náš milovaný otec a dedko 
Štefan Polický. S láskou  
a úctou spomínajú dcéra Alena 
s rodinou

Dňa 22.4.2019 uplynuli tri roky, 
čo nás navždy opustila naša 
milovaná mamička, babička  
a prababička Terézia Skaliča-
nová. Zostalo po nej prázdne 
miesto. Kto ste ju poznali, ve-
nujte jej spomienku. Smútiaca 
rodina

Bolesťou unavená tíško si za-
spala, zanechajúc  všetkých 
a všetko, čo si mala rada.  
S tichou spomienkou ku 
hrobu chodíme, pri plameni 
sviečok na Teba myslíme. 
Osud Ti nedoprial s nami dlh-

šie byť, no v našich srdciach budeš navždy 
žiť. Dňa 17. apríla 2019 uplynuli dva smutné 
roky, čo  nás navždy opustila naša milova-
ná Vierka Szulányiová. S láskou a boles-
ťou v srdci spomínajú syn Michal a sestra 
Betka s celou  rodinou
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Lucia Debnárová s klubovým kolegom Eduard Romanom, 
ktorý tiež vyhral titul majstra Slovenska na obe ruky vo váho-
vej kategórii do 100 kg.                                       Foto: Archív LD

Oprava 

V aprílovom vydaní Mestských novín Senčan, v článku „Ceny 
Športovec roka mesta Senec za rok 2018 boli odovzdané“, bol 
na základe nepresných podkladov uvedený chybný názov or-
ganizácie, ktorá v kategórii Internetové hlasovanie získala titul 
Športovec roka mesta Senec za rok 2018. Správny názov or-
ganizácie je SPORT CLUB Senec. Redakcia Mestských novín 
Senčan  sa klubu aj jeho fanúšikom ospravedlňuje za vzniknu-
tú chybu.                                                                       Redakcia

Na júnovom finálovom Eu-
ropean handball tour v Ru-
munsku, ktorý je vlastne maj-
strovstvami Európy klubov, 
budú mať hádzanárky zo 
Sport Clubu Senec ťažkých 
súperov v skupine. Nedávno 
sa rozhodlo, že budú bojo-
vať so Španielkami z Clubu 
Balonmano PlayaAlgeciras,  
s Poľkami z BHT PyrkiPoznam, 
s Holanďankami z Westsi-
te Amsterdam, Chorvátkami  
z Detono Zagreb, Maďarkami 

z Multichem Szentendre a Por-
tugalkami z E.R.E-Os Tigres.
Do finále postupuje 10 najlep-
ších družstiev z európskych 
turnajov a kluby, ktoré podľa 
výberu organizátora a tie, kto-
ré získali voľné karty. Družstvo 
Sport Clubu Senec skončilo 
na 8. mieste s 565 bodmi po 
turnajoch v mestách Bratisla-
va, Senec, Gaeta, Budapest, 
Amsterdam a Salgotarján.

Sport Club Senec

Ťažká skupina pre plážové hádzanárky

Lucia Debnárová má 27. titul majsterky 
Slovenska a vlastný klub

V telocvični ZŠ Tajovského sa 
10. apríla uskutočnila atletická 
súťaž školskej mládeže v sko-
ku do výšky o Putovný pohár 
primátora mesta Senec.
34. ročníka prestížneho atle-
tického turnaja sa zúčastnilo 
122 žiakov zo ZŠ Mlynská, 
ZŠ Tajovského, ZŠ s VJM 
Szencziho, Gymnázia A. Ber-
noláka a ZŠ Nová Dedinka.
Celkové výkony žiakov v jed-
notlivých kategóriách boli 
porovnateľné s predchádzajú-
cim ročníkom, pričom chlapci 
sa zlepšili. Žiak ZŠ Mlynská 
Lukáš Nemec sa pokúsil zdo-

lať výšku 165 cm, čo je platný 
rekord Seneckej latky, ktorý 
nakoniec nebol pokorený. 
Výrazne sa zlepšili chlapci 
zo ZŠ s VJM Szencziho, ktorí 
v bodovaní chlapcov skončili 
na druhom mieste s celkovým 
počtom bodov 40.
Putovný pohár Seneckej lat-
ky sa tento rok presúva na 
ZŠ Mlynská, ktorá vyhrala  
s celkovým počtom bodov 
105. Druhú priečku obsadi-
la ZŠ Tajovského a ako tre-
tia skončila ZŠ s VJM A. M. 
Szencziho.

VCs

Senecká latka 2019

Majstrovstvá Slovenska  v armwrestlingu sa konali 30. marca 
2019 na Orave v obci Vavrečka. Lucia Debnárová, desaťná-
sobná majsterka sveta, tam získala 27. titul majstra Slovenska.  
V rovnakom termíne sa konala aj súťaž Senecká ruka, ktorej 
sa nemohla zúčastniť, pretože národné majstrovstvá museli 
mať prednosť pred seneckým podujatím. Zároveň so správou  
o novom titule sme sa dozvedeli o horúcej novinke – prvá dáma 
slovenského armwrestlingu zakladá vlastný športklub.          VCs

Modelári súťažili na Slnečných jazerách

Na južnej strane Slnečných 
jazier bola 13. apríla 2019 
otvorená lodnomodelárska 
sezóna na Slovensku. Se-
necký Maják je súťaž s nie-
koľkoročnou tradíciou, ktorá  
v posledných troch ročníkoch 
zastrešuje výhradne súťaž 
rádiom riadených plachetníc 
triedy RG65 a je súčasťou 
bodovaného seriálu Majstrov-
stiev Slovenska RG65 Slo-
vakia 2019. Organizátorom 
podujatia bola senecká sku-
pina modelárov Sunny Lakes 
Shipyards. Zástupca skupiny 
Juraj Reingraber privítal na 
pláži pri karavanovom kempe 
pretekárov z Rakúska, Čiech, 
Maďarska a Slovenska. Za 
priaznivého vetra, ale v chlad-
nom počasí bola krátko po 
10:00 odštartovaná prvá sku-

pina lodí. Senčanov zastu-
povali traja pretekári. Matúš 
Reingraber získal striebro  
v kategórii juniorov a celkovo 
sa umiestnil na 32. mieste.  
V celoslovenskom rebríčku je 
na prvom mieste v kategórii 
juniorov. V kategórii seniorov 
skončil Juraj Reingraber na 
22. mieste a Ivan Kratkóczky 
na 36. mieste, pretože odjaz-
dil len jeden rozjazd a potom 
bol z technických príčin núte-
ný odstúpiť.
Aj keď začiatok sezóny nevy-
šiel ideálne, súťaž prebehla 
opäť z nadštandardnou účas-
ťou 37 lodí.
Veríme, že si priemer vylepší-
me na nasledujúcom preteku, 
na jazere Areálu športu a rela-
xu AQUAREA v Čiernej Vode.

Juraj Reingraber



22 SENČAN máj 2019ŠPORT

Koncom minulého roka sme priniesli správu o tom, že Karol Ryšavý sa zaradil k hviezdam zmiešaných bojových umení MMA víťaz-
stvom vo finále tretej série reality šou Oktagon Výzva. 16. marca si pripísal ďalšie víťazstvo v Oktagon MMA 11 pred očami 12000 
divákov vo vypredanej hale v Ostrave. Krátko pred týmto turnajom získal Cenu primátora za šport, čo je dôkazom, že jeho úspechy 
sa dostali do povedomia Senčanov a má tu čoraz viac fanúšikov. Porozprávali sme sa s ním 26. marca, v deň jeho 26. narodenín.

Karol Ryšavý vo víťaznej sérii

• MMA nazývajú aj športom tvrdých mu-
žov. Čo to je a čo je Oktagon MMA?
Mixed Martial Arts, čiže MMA je zmieša-
né bojové umenie, v ktorom sa využívajú 
prvky všetkých bojových športov: box, 
kickbox, thai box, jiu-jitsu, brazílske jiu-
-jitsu, zápasenie, K-1 a wrestling. Je to 
jeden z najinteligentnejších športov. Člo-
vek si musí v zlomku sekundy rozmyslieť 
čo bude robiť v situáciách počas zápasu, 
celý čas musí robiť rozhodnutia.
Čo sa týka Oktagonu, to je názov pre am-
biciózny česko-slovenský projekt Odřeja 
Novotného z Čiech a Pavla Nerudu zo 
Slovenska. Oktagon organizuje turnaje 
MMA a reality šou, ktoré vysiela O2 TV 
a JOJ Plus. V reality šou Oktagon Výzva, 
ktorú som v novembri 2018 vyhral, sme 
boli štyria Slováci a štyria Česi. Mesiac 
sme spolu bývali a medzi sebou zápasili. 
Turnaje Oktagonu sú číslované a 12. sé-
riu bude hostiť 8. júna Zimný štadión On-

dreja Nepelu v Bratislave.
• Ako ste sa dostali k MMA?
Hrával som futbal za FC Senec a potom, 
čo klub predali, som pokračoval v iných 
mestách. Pred štyrmi rokmi som skú-
sil tréning MMA v trnavskom Spartakus 
Fight Gym. Chytilo ma to a dodnes som 
členom klubu SFG Trnava.
 • Aká je denná rutina bojovníka?
Trénujem okrem nedele každý deň ráno 
aj večer. Od pondelka do piatka, mimo 
stredy, mám ráno silovo-kondičné tré-
ningy. V stredu a v sobotu ráno nacviču-
jem K-1. Večery patria v pondelok MMA,  
v utorok boxu, v stredu wrestlingu, štvrt-
ky zase MMA a v piatok opäť wrestlingu. 
Medzitým trénujem jiu-jitsu a zápasenie.  
• Čomu sa venujete mimo športu?
Nemám čas na súkromný život. Ráno  
a večer mám tréningy v Trnave, medzitým 
oddychujem a riešim svoje záležitosti. 
Týždeň po zápase mám dovolenku, idem 

do hôr, či inde na výlet, ale nedá sa úplne 
vypnúť, pretože keď netrénujem, mám vý-
čitky. Mám priateľku, s ktorou sme spolu 
už sedem rokov. Chodí so mnou na MMA 
galavečery. Rodičia ma tiež podporujú  
a brat chodí na každý môj zápas.  
• Čomu pripisujete vaše úspechy?
Mám dobrý tréningový plán a vynikajúci 
tím v Trnave. Venujú sa nám výborní tré-
neri, špecialisti na jednotlivé druhy bojo-
vých športov. Ja osobne vkladám do toho 
všetko, čo je v mojich silách. Na česko-
-slovenskej scéne som v rebríčku zápas-
níkov MMA na ôsmej priečke a v rámci 
Východnej Európy, kde je registrovaných 
6000 zápasníkov, som na 84. mieste.
• Ako vidíte svoju budúcnosť?
Predovšetkým sa sústreďujem na ďalšiu 
výzvu, ktorou bude júnový Oktagon 12  
v Bratislave. Chcem v tomto športe do-
siahnuť čo najviac. 

Pripravil VCs

Seneckí plavci trénujúci u tré-
nera Tibora Violu v  klube XBS 
swimming sa 6. a 7. apríla 2019 
zúčastnili medzinárodných 
pretekov Aqua Nova Meeting 
v rakúskom Wiener Neustadt. 
V konkurencií 469 pretekárov 
z 25 klubov dali o sebe výraz-
ne vedieť. Margaréta Kantoro-
vá obsadila 3. miesto – 200m 
voľný spôsob. Nina Jankovská 
absolvovala skutočne vyda-
rené preteky, keď 8 svojich 
štartov pretavila na 6 zlatých 
medailí (50m znak, 50m prsia, 
50m voľný spôsob, 100m po-

lohové preteky, 4 x 50m po-
lohová štafeta, 4 x 50m voľný 
spôsob štafeta). Tieto výsled-
ky jej vyniesli aj pohár za naj-
lepší bodový zisk v kategórii.  
Ďalší plavci ako Adam Franek, 
Alexandra Franeková a Liliana 
Kantorová si vylepšili svoje 
predchádzajúce osobné ma-
ximá. Svojimi výkonmi urobili 
dobrú reklamu nielen mater-
skému klubu, ale aj svojej kra-
jine. Plavcom srdečne gratulu-
jeme a želáme veľa úspechov 
aj na ďalších podujatiach.

XBS swimming

Margaréta Kantorová na 3. mieste
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Pred blížiacim sa 31. ročníkom Triatlonu Senec, ktorý už 
šiestykrát organizuje Trinity Triathlon Team sme sa porozprá-
vali s s riaditeľom pretekov Ing. Petrom Králikom.
•  Čím bude tento ročník iný ako minulé?
Po prvýkrát sa v Senci uskutoční slovenský pohár v triatlone 
zmiešaných štafiet dospelých a žiakov.
• Koľko súťažiacich predpokladáte?
Po skúsenosti z minulého roka, keď sme na štarte mali viac 
ako 500 pretekárov, predpokladáme účasť okolo 600 triatlo-
nistov vrátane štafiet.
• Prečo budú tento rok trvať preteky dva dni?
Práve kvôli zmiešaným štafetám, aby sme sa vyhli časové-
mu stresu – tentokrát sme súťaže rozdelili do dvoch súťaž-
ných dní.
• Aké dlhé budú trate?
Preteká sa na šprint objemoch v kategóriách dospelých a na 
štandardných vzdialenostiach pre všetky kategórie žiakov  
a nádejí, ktoré nájdu v propozíciách na stránke Triatlon Se-
nec 2019 www.triatlon-senec.sk
• Spolupracujete s mestom Senec aj oficiálne?
Nový primátor Dušan Badinský prevzal záštitu nad týmto 
podujatím a mesto Senec nám poskytlo súčinnosť a pod-
poru.
• Na čo sa môžu diváci tešiť?
Počas podujatia budú mať možnosť priaznivci tohto nároč-
ného športu vidieť najlepších triatlonistov na Slovensku a tak 
sa stať súčasťou neopakovatelnej športovej atmosféry. Všet-
kých srdečne pozývame!
Na Vašu účasť a podporu sa teší Trinity Triathlon Team pohá-
rový víťaz na Slovensku.

Pripravila MO

Slovenskí i zahraniční triatlonisti 
sa v máji stretnú v Senci

Na medzinárodnom turnaji v brazílskom jiu-jistu podľa pravidiel 
WOW (submission only) v GI., na 2. ročníku Topoľčany challen-
ge sa 23. marca tím Clube de Jiu-Jitsu Pitbul Slovakia / ŠK BEST 
FITNESS SENES stal najlepším tímom. K získaniu tohto titulu 
prispeli aj dvaja športovci: 
Lukáš Lupták, ktorý obsadil 1. miesto v kategórii MUŽI/biely 
opasok/-93kg a 1. miesto v kategórii MASTERS/biely opasok/ 
+84kg a Matej Čerňan, ktorý obsadil 2. miesto v kategórii junior 
boys/-58kg.

Najlepší tím turnaja zo Senca

Maťo Homola siaha na najvyššie priečky v európskom šampi-
onáte TCR Europe 2019. „Minulý rok bolo pre mňa motiváciou, 
dostať sa do TOP 10. Tento rok máme všetky nástroje na to, aby 
sme získali európsky titul!“
Jeden z najlepších slovenských automobilových pretekárov 
Maťo Homola, má pred sebou hneď viacero zmien a noviniek – 
nový seriál, nový tím, nové auto, nová motivácia a nová úroveň 
medializácie motoršportu na Slovensku.
Na tlačovej konferencii Maťa Homolu, ktorá sa konala  21. marca 
2019 v Bratislave sa zúčastnil aj primátor mesta Senec Dušan 
Badinský, viceprimátor Juraj Gubáni, predseda komisie športu 
Tomáš Mokoš a Ľudovít Szabo.                Zdroj: matohomola.sk

Maťa Homolu navštívil primátor
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Naši hokejisti to opäť dokázali! HC Senec 
sa stal majstrom bratislavskej amatérskej 
hokejovej ligy RAHL Partička hokeja. Liga 
je založená s cieľom vytvoriť dlhodobú 
súťaž pre amatérske hokejové družstvá. 
Zápasy sa hrávajú počas celého roka na 
Zimnom štadióne Vladimíra Dzurillu.
Sezóna bola náročná a hráči HC Senec do 
play-off postupovali zo štvrtej priečky. Mu-
seli poraziť víťaza základnej časti súťaže, 
tím NTL. To sa aj podarilo s výsledkom 2:0 
na zápasy.
„Vo finále sme sa stretli s HK Petržalka. 
Hralo sa na dva víťazné zápasy, prvý zá-
pas sme vyhrali ľahko 3:0. Druhý sme po-
kazili. O držiteľovi titulu sa rozhodovalo  
v treťom zápase finálovej série 7. apríla. 
Tento duel sme vyhrali 4:1, výsledok bol 
teda 2:1 na zápasy. Ďakujem všetkým 
hráčom, ktorí sa popri pracovných i rodin-
ných povinnostiach zúčastňovali zápasov 
počas celej sezóny,“ uviedol kapitán HC 
Senec Peter Holocsy.
Radi by sme poďakovali fanúšikom hoke-
ja, ktorí nás podporovali z hľadiska zimné-

ho štadióna, sponzorom a tým, ktorí veno-
vali 2% z daní na podporu seneckého ho-
kejového klubu. A ak by si Senčania chceli 

pozrieť víťazný pohár, môžu tak urobiť  
v seneckej kaviarni Piano, kde bude trofej 
vystavená.                            Peter Holocsy

HC Senec sa stal majstrom amatérskej hokejovej ligy

foto: Vecteezy.com

SENECKÁ KORČUĽASENECKÁ KORČUĽA

registrácia od 8:00 do 10:00 hod.
ŠTART od 10:00 hod.

Deti, dospelí, športovci, seniori... 
Jednoducho pre všetkých!

www.seneckakorcula.sk

Slnečné jazerá - JUH
11. 5. 2019

Horný rad - Martin Stolárik, Patrik Mucska, Miroslav Mihál, Ivan Palaky, Adrián 
Gurčík, Martin Koiš, Jakub Voško, Martin Kopecký, Štefan Petrovič, Peter 
Holocsy, Matej Pokrývka, Dolný rad - Miroslav Koiš, Marek Korduliak, Roman 
Kubík, Radovan Balogh                                                                          Foto: HC Senec


