Športovec roka 2018 bude 13.3. o 17:00 v kinosále MsKS
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Slnečné jazerá si počas zimy oddýchli od náporu turistov. Pokojné brehy sú však už pripravené na príchod jari, kedy sa Správa cestovného
ruchu Senec pustí do príprav na letnú sezónu. Dovtedy budú cesty a chodníky využívať najmä chodci, bežci, cyklisti a korčuliari. Útvar
verejnej zelene, údržby a čistenia mesta Senec pracuje v týchto dňoch aj na zametaní, keďže ďalšie väčšie mrazy už neočakávame.
MO

Mesto má profil na Facebooku a Instagrame
Koncom januára začalo mesto informovať občanov, obyvateľov a priateľov mesta Senec aj prostredníctvom
profilu na Facebooku a Instagrame
pod názvom Mesto Senec - oficiálna stránka. Tieto stránky slúžia
na uverejňovanie aktualít, oznamov,
upútaviek na podujatia v meste
a iné správy, ktoré s mestom Senec
súvisia.
Profil nenahrádza úradný styk mesta s verejnosťou. Nie je tiež určený

na riešenie podnetov. Zamestnanci
mesta preto nebudú odpovedať cez
tento profil.
Profil Mesto Senec – oficiálna stránka nebude akceptovať príspevky,
ktoré porušujú platné zákony, priečia sa slušnému správaniu a nerešpektujú dôstojnosť ľudí. Do uzávierky získal profil na Facebooku
takmer 700 fanúšikov. Ak používate
sociálne siete, pridajte sa tiež a buďte informovaní o dianí v meste. MO

Pozvánka
na zasadnutie

Mestského zastupiteľstva v Senci
3.4.2019 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

Začnú sa stavebné práce na MŠ Kysucká
Až po ukončení rozpočtového
provizória mohlo mesto podpísať
zmluvu o dielo s víťazným dodávateľom, ktorý vzišiel z verejného
obstarávania - so spoločnosťou
CS, s.r.o. na nadstavbu a modernizáciu Materskej školy Kysucká.
95% predpokladaných nákladov
stavebných prác, ktoré predstavujú cca 882 000 eur bude hradených zo štrukturálnych fondov
EÚ. Zvyšný podiel - 5%, ktorý
predstavuje cca 46 000 eur, bol
vzhľadom na víťaznú najnižšiu cenovú ponuku predloženú uchádzačmi vo verejnom obstarávaní
navýšený na sumu 105 349,05
eur, ktorý bude hradený z vlastných zdrojov mesta.
Stavebné práce majú začať koncom marca tohto roku.
Vďaka nadstavbe materskej ško-

ly okrem nevyhnutných rekonštrukčných prác samotného objektu vzniknú tri nové triedy pre
75 detí, tri hygienické zariadenia,
spálne a jedáleň, prípravovňa
jedál a kancelária. Vytvorí sa
6 pracovných miest pre učiteľky
a zateplí sa obvodový a strešný
plášť budovy. Súčasťou projektu je aj inštalácia výťahu, ktorou
sa budova stane bezbariérovou
a sprístupní sa aj osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu. Na záver prebehne revitalizácia školského dvora, vytvorí
sa priestor pre nové herné prvky
a zvýši sa podiel zelene v areáli.
Vzhľadom na to, že stavebné
práce na parciálnej časti objektu
materskej školy na Kysuckej ulici,
ktorý bude nadstavovaný, sa nedajú realizovať za plnej prevádzky

škôlky, zástupcovia mesta v súčasnosti intenzívne komunikujú
s riaditeľkou SOŠ automobilovej
a podnikania Ľubomírou Hrubanovou, riaditeľkou MŠ Kysucká
Katarínou Potočárovou a riaditeľkou ZŠ Kysucká Magdalénou
Gubániovou ohľadne organizačného zabezpečenia
presunu
dotknutých tried do zatiaľ ešte
neobsadených priestorov na ZŠ
Kysucká. Tvoria plán logistiky pohybu detí a rodičov v areáli SOŠ
automobilovej a podnikania, tak
aby sa zabezpečilo minimalizovanie prekážok v pohybe ľudí popri
zachovaní plynulého priebehu výchovného a vzdelávacieho procesu na školách, ktoré v spomínanom areáli pôsobia.
Mesto bude o všetkých dôležitých
zmenách informovať na stránke

www.senec.sk, na facebookovom
profile Mesto Senec - oficiálna
stránka a v Mestských novinách
Senčan. Zároveň však touto cestou chceme poprosiť všetkých rodičov a iných návštevníkov tohto
školského areálu ako aj účastníkov cestnej premávky na tejto ulici o pochopenie s nevyhnutnými
obmedzeniami v pohybe, o ústretovosť pomôcť disciplinovaným
prístupom k rešpektovaniu pravidiel stanovených pedagógmi na
spomínaných školách, aby sa zabezpečil pre deti a žiakov bezpečný a plynulý priebeh výchovného
a vyučovacieho procesu. Mesto
vopred ďakuje všetkým za
pochopenie.
Mestský
úrad
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Rozpočet mesta je schválený, provizórium sa skončilo
Na zasadnutí mestského zastupiteľstva
(MsZ), ktoré sa konalo 6. februára 2019
bol konečne schválený rozpočet mesta
Senec na roky 2019-2021. Provizórium
bolo teda definitívne ukončené. Poslanci
sa na stretnutiach od januárového mimoriadneho zastupiteľstva dohodli na
úpravách, ktoré prispeli ku všeobecnej
dohode.
Poslanci prerokovali Protokol Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (NKÚ) o výsledku kontroly efektívnosti
a účinnosti triedeného zberu komunálneho odpadu za kontrolované obdobie:
2015 až 1. polrok 2018. Mesto prijalo
opatrenia na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov. NKÚ upozornil na
niekoľko problémov, napríklad:
• mesto nemalo vypracovaný Program
odpadového hospodárstva (POH) na
roky 2016-2020, keďže v čas výkonu kontroly nebol zverejnený POH kraja,
• mesto nezabezpečilo kompostéry ani
zberné nádoby pre triedený zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu,
• minimálny štandard triedeného zberu
na rok 2018 v zmysle vyhlášky k zákonu
o odpadoch mesto nespĺňalo pri osobitne zbieranom druhu odpadov - skle,
• systém nakladania s odpadmi v roku
2017 pri dosiahnutom podiele 13% triedeného odpadu na celkovom odpade mes-

ta v porovnaní s cieľom 30% stanoveným
na rok 2017 z POH SR možno vyhodnotiť
ako neúčinný,
• trend vývoja podielu triedeného odpadu do roku 2020 nevytvára reálny predpoklad, aby k 31.12.2020 dosiahol cieľ
stanovený v POH SR na roky 2016 - 2020,
t.j. triediť 60% komunálneho odpadu.
Celý materiál je zverejnený na stránke
mesta v pozvánke na MsZ.
Hlavný kontrolór informoval poslancov
o vykonaných kontrolách a zistených nedostatkoch. Nedostatky zistil pri kontrole hospodárenia a dodržiavaní platných
predpisov na ZŠ Mlynská, kde boli prijaté
aj splnené opatrenia na ich odstránenie.
Jedno zistenie našiel vo forme porušenia
bezpečnosti nakladania s finančnou hotovosťou v pokladni Strediska sociálnych
služieb. Pri kontrole objednávok, faktúr
a zmlúv pre TV Senec, s.r.o. boli zistené
3 porušenia. V oboch prípadoch odporučil opatrenia na odstránenie nedostatkov.
V súvislosti so zmenami v cestnom zákone bolo upravené VZN o verejnom
poriadku a životnom prostredí, kde sa
zmena týka toho, že povinnosť napríklad
odhŕňať a posýpať sneh už má mesto
a nie vlastníci nehnuteľností.
Schválené boli dva návrhy na prevod
správny majetku mesta Senec na ZŠ
s VJM A.M. Szencziho (zateplenie) a na
ZŠ Kysucká 14 (inštalácia a konfigurácia

sieťových zariadení, dodávka a montáž
videovrátnika).
Poslanci sa zaoberali aj zámerom na prenájom nebytového priestoru v budove
Mestského kultúrneho strediska v Senci
(MsKS), o ktorom informujeme na strane
7.
Návrh na zámenu nehnuteľností na Žarnovovej ulici bol stiahnutý. Proti výstavbe
novej nehnuteľnosti podpisujú občania
okolitých ulíc petíciu.
Návrhy na odpredaj pozemku na kysuckej ulici, na Jesenského ulici na stavbu
garáže, na Boldockej ceste (oproti Lidlu),
pri Čiernej vode a na Robotníckej ulici
boli zamietnuté.
Poslanci udelili súhlas primátorovi mesta
Senec na používanie služobného vozidla
na služobné účely.
Významným bodom programu bolo aj
schválenie Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja Mesta Senec na
roky 2019 - 2028, ktorý je potrebný napríklad pri žiadaní o nenávratný finančný
príspevok z eurofondov.
V bode rôzne sa mimo programu schválil
rozpočet MsKS a tiež boli zriadené komisie MsZ. Zatiaľ len ich názvy a počet
členov, no táto aktivita sa nestretla s nadšením u niektorých poslancov.
Videozáznam z MsZ je k dispozícii na
www.zastupitelstvo.sk, zápisnica je zverejnená na www.senec.sk.
MO

Senec na medzinárodnom veľtrhu
Od 24. do 27. januára 2019
sa v Inchebe v Bratislave súčasne konali tri podujatia:
25. medzinárodný veľtrh cestovného ruchu ITF Slovakiatour, 26. medzinárodný veľtrh
gastronómie Danubius Gastro
a Medzinárodná výstava rybárskych potrieb Rybárstvo
a voľný čas. Senec tam mal

tiež zastúpenie prostredníctvom Správy cestovného
ruchu Senec, s.r.o. V piatok
25. januára sa výstavy zúčastnilo aj vedenie mesta Senec
už v plnom v zložení - primátor
Dušan Badinský, viceprimátor
Juraj Gubáni a prednostka
Jarmila Répássyová.
MO

Kőszeg a Senec pokračujú v partnerstve
Predstavitelia
partnerského
mesta Kőszeg navštívili primátora mesta Senec Dušana
Badinského, aby mu osobne
zablahoželali k zvoleniu do
funkcie a aby nadviazali na vý-

bornú spoluprácu oboch našich miest. Všetkých zúčastnených potešilo, že sa mohli
opäť stretnúť aj s bývalým primátorom Karolom Kválom.
MO
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Mestská rada, komisie aj dozorné rady sú zvolené 16. marca volíme prezidenta SR

Poslanci MsZ sa vo februári stretli dvakrát. Na mimoriadnom zasadnutí
20. februára zvolili členov Mestskej rady a komisií MsZ.
V úvode zasadnutia sa však poslanci venovali aj stále občiansky zaujímavej
téme udeľovania trvalého pobytu obyvateľom v záhradkárskych lokalitách.
Poslanci svojím hlasovaním umožnili prihlásenie na trvalý pobyt v záhradnej
chate, ktorá je nebytovou budovou určenou na individuálnu rekreáciu a má iba
evidenčný charakter. Prihlásenie na trvalý pobyt si nebude vyžadovať zmenu
druhu a účelu stavby, čo z hľadiska súladu s funkčným využitím územia podľa
územnoplánovacej dokumentácie mesta Senec nie je možné.
Voľbu členov komisií skomplikovalo úvodné vyhlásenie klubu 90301.sk, ku
ktorému sa pridal poslanec Zdenek Černay, že v rámci zmeny pomerov v kluboch by mali dostať väčší počet členov v komisiách. O jednotlivých komisiách
hlavovali poslanci samostatne. Predsedov komisií uvádzame tučným písmom.
Nových členov za mesto dostala aj Dozorná rada mestskej obchodnej spoločnosti Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o. a Veolia Energia Senec, a.s.
Mestská rada
Juraj Gubáni
Jana Némethová
Janka Turanská
Peter Príbelský
Gyula Bárdos
Finančná komisia
Lucia Mészárošová
Eva Cibulová
Monika Poóšová
Mária Radzová
Gabriela Ondrušová
Veronika Pribylková
Miklós Mészáros
Szilárd Németh
Maroš Ožvald
Kristína Černayová
Róbert Poór
Komisia
životného
prostredia a verejného poriadku
Jana Turanská
Ján Maglocký
Marianna Glončáková
Roman Pál
Peter Feranc
Peter Árva
Ladislav Vojtek
Zoltán Horácsek
Tibor Šimonič
Vladimír Radúch
Gabriel Klokner
Komisia výstavby
a územného plánovania
Richard Pauer
Gejza Varga
Atilla Izsák
Tibor Németh
Oľga Ďuranová
Ján Pullmann
Jozef Ulčin
Matúš Lenhart
Roman Suchánek

Jozef Koiš
Peter Šimonič
Komisia zdravotná
a sociálna
Gabriella Németh
Julianna Durayová
Edita Šípošová
Lívia Tornyaiová
Magdaléna Príbelská
Renáta Šišková
Zuzana Gabrišová Košecová
Jarmila Feketová
Mária Kerekeš Hojsíková
Lucia Mészárošová
Emese Dobošová
Komisia školstva
a kultúry
Rudolf Galambos
Balázs Vojtek
Julianna Erdélyi
Henrich Polakovič
Tomáš Jasenovec
Monika Snohová
Stanislav Pravda
Monika Macháčková
Martina Bollová
František Podolský
Martin Lettrich
Komisie cestovného
ruchu, dopravy a parkovania
Pavol Kvál
Matej Varga
Rezső Duray
Dušan Kozic
Peter Glončák
Monika Snohová
Ladislav Stolárik
Peter Ondruška
Patrik Pätoprstý
Peter Sedala
Marek Šranko

Komisia športu
Tomáš Mókoš
Martin Matúš
Gabriel Csémy
Karol Bednárik
Juraj Chríbik
Jana Némethová
Július Száraz
Tomáš Medveď
Marko Urbanec
Jaroslav Homola
Ivana Hofericová
Redakčná rada Senčan
Monika Macháčková
Helena Krajčovičová
Csaba Farkas
Gabriella Németh
Mária Rovenská
Monika Škovránková
Zuzana Szárazová
Monika Kľusková
Simona Horváthová
Ján Rohár
Helena Nemcová
Noví členovia dozornej
rady spoločnosti Správa cestovného ruchu
Senec, s.r.o. sú:
Janette Matúšová, Nataša Urbanová, Ľudovít
Szabo, Rezsö Duray
a Zuzana Gabrišová
Košecová.
Členom
predstavenstva spoločnosti Veolia Energia Senec sa
namiesto
bývalého
primátora Karola Kvála stal nový primátor
Dušan Badinský. Členmi dozornej rady sú:
predseda Ivan Fendek
a člen Rastislav Kysel.
MO

Kedy volíme?
Prvé kolo volieb bude v sobotu 16. marca a ak ani jeden z kandidátov na prezidenta SR nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov,
druhé kolo sa bude konať v sobotu 30. marca 2019.
Volebné miestnosti budú otvorené od 7:00 do 22:00.
Kde volíme?
Volebné okrsky a volebné miestnosti sa od komunálnych volieb nezmenili, voliči teda budú chodiť do
tých istých volebných miestností ako v novembri.
Ako vybaviť hlasovací preukaz?
Volič, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku,
v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu.
Pre prvé kolo volieb:
• osobne na evidencii obyvateľstva najneskôr
do 15.marca 2019 do 13:30,
• v listinnej forme alebo elektronicky najneskôr
do 25.februára 2019 (už je po termíne),
• alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby
najneskôr do 15.marca 2019 do 13:30
Pre druhé kolo volieb:
• osobne na evidencii obyvateľstva najneskôr
do 29.marca 2019 do 13.30,
• v listinnej forme alebo elektronicky doručená najneskôr do 11.marca 2019,
• alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby
najneskôr do 29.marca 2019 do 13:30.
Ak volič v žiadosti zaslanej v listinnej forme alebo
elektronicky uviedol, že hlasovací preukaz prevezme
iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko
a číslo občianskeho preukazu.
Mesto vydá voličovi hlasovací preukaz len na ten
deň konania volieb prezidenta SR, ktorý volič uviedol
vo svojej žiadosti.
Je možné hlasovať aj doma?
Volič môže požiadať zo závažných, najmä zdravotných dôvodov okrskovú volebnú komisiu o to, aby
mohol hlasovať mimo volebnej miestnosti, napríklad
doma. Nahlasovať takéto prípady je možné na evidencii obyvateľstva telefonicky (02/20 205 119). Volebná okrsková komisia vyšle dvoch členov s prenosnou volebnou schránkou.
Nedostali ste oznámenie?
Do 19.02.2019 bol termín na doručenie oznámenia
o čase a mieste konania volieb. V prípade, ak vám
takého oznámenie nebolo doručené, môžete sa informovať na evidencii obyvateľstva či ste zapísaný
v zozname voličov a v ktorom volebnom okrsku.
Hľadáme náhradníkov do volebných komisií
Mesto Senec hľadá náhradníkov do okrskových volebných komisií pre voľby prezidenta SR, ktoré sa
budú konať dňa 16.3.2019, v prípade druhého kola
30.03.2019. Odmena člena OVK je 36,37 eur na deň
konania volieb (t.j. v sume 72,74 eur za I. a II. kolo volieb prezidenta). Počas zasadnutia je zabezpečené
občerstvenie, obed a večera.
Žiadosť možno doručiť do podateľne mestského
úradu alebo elektronicky na adresu maczeakovaj@
senec.sk.
V žiadosti je nutné uviesť meno a priezvisko, dátum
narodenia, bydlisko a telefonický kontakt.
MsÚ
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BSK ocenil MUDr. Jarmilu Ožvaldovú

V Divadle Aréna sa 25. januára konalo
ocenenie osobností Bratislavského samosprávneho kraja.
Dvanásty ročník priniesol aj nový titul Historická osobnosť regiónu. Ako prvému ju udelil hudobnému skladateľovi Eugenovi Suchoňovi.

„Z 35 nominantov na ceny bolo nakoniec
ocenených 16 osobností, ktoré sa svojou
činnosťou, odhodlaním, zanietením zapísali do života kraja a pričinili sa o jeho
rozvoj, robia mu dobré meno a najmä sú
motiváciou pre iných. Preto si zaslúžia,
aby bolo o nich počuť,“ uviedol bratislav-

ský župan Juraj Droba na stránke BSK.
Tohoročnými laureátmi sa stali osobnosti
pôsobiace v umení, kultúre, histórii, športe, vedy a v ďalších oblastiach.
Bratislavský samosprávny kraj ocenil aj
Senčanku, MUDr. Jarmilu Ožvaldovú.
Ako sa píše v návrhu uznesenia na udelenie uznesení, „MUDr. Jarmila Ožvaldová, laureátka Pamätného listu predsedu Bratislavského samosprávneho
kraja pôsobila od roku 1984 ako očná
lekárka. V tomto roku oslavuje životné
jubileum 80 rokov. Je členkou výboru miestneho spolku Červeného kríža.
V roku 1990 stála pri znovuobnovení
miestneho odboru Matice Slovenskej
v Senci a už 20 rokov v ňom pôsobí ako
predsedníčka. Pod jej vedením spolok
každoročne organizuje množstvo podujatí ako duchovné ukončenie Vianoc
Trojkráľovým koncertom, sviatok sv. Cyrila a Metoda, výročie narodenia Ľ. Štúra,
organizuje vychádzky na Devín v rámci
Štúrových dní a mnohé iné.“
MUDr. Ožvaldovej blahoželáme a tešíme
sa z jej ocenenia.
MO

Medzi NAJ župnými študentami sú aj Senčania

Povesti na okresnom kole

Bratislavský samosprávny kraj 30. januára
ocenil 54 najlepších študentov župných
stredných škôl. Všetko sú to študenti, ktorí
reprezentujú školy nielen doma ale i v zahraničí, sú riešiteľmi olymiád, sú úspešní
v domácich i medzinárodných súťažiach,
zapájajú sa do rôznych projektov a mimoškolských aktivít. Ocenených nominovali
školy.

Okresné kolo súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko sa konalo 18. januára v priestoroch Labyrintu
MsKS v Senci.
Hlavnými organizátormi súťaže boli:
ZŠ JGT v Senci, MO Matice slovenskej
v Senci a Labyrint MsKS. Prednesy žiakov hodnotila odborná porota v zložení:
predseda poroty: herec a recitátor Jozef
Šimonovič, členovia poroty: Mgr. Ľubica Boršová a Mgr. Mária Glasnáková
Súťaže sa zúčastnilo 26 recitátorov
z 11 škôl okresu v troch kategóriach.
Najúspešnejší recitátori I. kategórie:
1. Diana Vietorisová, ZŠ JGT, Senec
2. Lukáš Medňanský, ZŠ Malinovo
3. Adam Pikáli, SZŠ, Kysucká, Senec
Najúspešnejší recitátori 2. kategórie:
1. Anna Gupková, SZŠ, Kysucká
2. Andrea Erdošyová, ZŠ Malinovo
3. Veronika Olašáková, ZŠ Alžbetin dvor
Najúspešnejší recitátori 3. kategórie:
1. Elena Jasenovcová, SZŠ Kysucká
2. Laura Gibalová, ZŠ Tomášov
3. Viktória Borsányiová, ZŠ JGT
Ceny víťazom venovala ZŠ JGT (knižné poukážky) a MO MS (modranská
keramika). Každý recitátor dostal od
Matice slovenskej v Senci poznámkový zošit, pero a ceruzku. Všetkým
recitátorom i pedagógom ďakujeme za prípravu i za pekný umelecký zážitok, ktorý nám pripravili. HČ

Bučeková, študentka maturitného ročníka
Spojenej školy s VJM Dóra Simon a žiak
druhého ročníka Odboru autoopravár - lakovník Strednej odbornej školy automobilovej a podnikania Nikolas Škrabák. Ocenená bola aj Senčanka Lili Vojtek, študentka maturitného ročníka ZŠ a Gymnázia
s VJM na Dunajskej ulici v Bratislave.

Predseda BSK Juraj Droba a riaditeľa Úrad
BSK Marián Viskupič odovzdali študentom diplomy a poukážky v hodnote 50 eur
na nákup kníh.
Spomedzi študentov seneckých stredných škôl bola ocenená študentka septimy Gymnázia Antona Bernoláka Nina
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Odpady a separovanie
Jarné upratovanie
Zima pomaly končí a teplé počasie inšpiruje na to, aby sme začali robiť poriadok
v záhradách a pivniciach.
Zvoz konárov
Prvou etapou tohtoročného jarného
upratovania bude zvoz konárov pripravených do otiepok od rodinných domov
v dvoch termínoch:

• 4. – 7. marca
• 25.- 28. marca
Nebezpečný odpad
Kontajner na odpady z domácností s obsahom škodlivín bude pristavený na Kalinčiakovej ulici 19 od 11. - 28. marca
Veľkokapacitné kontajnery
Kontajnery na objemný odpad budú pristavené 23. marca (sobota). Ráno budú
pristavené a večer odvezené.
Stojiská na objemný odpad sú:
• Inovecká (pri vojen. bytovkách)
• Pri amfiteátri
• Kevečto
• Záhradnícka ul.
Slnečné jazerá
Na Slnečných jazerách budú kontajnery
v rámci jarného upratovania pristavené
12. – 15. apríla.

Čipovanie nádob na komunálny odpad
je hotové
Rodinné domy už majú začipované nádoby na komunálny odpad. Zamestnanci
mesta opakovane prechádzajú jednotlivé
adresy a telefonicky oslovujú tých poplatníkov, ktorých sa predtým nepodarilo
zastihnúť. Zvozová spoločnosť teda už
od rodinných domov vyvezie len nádoby
s inštalovaným aktívnym RFID čipom.
Zvozové vozidlo s nainštalovanou čítačkou zaznamenáva aj výsyp zbernej nádoby bez RFID čipu a lokalizuje tento úkon
cez GPS, takže mesto vie dohľadať sporné
zberné nádoby. Tí, ktorí stále nemajú čip
z dôvodu nezastihnuteľnosti, môžu písať
na odpady@senec.sk.
Vymieňajú sa kontajnery na plasty
Zvozová spoločnosť na vlastné náklady
vymieňa staré plechové zvony na plasty
za nové 1100 litrové plastové kontajnery.
Do starých zvonov sa hádzali plasty len
cez kruhový otvor, nové kontajnery majú
otvárateľný kryt, ktorý je pohodlnejší
a praktickejší pre obyvateľov mesta a zároveň sa s nimi lepšie pracuje aj zvozovej
spoločnosti.
Etikety na kontajnery
Na nových polopodzemných kontajneroch a aj nových kontajneroch na plasty
pribudnú etikety s informáciami o tom, čo
do nádob patrí a čo nie. Mesto môže takéto etikety efektívne lepiť až po skončení zimných mrazov. Počas marca by teda
mali byť etikety postupne už na všetkých
neoznačených kontajneroch.
Stláčajme plastové fľaše a skladajme
papierové kartóny
Mesto sa teší zvýšenému triedeniu rôznych zložiek odpadu. Prosíme však obyvateľov, aby dbali na efektívne využitie
priestoru v kontajneroch. Plastové fľaše

treba stlačiť tak, aby zabrali čo najmenší
priestor. Je to výhodné urobiť už v domácnostiach - šetríme tak priestor už aj
doma. To isté sa týka aj papiera. Krabice
treba zložiť tak, aby zaberali čo najmenší
priestor. Nezložené krabice totiž zaplnia
kontajner príliš rýchlo a podporujú vznik
neporiadku okolo kontajnerov.
Zachovalé nádoby AVE odkúpi
Pri zmenách v systéme zberu odpadu zostávajú niektorým obyvateľom zbytočné
kontajnery. Zvozová spoločnosť AVE SK
odpadové hospodárstvo nepoškodené
a kvalitné nádoby odkúpi:
120 litrovú nádobu za 4 eurá
240 litrovú nádobu za 6 eur
1100 litrovú nádobu za 40 eur
Poškodené nádoby môžu obyvatelia bezplatne odovzdať zvozovej spoločnosti,
ktorá ich následne odovzdá na recykláciu.
Do nádob treba dávať to, čo tam patrí!
V nových polopodzemných kontajneroch
sa našlo množstvo vecí, ktoré tam vôbec
nepatria. Ide najmä o nábytok a zostatky
z domácich prestavieb. Upozorňujeme,
že ak sa vrecia v polopodzemných kontajneroch mechanicky zničia, mesto bude
musieť zakúpiť nové, pretože na mechanické poškodenie sa nevzťahuje záruka.
Do kontajnerov teda nepatria napríklad
stoličky, vyhodená plávajúca podlaha
a podobne. Nábytok a objemný odpad
patria na zberný dvor. Ak ich tam neviete
odviezť sami, oslovte útvar verejnej zelene, údržby a čistenia mesta Senec. S odvozom radi pomôžu.
MO

Mesto Senec prijme do pracovného pomeru „Zástupcu prevádzkarky na mestskej chate Olympic“
Pracovný pomer: na polovičný pracovný úväzok
Pracovná doba: nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas
Predpokladaný nástup do zamestnania: 01.04.2019
Požiadavky:
• stredné vzdelanie;
• komunikatívnosť;
• organizovanie a plánovanie práce;
Náplň práce: zabezpečovanie chodu
prevádzky (vedenie ubytovacej knihu
a knihu návštev; vedenie agendy poplat-

kov za ubytovanie; vedenie pokladničnej
knihy; udržiavanie čistoty a poriadku
v objekte; výmena a prezliekanie bielizne; vedenie príručného skladu)
Platové podmienky: 1.platová trieda
v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov
pri výkone práce vo verejnom záujme
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania a životopis zašlite poštou alebo doručte na adresu:

Mestský úrad, Mierové námestie č. 8,
903 01 Senec.
Kontakt:
Jana Maczeáková
mail: maczeakovaj@senec.sk
t.č. 02/20205132
alebo
Renáta Halahijová
mail: halahijovar@senec.sk
t.č. 02/20205130, 0904296245
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Kandidát na prezidenta Maroš Šefčovič je Senčan
O Marošovi Šefčovičovi počúvame z médií najmä v súvislosti s jeho prácou v rámci Európskej komisie. Nie každý
Senčan však vie, že tento kandidát na prezidenta má korene v našom meste, v detstve tu trávil veľa času a dokonca
v ňom v súčasnosti aj býva. Prinášame vám krátky rozhovor, v ktorom nás zaujímal najmä jeho vzťah k Sencu.
• Máte v našom meste rodinné korene?
Senec sa mi neoddeliteľne spája s mojím
detstvom, s prázdninami. Starí rodičia žili
na Oravskej ulici a každé leto sme trávili na
Slnečných jazerách. Bolo to skvelé obdobie. Ako dieťaťu sa mi takpovediac rátal život mimo mesta, s hospodárskymi zvieratami naokolo. Mám radosť, že som sa sem
vrátil, a aj dnes si užívam pokoj prostredia.
• Ste Senčanom aj dnes. Prečo ste sa tu
rozhodli bývať? Trávite tu vôbec čas, keď
máte tak časovo náročné povolanie?
Senec je jednoducho domov. Žijem tu
takmer dva roky a osobitne sa teším
z toho, že bývame v blízkosti rodiny –
bratrancov, sesterníc. Mám rád pokoj
tohto mesta, ale aj to, ako sa v poslednom období rozvíja. Spomeniem napríklad pešiu zónu alebo to, že je doslova
rekreačným magnetom. Akonáhle to
umožní počasie, my sme s manželkou
Helenkou od rána do večera vonku. V neposlednom rade som hrdý, že v Senci sa
nachádza Národné tréningové centrum.
• Ak budete zvolený za prezidenta, prídete na oficiálnu návštevu mesta? Viete si
predstaviť, ako by ste nášmu mestu mohli
pomôcť v pozícii hlavy štátu?

Najpálčivejší problém spočíva nepochybne v infraštruktúre. Každé ráno s napätím
počúvam Zelenú vlnu na vlnách Slovenského rozhlasu, aby som vedel, na čo sa
pripraviť a o koľkej vyštartovať z domu.
V prípade, že by som dostal dôveru od
ľudí, určite by som prišiel aj na oficiálnu
návštevu, a chcel by som počuť čo najviac od pána primátora. Často prízvukujem, že by som chcel byť prezidentom,

ktorý bude blízko k miestnej samospráve
a ktorý bude mať vo svojom tíme aj odborníka na túto oblasť. Primátori a starostovia sú k ľuďom najbližšie a v prípade
problémov sú aj prvými na rane. Preto aj
počas môjho predošlého pôsobenia boli
pre mňa hlasom, ktorému som vždy načúval a ktorým som sa nechal inšpirovať,
aby sme veci posúvali dopredu.
Rozhovor pripravila MO

• Také obyčajné ráno, ako každé iné.
Áno, pokiaľ nesnežilo a nemrazilo. Ale
musím pripomienkovať, že chodníky
neboli vôbec udržiavané, ani posypané.
A to nie sú až také zimy, že by nebolo
mesto dosť pripravené. Ďalšia pripomienka k milovníkom psíkov. Nič proti
nim, mám na dvore dvoch. Podotýkam
na dvore. Neprechádzam sa s nimi po
meste, po chodníkoch. A keď už, tak
ich prosím kontrolujte. Nie je možné,
aby psíkovia obcikávali všetko dookola
a nechávali exkrementy. Teda prečo mi
to vadilo, práve teraz. Keďže chodníky
neboli udržiavané a posypané, skúsila
som to po snehu mimo chodníka. A tam,
verte, neverte, ako posiate psími výkalmi. Mesto by malo poveriť mestskú políciu, aby trochu viac kontrolovali a upozorňovali na tieto nedostatky občanov,
ktorým nie sú ľahostajní ich psíkovia, ale
ľahostajní sú im asi spoluobčania. Ešte
jeden postreh z leta, krásne rozkvitnuté
námestie, a bác, kvety ocikávajú chlpatí
miláčikovia. Asi týchto nezodpovedných
občanov oslepila láska, ale nie k mestu.
Marta Cepisakova

• Karháme tých, ktorí dávajú odpad
vedľa polopodzemných kontajnerov. Začiatkom roka mala zvozová spoločnosť

Chválime, karháme

• Karháme obyvateľa bytovky na Bratislavskej 5, ktorý takýmto spôsobom
vraj kŕmi mačky - priamo z okna hádže
potravinový odpad v plastových taškách
pred dom. Znečisťuje tak okolie domu
plastami, ale kŕmi okrem mačiek aj potkany, s ktorými sú v tejto lokalite takmer
pravidelne problémy. Deratizácia je len
riešením, čistota a zabezpečenie prostredia sú však prevenciou!
MO

problémy s plnením si povinností v rámci vývozov odpadu. Niektorí obyvatelia
mesta si však zvykli na to, že bývali kontajnery plné. Teraz sa stáva, že kontajnery sú prázdne a odpad sa začne kopiť
vedľa. Potom to dopadne ako na obrázku. Znečisťujeme si tak naše mesto, ale
aj lákame potkany a inú háveď. Posnažme sa teda, aby sme mali poriadok aj
okolo kontajnerov.
MO
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SOLAR Hvezdáreň Senec
Astronomická prednáška
v ZŠ s VJM Alberta Molnára Szenciho

Pozývame Vás na astroprednášku

KRÁTKA 4, SENEC

6. 3. 2019 o 19:00

Téma: Zázrak, že sme tu
Prednáša: Mgr. Jana Plauchová
www.adhara.sk

Jana Plauchová,
autorka
vedecko-fantastických
románov a pracovníčka Krajskej
hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad
Hronom. Venuje
sa tiež písaniu populárno-náučnej
literatúry a ďalších
žánrov, blogovaniu, recenzovaniu,
prednášaniu a výtvarným aktivitám.

Hodinky a Šperky
Svadobné obrúčky
Výmena batérií, opravy

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

Prenájom nebytového
priestoru v MsKS
Mesto Senec vyhlasuje ponuku na prenájom nebytového priestoru v budove Mestského kultúrneho strediska v Senci o celkovej výmere 323 metrov štvorcových.
Záujemcovia o prenájom musia doručiť písomné žiadosti spolu s dokladmi na Mestský úrad v Senci do 29.03.2018 vrátane,
v zalepenej obálke s označením žiadateľa
(meno, priezvisko, trvalý pobyt pri fyzickej
osobe alebo názov, IČO a sídlo pri právnickej osobe) a s označením „NEOTVÁRAŤPRIAMY PRENÁJOM-MSKS.“
V žiadosti je potrebné uviesť účel nájmu
a svoj návrh ceny nájmu podľa kategórie,
do ktorej svojou činnosťou patria, resp.
ktorá je pre daný účel stanovená v zmysle
VZN č. 3/2009 o hospodárení s majetkom
mesta v znení dodatkov č. 1 až č. 5 (VZN
č. 3/2009 je zverejnené na www.senec.sk).
Výberové konanie sa uskutoční na najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Senci, ktoré sa bude konať po termíne
na predkladanie ponúk.
Prvým kritériom hodnotenia predložených
návrhov je najvhodnejší návrh z hľadiska
jeho efektívnosti a účelnosti. Druhým kritériom hodnotenia bude cena nájmu predložená uchádzačom.
Viac na www.senec.sk

Staňte sa súčasťou kultúrnej rodiny v Senci
Pomôžte nám a šírte ďalej.
Máme priestor, aby sa v Labyrinte v MsKS
v Senci podporili výnimoční, zaujímaví
a podnetní ľudia zo Senca a blízkeho okolia.
Chceme o vás vedieť. Vy, ktorí robíte divadlo, či audiovizuálne umenie, venujete
sa hudbe populárnej, komornej, multižánrovej.
Píšete literatúru, publikujete v oblasti medicíny, vedy, hospodárstva, histórie...
Máte umelecké sklony, výtvarné umenie
je vám blízke a šport vám prináša radosť
do života.
Inovácií máte plnú hlavu a startupy vám
dávajú zabrať, ale zviditeľnenie prinášajú.
Filantropia, nezištné pomáhanie, zmierňovanie aj dobročinnosť sú vašou súčasťou, chceme vás vidieť. Ozvite sa nám,

dajte o sebe vedieť.
Koho by ste radi predstavili, uviedli do
spoločnosti priaznivcov kultúry, umenia
a vedy, vaše tipy a názory smelo napíšte
na e-mailovú adresu: labyrint@senec.sk
Príďte aj osobne. Nájdete nás v kancelárii
na 2. poschodí.
Tešíme sa spoločné a podnetné stretnutia v Labyrinte!
EA

Mestské múzeum opäť otvorené
Po ukončení 1. etapy rekonštrukčných
prác Mestské múzeum v Senci opäť otvára svoje brány návštevníkom.
Od 1. marca 2019 sú prístupné stále expozície histórie, prírody a pripravená je
i repríza výstavy venovanej životu a dielu J. N. Hummela. Veríme, že zaujímavé
expozície a prednášky vo Vás opäť pod-

nietia zvedavosť a záujem o prírodné
a kultúrne dedičstvo nášho regiónu.
Pripomíname i možnosť vzdelávacích
programov pre školy, ktorých ponuku
nájdete na internetovej stránke múzea
i s ďalšími aktuálnymi informáciami.
Tešíme sa na Vašu návštevu.
Mestské múzeum

MAROŠ ŠEFČOVIČ – kandidát na prezidenta SR

MAROŠ ŠEFČOVIČ: CHCEM BYŤ
PREZIDENT S ĽUDSKOU TVÁROU
Vyzýva na zmierenie. Obhajuje sociálne opatrenia vlády a nepodpísal by zákon o zrušení vlakov alebo
obedov zadarmo. Do prezidentských volieb ide s podporou strany SMER - SD, ale nie je členom strany.
S malým tímom a manželkou Helenou križuje Slovensko a stále má dobrú náladu. Jeho široký úsmev
zmizne iba vtedy, keď príde reč na extrémizmus a spochybňovanie Európskej únie. „Každý, kto spochybňuje úniu, ohrozuje našu ekonomiku, zamestnanosť aj úspory občanov“, hovorí kandidát na prezidenta
Maroš Šefčovič.

Prezident s ľudskou tvárou

Prezidentský tím Šefčovičovcov

Šefčovičovou inšpiráciou je Milan Rastislav Štefánik, ktorý tiež
pôsobil na mnohých miestach sveta. V reálnej politike je ale
Šefčovič sociálny demokrat, ktorý obhajuje sociálne opatrenia
vlády. „Nevidím nič zlé na tom, keď študenti a seniori majú
možnosť cestovať vlakom zadarmo a už vôbec nemám nič proti
tomu, aby štát preplácal obedy školákom. Vo vyspelom svete je
veľa podobných príkladov,“ hovorí a dodáva, že ako prezident
by nikdy nepodpísal zákony, ktoré by toto rušili.
Zároveň podporuje snahu presadiť strop na vek odchodu
do dôchodku a chváli vládu za zvyšovanie minimálnej mzdy
a miezd štátnych zamestnancov. „Slovensko je úspešná krajina,
a musia to cítiť aj občania. Inak sú to iba tabuľky a grafy, ktoré
tešia ekonómov, ale nie bežných ľudí“, vysvetľuje Šefčovič.
Ako prezident by zaviedol aj novinky. Okrem okrúhlych
stolov, kde chce pozývať celé spektrum organizácií za
účelom diskusie o budúcnosti krajiny, chce palác otvoriť
verejnosti. „Minimálne raz mesačne
usporiadam v sídle prezidenta
Pracovný deň otvorených dverí,
kedy budú môcť občania prísť
a preniesť svoje problémy
a námety,“ hovorí a dodáva:
„Chcem byť prezidentom
s ľudskou tvárou.“

Na rozdiel od ostatných kandidátov, vedľa neho často stojí
manželka Helena. Sú spolu už od študentských čias. „Mám za
sebou rodinný tím troch dospelých detí a manželky. Stoja pri
mne a Helena je pripravená v plnej miere prevziať úlohu prvej
dámy Slovenskej republiky,“ vyhlásil Maroš Šefčovič.

Maroš Šefčovič oznamuje svoje rozhodnutie vstúpiť do
prezidentských volieb.

Kampaň
bez konfrontácie
Maroš Šefčovič je diplomatom aj v kampani. Napriek tomu,
že protikandidáti sa neváhali hneď voči nemu vymedziť, on
je pokojný. „Slovensko potrebuje ako soľ aj celospoločenský
zmier“, hovorí Maroš Šefčovič a dodáva: „Neútočím na protikandidátov. Odpovedám vždy rovnako – ja sa vymedzujem
mojím pozitívnym programom, to je moja ponuka pre občanov a s ňou sa uchádzam o ich dôveru. Politikárčenie a osobné
útoky nie sú mojím štýlom“.

Manželia Šefčovičovci sú spolu už od študentských čias
a pani Helena svojho manžela v kampani naplno podporuje.

Maroš Šefčovič na pietnej spomienke SNP v obci Cígeľ.

Objednávateľ: Maroš Šefčovič, Bratislava, Dodávateľ: Telamon Slovakia, s. r. o., Duklianska 584/10, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51 995 280, DIĆ: 2120861270
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Uzávierka Mestských novín Senčan bude 20. marca 2019 (streda)
1/1 strana - š186mm x v265mm = 398 eur
1/2 strany - š186mm x v120mm = 215 eur
Štvorec – š123mm x v120mm = 168 eur
1/3 strany - š186mm x v79mm = 148 eur
Stĺpec – š60mm x v244mm = 148 eur
1/4 strany - š91mm x v120 mm = 122 eur
Pohľadnica – š123mm x v79mm = 112 eur

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

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

CAPTAIN MARVEL
9.3. sobota o 18:00 3D 6,00 Eur
10.3. nedeľa o 18:00 2D 5,00 Eur

ČO SME KOMU UROBILI ?
3.3. nedeľa 5,00 Eur
4.3. pondelok 5,00 Eur

SKLENENÁ IZBA
14.3. štvrtok o 18:00 5,00 Eur
16.3. sobota o 18:00 5,00 Eur

ČAROVNÝ PARK
15.3. piatok o 18:00 5,00 Eur
17.3. nedeľa o 16:00 5,00 Eur

KINOSÁLA
SMEJKO
A TANCULIENKA
HIP, HIP, HURÁ!
Úplne nové predstavenie
3.3. nedeľa
NÉ a o 15:30
DoA11:00

VYPRE

CINEAMA 2019
19.3. utorok
Krajská súťaž filmovej
neprofesionálnej tvorby

STRETNUTIE S MALOU TÁLIOU
20.-22.3.
Krajská prehliadka
detskej dramatickej tvorivosti

LORD NORTON
& SLUHA JAMES
Legendárna komédia
25.3.D
pondelok
ANÉ o 19:00

VYPRE

ŠPORTOVEC ROKA
za rok 2018 za mesto Senec
13.3. streda o 17:00

SENECKÁ RUKA
30.3. sobota

PRIPRAVUJEME:
DOMČEK, DOMČEK,
KTO V TEBE BÝVA ?
7.4. nedeľa o 15:30 3,00 Eur

PRIPRAVUJEME:
KLIMAKTÉRIUM ... A ČO ?
24.4. streda o 19:00 17,00 Eur

Predpredaj vstupeniek: od 1.3.2019 kancelária MsKS, pokladňa kina, Labyrint 2. poschodie
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KRISTÍNA JEŽOVIČOVÁ
4.3.pondelok o 10:30
beseda so slovenskou
spisovateľkou pre mládež
PETRA NAGYOVÁ
DŽERENGOVÁ
6.3. streda o 10:00
beseda so slovenskou
spisovateľkou pre deti
MÁRTA JAKUBECZ
7.3. štvrtok o 10:00
beseda pre ZŠ
s vyučovacím jazykom
maďarským
DOBRODRUŽSTVÁ
JANKA HRAŠKA
8.3. piatok o 9:00
interaktívne divadelné
predstavenie
ĽUDOVÁ ROZPRÁVKA
8.3. piatok o 10:00
dramatizované čítanie pri
príležitosti Dňa ľudovej
rozprávky so študentmi
katedry bábkoherectva
KNIŽNÁ NEDEĽA
10.3. nedeľa 10:00–17:00
deň otvorených dverí
v knižnici
DIVADLO ZkuFraVon
10.3. nedeľa o 15:30
divadelné predstavenie
Pinocchio
PRIPRAVUJEME:
MAREK RIEČAN
1.4., 8.4.,15.4. pondelok
o 18:00
cyklus prednášok

AMFITEÁTER SENEC

ANTONIE KRZEMIEŇOVÁ
22.3. piatok o 18:00
prednáška s českou
psychosomatičkou. Vonkajšie
a vnútorné vplyvy na zdravie

SVETY NEVIDITEĽNÉ
7.3. štvrtok o 18:00 vernisáž
Výstava obrazov (olejomaľba)
amatérskych výtvarníkov pod vedením
Gabriela Wagnera.
Výstava trvá 7.3. – 29.3.2019

NOC S ANDERSENOM
29.3. piatok o 18:00
rozprávková noc v knižnici

PRIPRAVUJEME:
KRÁĽ ČITATEĽOV
10.4. streda o 9:00
vedomostná súťaž
pre žiakov ZŠ
PRIPRAVUJEME:
VEĽKONOČNÉ TVORIVÉ DIELNE
13.4. sobota 10:00-13:00

MESTSKÉ MÚZEUM
TURECKÝ DOM
Prednáška Prof. Dr. Gézu Pálffyho,
doktora vied z Historického ústavu
Maďarskej akadémie vied s názvom
„Jedenásť návratov uhorskej koruny“
o osude uhorských korunovačných
klenotov v období rokov 1205 – 1978.
Prof. Dr. Pálffy Géza, a Magyar
Tudományos Akadémia doktorának
előadása A Szent Korona tizenegy
hazatérése (1205 – 1978) címmel
a múzeumban.
14.3. štvrtok o 18:00
Prednáška v maďarskom jazyku.

PRIPRAVUJEME:
MEGA TURNÉ OPEN AIR 2019
KANDRÁČOVCI
25.7.2019 o 18:00
Predpredaj vstupeniek:
kancelária MsKS a Ticketportál

11

LABYRINT

KNIŽNICA
TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH
KNIŽNÍC
4.3.2019 - 10.3.2019

11

Prednáška RNDr. Jozefa Dúhu, CSc.
150 000 kilometrov po Mongolsku
28.3. štvrtok o 18:00
(info: www.msks-senec.sk/muzeum)

CESTOVATEĽ
8.3. piatok o 18:00 vernisáž
Výstava z tvorby ilustrátora Matúša
Maťátka. Kreatívny mladý muž venujúci
sa propagačnému výtvarníctvu, grafike
a ilustráciám detských knižiek.
Výstava trvá 8.3. - 29.3.2019

MALÉ UPRATOVANIE
16.3. sobota o 16:00 2,50 Eur
Interaktívna divadelná ZáBaVKa.
Divadlo ZáBaVKa v spolupráci s divadlom
Kusy cukru v čarovnom príbehu, ktorý
rozvíja u detí fantáziu a tvorivosť. Pre deti
vo veku 3 až 8 rokov.
PRIPRAVUJEME:
Z NÁŠHO ATELIÉRU 2018-2019
5.4. piatok o 17:00 vernisáž
Výstava Súkromnej základnej umeleckej
školy – ATELIÉR pod vedením akademickej
maliarky a grafičky Jitky Bezúrovej.
Výstava trvá 5.4. - 26.4.2019
PREDPREDAJ VSTUPENIEK:
KANCELÁRIA
8.00 – 15.00 hod
Obedňajšia prestávka
11.00 – 12.00 hod
LABYRINT
8.00 – 17.00 hod
Obedňajšia prestávka
12.00 – 13.00 hod
POKLADŇA KINA
10.30 – 19.30 hod
Maximálna dĺžka rezervácie vstupeniek
je 7 dní. Zmena programu vyhradená !
Tel.- kancelária: 02/45923403,
pokladňa: po. – pia. 10:30 – 19:30,
so. – ned. 17:00 – 18:00, 0911344772
www.msks-senec.sk
www.kinosenec.sk
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NOVÉ ZNAČKY
PRE VAŠE KÚPEĽNE
OBI Bajkalská

Top cena

Top cena

52,99

109,99

46,99
1189810

Umývadlo Colour 60cm
Rozmery 30x60x40cm,
farba biela

99,99
1291038

Top cena
WC kombi Arteco
Bez oplachového okraja,
s WC doskou softclose

111,99

99,99
1157551

Nábytok s umývadlom
„Gracja“ 60 cm
Farba biela

Top cena

189,99

159,99
1332147

Závesný WC set
Komplet bez oplachového
okraja, softclose

Top cena

244,99
1330687

Ceny platné do 30. 4. 2019 len v predajni OBI Bajkalská ulica, Bratislava.
Ceny bez dekorácie a doplnkov.

Top cena
Set s vaničkou „Ametyst“
Rozmery 90x90cm

219,99

Grohe WC 4in1 set

1243807

www.obi.sk
Inzercia
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MEGHÍVÓ - Az 1848-1849-es forradalomra és szabadságharcra emlékezünk
A Szenci Csemadok Alapszervezete és a Szenci Városi
Múzeum tisztelettel meghívja
Önöket az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc
alkalmából 2019 március 14én és 15-én megrendezésre
kerülő megemlékezésekre:
- 2019. március 14. (csütörtök)
11:30 - Pálffy Géza előadása
a Szenczi Molnár Albert Gimnázium és Szakközépiskolában
18:00 - Pálffy Géza előadása
a Szenci Városi Múzeumban
- 2019. március 15. (péntek)

8:50 - Pálffy Géza előadása a
Szenczi Molnár Albert Alapiskolában
10:00 - Megemlékezés a Kisfaludy síroknál - beszédet
mond Pálffy Géza
14:30 - A Szenci Molnár Albert térről autóbusz indul Pozsonyba a Medikus kertben
Petőfi Sándor szobránál tartandó megemlékezésre

tartandó előadásaiban elsősorban a következő kérdésekre keresi a választ: Mikor
és hogyan keletkezett a Szent
Korona legrégebbi hiteles ábrázolása? Mikor ferdülhetett
el a korona keresztje? Hol található a legkorábbi szent koronás magyar országzászló?
Elfeledtük-e 17. századi dunántúli koronázó városunkat?
A Szenci Városi Múzeumban
a felnőtt közönségnek bemutatja a magyar korona tizenegy külföldi útját és hazatérését is 1205–1978 között.
VCs

Prof. Dr. Pálffy Géza, az MTA
doktora a Magyar Tudományos Akadémián működő
Szent Korona Kutatócsoport
vezetője. A szenci diákoknak

POZVÁNKA - Spomíname na revolúciu a boj za slobodu a nezávislosť Maďarov
Senecká základná organizácia
Csemadoku a Mestské múzeum v Senci Vás srdečne pozýva na podujatia, ktoré sa budú
konať 14. a 15. marca 2019 pri
príležitosti výročia revolúcie
a boja za slobodu a nezávislosť Maďarov z roku 1848-49:

- 14. marca 2019 (štvrtok) Prof. Dr. Géza Pálffy prednáša o 11:30 na Spojenej škole
s VJM v Senci a o 18:00 v
Mestskom múzeu v Senci.
- 15. marca 2019 (piatok) Prof. Dr. Géza Pálffy prednáša
o 8:50 v ZŠ A . M. Szencziho. O

10:00 spomíname pri hroboch
Kisfaludyovcov v rímsko-katolíckom cintoríne v Senci. Prejav
prednesie prof. Dr. Géza Pálffy.
O 14:30 odchádza z Námestia
A. M. Szencziho autobus do
Bratislavy na spomienkové
podujatie k pomníku Sándora

Petőfiho v Medickej záhrade.
Prof. Dr. Géza Pálffy, doktor
Maďarskej akadémie vied je
vedúcim tímu zaoberajúcim
sa výskumom Svätej koruny
Uhorska. Jeho prednášky priblížia najnovšie výsledky výskumného tímu.
VCs

Lampl Zsuzsanna – egy szociológus Szencen
Az Új Szó január 28-i számában jelent meg Lampl Zsuzsanna jegyzete a Szenczi
Molnár Albert Alapiskolában
tett látogatásáról Egy mókus
Szencen címmel - innen a módosított cím.
Január 24-én járt a neves
tudós-szociológus, író és
újságíró az iskolában, ahol
nyolcadikos és kilencedikes
tanulóknak tartott előadást
a magyar iskolát látogató diákok érvényesülési lehetőségeiről, esélyeiről. Ismert
nevekkel illusztrálta az elmondottakat, mint Hamerlik László hidrobiológus, Bárdos Judit

színész, Ballán Zsuzsa és Ballán Viktória előadóművészek,
Schavel Dávid táncművész és
sokan mások, akik nemcsak
országos, hanem nemzetközi
szinten is hírnevet szereztek
maguknak és iskolájuknak.
Az igényes előadást nagy figyelemmel kisérték a hallgatók.
Délután az iskola napköziseivel találkozott Lampl Zsuzsanna. Mintegy száz alsó tagozatos kisdiák várta kíváncsian
a Móki meséi című gyermekkönyv szerzőjét. A könyv rövid bemutatása után nem kellett noszogatni a gyerekeket,

hogy kérdezzenek az írónőtől.
Kiderült, hogy a mesék főszereplője Móki, maga az író, az ő
kislánykori történetei, kalandjai, élményei vannak a mesékben elbeszélve. Az egyik jó
megfigyelő nebuló felfedezte,
hogy az írónő pulóverét egy
mókus díszíti. Ettől kezdve a
mókusokról és a velük való
kapcsolatról szólt az író-olvasó találkozó. Lampl Zsuzsanna végül nagy örömmel
dedikálta a Móki meséi című
gyermekkönyvét. Megígérte,
hogy a következő meséskönyve a mókusokról szól majd.
Polák Margit

ďalší. Pútavú prednášku sledovali žiaci s veľkým záujmom.
Zsuzsanna Lampl zavítala poobede do školského klubu.
Takmer stovka žiakov prvého
stupňa ju vítala s veľkým záujmom ako autorku príbehu
pre deti „Mókine rozprávky“.
Po krátkom predstavení knihy
sa deti spontánne pustili do
kladení otázok. Vyšlo najavo,
že Móki, hlavná hrdinka knihy

je samotná spisovateľka. Jej
príbeh sa skladá zo zážitkov
a dobrodružstiev z autorkinho
detstva. Jeden chlapček si všimol, že na pulóvri spisovateľky
je veverička. Od tohto momentu sa diskusia preniesla
do sveta veveričiek. Na záver
Zsuzsanna Lampl s radosťou
rozdávala venovania a sľúbila
deťom, že jej ďalšia kniha bude
o veveričkách. Margit Polák

Zsuzsanna Lampl – sociologička v Senci
Zsuzsanna Lampl uverejnila
28. januára v denníku Új Szó
článok o svojej návšteve v ZŠ
Alberta Molnára Szencziho
pod názvom Veverička v Senci, čo parafrázuje názov môjho
článku. Návšteva renomovanej sociologičky, spisovateľky
a žurnalistky sa uskutočnila
24. januára, kedy ôsmakom
a deviatakom prednášala
o možnostiach a šanciach

uplatnenia sa žiakov škôl
s vyučovacím jazykom maďarským. Perspektívy žiakov
ilustrovala vymenovaním známych osobností, ktoré si vydobyli uznanie pre seba a pre
svoju školu nielen doma, ale
aj v zahraničí, ako hydrobiológ
László Hamerlik, herečka Judit
Bárdos, speváčky Zsuzsa Ballán a Viktória Ballán, tanečný
umelec Dávid Schavel a mnohí
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Szép magyar beszédet hallgattunk az alapiskolában
A Szép Magyar Beszéd verseny kerületi fordulójának
ismét iskolánk adott otthont.
2019. február 15-én a színház-

termünkben gyűltek össze
a verseny résztvevői, akik a
Szenci járás és Pozsony magyar tannyelvű iskoláiból ér-

keztek. A megnyitó keretében
bemutatkozott a zsűri, melynek elnöke dr. habil. PaedDr.
Bárczi Zsófia, PhD. a Nyitrai
Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karának dékánja volt. A
zsűri két tagja pedig PaedDr.
Bauko János, PhD. egyetemi
docens és PaedDr. Ledneczky Gyöngyi, PhD. az Állami
Pedagógiai Intézet magyar
kisebbség művelődéséért felelős osztályvezetője volt. A
huszonegy versenyzőt három
életkori kategóriába soroltuk,
melyek az alapiskola 4. évfolyamától a gimnázium végzős
diákjaiig terjedő korosztályokat foglalták magukba.

A diákoknak három feladattal
kellett megbirkózniuk:
1 – Hozott szöveg hangsúlyos
felolvasása,
2 – Öt téma közül kiválasztott
témára fogalmazást készíteni
és előadni,
3 – Ismeretlen, a versenyen
kapott szöveg hangsúlyos felolvasása.
A zsűri értékelése alapján az
első három helyezett jut az országos döntőbe, Kassára. A
Szenczi Molnár Albert Alapiskolát az első kategóriában
harmadik helyezett Sándor
Laura és a második kategóriában első helyezett Korpás Johanna fogja képviselni a kassai országos döntőben. MM

V ZŠ A. M. Szencziho znela pekná maďarská reč
Opäť naša škola hostila krajské kolo súťaže Szép Magyar Beszéd (Pekná maďarská
reč). Účastníci súťaže sa zišli
15. februára 2019 v divadelnej
sále školy. Prišli zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským
okresu Senec a z Bratislavy.
V úvode sa predstavila porota, ktorej predsedníčkou bola
dekanka Fakulty stredoeuróp-

skych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre dr. habil. PaedDr. Žofia Bárcziová,
PhD.. Členmi poroty boli doc.
PaedDr. János Bauko, PhD.
a PaedDr. Gyöngyi Ledneczká, PhD., vedúca Oddelenia
pre obsah vzdelávania maďarskej menšiny Štátneho pedagogického ústavu.
Súťažiaci boli zaradení do

troch vekových kategórií, zahrňujúcich žiakov od štvrtého
ročníka základnej školy až po
študentov maturitného ročníka gymnázia.
Na žiakov čakali tri úlohy:
1 – Prednes vlastného textu,
2 – Napísať a predniesť sloh
na jednu z piatich ponúknutých tém,
3 – Prednes neznámeho textu.

Na základe hodnotenia poroty prví traja súťažiaci sa
zúčastnia celoštátneho finále
súťaže v Košiciach. ZŠ A. M.
Szencziho bude zastupovať
vo finále v Košiciach Laura
Sándor, ktorá obsadila tretie miesto v prvej kategórii
a Johanna Korpás, ktorá vybojovala prvé miesto v druhej
kategórii.
MM

tanca. Večera bola výborná
a aj vína sa dobre míňali. Ani
toho roku nechýbali tradičné
špeciality ako torta Schwarzwald z Novej Dedinky, pečené
prasiatko, jaterničky a ovocné
misy. O pol noci, ako vždy, zaznela národná modlitba. Len

žrebovanie bohatej tomboly
„donútilo“ tancachtivých hostí sa nakrátko posadiť. Pedagogický zbor Spojenej školy
s VJM a Rodičovský zbor
školy opäť zorganizovali ples,
na ktorý sa s radosťou spomína.
Gábor Agárdy

Farsangi Gimibál - 2019
Évtizedes hagyománya van a
farsangi Gimibálnak. Az idén
sem maradhatott el. Németh
Szilárd szervezésében volt
minden, ami szem-szájnak
ingere. A fogadóstáb jófajta
gyümölcspálinkával
kínálta
az érkező vendégeket. Tiszteletét tette Dušan Badinský
polgármester úr, valamint Gujber László megyei képviselő
is. Az Elektrovod nagyterme
megtelt, mintegy 140 vendég
ropta a táncot az után, hogy a
gimis tanulók rövid kultúrprogramukkal megnyitották a bált.

A vacsora finom volt, a borok
szemlátomást ízlettek. Az újfalui Vitálos-féle Schwarzwald
torta sem hiányozhatott, de
ugyanúgy a sült malac és a hurka, meg a gazdag gyümölcstálak sem. Éjfélkor a hagyomány
szerint felhangzott a nemzeti
ima. A jó zene mellett sokan
táncoltak, a gazdag tombola
pedig egy rövid időre kényszerű pihenőre „ítélte“ a táncolni
vágyókat. Sikeres farsangi báli
szezont zárhat a gimi tanári
kara és szülői szövetsége!
Agárdy Gábor

Fašiangový ples Spojenej školy s VJM
Fašiangový ples Gymnázia
a strednej odbornej školy
s VJM má cveng a tradíciu
v seneckej maďarskej komunite. Ples v réžii Szilárda Németha opäť splnil všetky očakávania. Uvítací výbor ponúkol hosťom výbornú ovocnú

pálenku, medzi nimi aj primátorovi mesta Senec Dušanovi Badinskému a poslancovi
BSK Lászlóovi Gujberovi. Veľkú sálu Elektrovodu zaplnilo
takmer 140 hostí, ktorých po
úvodnom programe stredoškolákov nebolo treba nútiť do
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Spoločenská kronika
Narodili sa
Marco Szabó, Tomáš Okruhlica, Maxim
Tóth, Samuel Kubinský, Samuel Noskovič,
Marek Paučuľa, Saša Vrábeľová, Amanda
Bobák, Jakub Eliáš, Matúš Bačkády, Martin Koleno, Eva Hudec, Júlia Murgašová,
Dominik Blažek, Samuel Valo, Rastislav
Beliš, Theresa Mária Toporová, Michaela
Šustová, Lena Hrudková, Paula Labancová, Oskar Šmondrk, Teo Paufler, Noel
Arthas Katona.
Zosobášili sa
Peter Labuda – Monika Pallangová
Kornel Fábian – Alexandra Vrabcová
Michael Dojčán – Andrea Buranská
Blahoželáme jubilantom
Klub dôchodcov
Mária Gráčiková (65), František Bálint (70),
Jozef Augustovič (70), Alexander Kuchár
(80), Helena Matláková (80)

nosť a Božie požehnanie s láskou želajú
dcéry Jarmila a Martina s rodinami a manžel Jozef.
Opustili nás
Mária Feherová 1931, Vladimír Jurčík
1955, Vojtech Rezsnák 1944, Irena Guldánová 1940, Peter Lučenič 1956, Anna
Nováková 1956, Jozef Seko 1927, Ján
Horváth 1962, Eva Bittnerová 1950, Vojtech Botló 1950, Adela Csőbőková 1936,
Irena Límová 1924, Ing. Peter Víttek 1961,
Ondrej Finik 1959, Gizella Simon 1941
Dňa 14.2.2019 uplynuli tri
roky, čo nás navždy opustila naša milovaná Beáta Bombalová. Zostalo
po tebe prázdne miesto.
S láskou spomínajú syn
Branislav, mama Terézia,
sestra Andrea a ostatná rodina. Kto ste ju
poznali, venujte jej spomienku. Ďakujeme
Dňa 17.2.2019 sme si pripomenuli 8. výročie úmrtia nášho drahého Jána
Kontára. S láskou na
nich spomíname. Manželka s rodinou a celá ostatná rodina

Jednota dôchodcov
Ildikó Šándorová (70), Mgr. Mária Rohárová (75), Mgr. Mária Stančáková (75),
Alexander Kuchár (80)
Slovenský zväz telesne postihnutých
ZO č. 215
Ildikó Šándorová (70), Katarína Hegedüšová (75)
Dňa 13. marca oslávi 70. narodeniny Jarmila Krasňanská. Pevné zdravie, spokoj-

Tak rýchlo ten čas letí, tak rýchlo uteká. No
každý deň mamička, ocko patrí Vám naša
spomienka. Osud Vám nedoprial dlhšie
s nami byť, ale v našich srdciach budete stále žiť. Dňa 26.11.2008 nás navždy

Červený kríž oslavuje 100 rokov

Za dátum vzniku Československého Červeného kríža
sa považuje 6. február 1919,
kedy prezident Tomáš Garrique Masaryk vydal súhlas
na jeho založenie. Nasledovníkom ČSČK je aj dnešný
Slovenský Červený kríž. Jeho
storočnicu si v Senci pripomenuli na výročnej členskej
schôdzi MS SČK Senec 12.

februára v jedálni ZŠ Tajovského. Predsedníčka SČK Senec Mgr. Anna Legindiová informovala o činnosti a aktivitách spolku. Mobilné odbery
krvi, ale aj účasť na súťažiach
či iných podujatiach pochválil
aj zástupca primátora mesta
Senec Ing. Juraj Gubáni. SČK
plánuje oslavovať svoju storočnicu 14. septembra. MO

opustila naša mama ,babka, prababka Helena Més z árosová
a 26.2.2018
nás navždy
opustil náš
otec, dedo,
pradedo Pavel Mészáros.
S láskou a úctou spomína
celá rodina.
Ten, kto Ťa poznal spomenie si, ten kto Ťa mal rád
nezabudol. Dňa 6.3.2018
si pripomenieme tretie výročie, čo nás navždy opustil náš milovaný manžel,
otec a dedko Štefan Mikulec. S láskou spomína manželka, syn Michal s rodinou a dcéra Zuzana s rodinou.
Dňa 2. februára uplynulo
20 rokov, keď nás navždy
opustil náš milovaný manžel, otec a dedko Anton
Sárkány. Kto ste ho poznali,
venujte mi tichú spomienku.
Smútiaca rodina.
Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi,
s nyugodalmadat nem zavarja senki. Életed elszállt, mint a virágillat, de emléked
ragyog, mint a fényes csillag. Február
2-án volt 20 éve, hogy eltávozott az élők
sorából Sárkány Antal. Akik ismerték és
szerették szenteljenek egy néma pillanatot emlékének. A gyászoló család

Fašiangové posedenie MO Matice slovenskej
V sobotu 16.februára sa stretli
členovia MO Matice slovenskej
v Senci na posedení v priestoroch školskej jedálne ZŠ JGT
v Senci. K dobrej nálade, spevu
slovenských ľudových piesní
prispela a do tanca hrala ľudová hudba KONOPA z Veľkého
Grobu s umeleckým vedúcim
Drahomírom Mrózekom, Dis.art.
V programe vystúpili aj malí
úspešní recitátori zo súťaže Šaliansky Maťko: Diana Vietorisová
a Lily Macsai, ktorá sa pripravuje
na školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. MO MS prispieva
na ceny víťazom okresného

kola súťaží, tak sme sa potešili
z prednesu detí. Medzi tanečnými „kolami“ zazneli aj veselé
verše ľudovej slovesnosti Voda
a víno pred nebeskou bránou
i nádhera Hviezdoslavových
veršov, nadšenie a zápal textov
Ľudovíta Štúra.
Ďakujeme všetkým za radosť,
pohodu a za domáce koláčiky
ľudovým vinšom na fašiangy:
Dajže, Bože, dobrý deň, aby vás
nestihla povodeň!
Bodaj vám zdravie slúžilo! Nie sucho, ale dážď pole
rosilo! Láska a zmierlivosť,
nech je váš stály hosť! HČ

SENČAN marec 2019

SPEKTRUM

17

Najmladší člen poslaneckého zboru sa stal viceprimátorom mesta Senec
Primátor mesta Senec Ing. Dušan Badinský vymenoval Ing. Juraja Gubániho za svojho zástupcu na mimoriadnom zasadnutí
mestského zastupiteľstva 23. januára 2019. Juraj Gubáni vyštudoval stavebné inžinierstvo, má 35 rokov a je slobodný. Nový
viceprimátor pôsobil ako hráč a tréner v mládežníckom futbale, je reprezentantom Slovenska a hráčom klubu FootGolf Senec,
jeho profesijná kariéra sa odohrávala v súkromnom sektore, poslancom Mestského zastupiteľstva v Senci je od roku 2010.
• Aké boli vaše školské časy?
Po prvom ročníku na ZŠ Tajovského
nás presunuli do novootvorenej školy
na Mlynskej 50, kam som dochádzal až
zo Salámky. Po ôsmom ročníku som išiel
na Gymnázium Antona Bernoláka, ktoré
mi dalo nezabudnuteľné zážitky, pevné
priateľstvá a dobré základy na vysokú
školu. Študoval som na Stavebnej fakulte
STU v Bratislave, kde som promoval ako
stavebný inžinier v roku 2008.
• Ako sa vyvíjala vaša kariéra po škole?
Popri vysokoškolských povinnostiach
som študoval aj trénerstvo a získal som
druhú najvyššiu trénerskú EURO A licenciu pre futbal. Hneď po štátniciach som
prijal ponuku v FC Senec a nastúpil som
do klubu ako tréner a manažér mládeže.
Trénoval som starších žiakov a popritom
som mal na starosti zabezpečenie prvoligových zápasov mužov v rámci Corgoň
ligy. Po polroku však prišlo moje prvé
takzvané športové vytriezvenie, pretože majitelia rozhodli o presune klubu zo
Senca do Dunajskej Stredy. Spoluprácu
s klubom som ukončil a prijal som pracovnú ponuku zo seneckej firmy Stavrem,
kde som pôsobil osem rokov a postupne som sa vypracoval na manažéra pre
športové povrchy s pôsobnosťou pre celé
Slovensko. Uplynulé dva roky som pracoval pre firmu Bepon ako facility manažér.
Na jeseň minulého roka mi prišla ponuka
vrátiť sa do Stavremu. Ponuku som prijal,
ale v januári som požiadal o uvoľnenie
pre výkon verejnej funkcie. Vedeniu firmy
Stavrem ďakujem za ich ústretovosť.
• Pokračovali ste v trénerstve aj popri zamestnaní?
Našťastie ŠK SFM Senec zabezpečil kontinuitu seneckého futbalu. Bol som aktívnym hráčom do roku 2010 a zároveň som
trénoval mladší dorast klubu ŠK SFM Senec.
• Prečo ste vstúpili do politiky?
V komunálnej politike som od roku 2010.
Na prvú kandidatúru ma prehovorili ľudia,
ktorí ma spoznali cez šport. Vtedy ešte
bolo v Senci šesť volebných obvodov.
Do volieb som išiel s malou dušičkou, ale
podarilo sa mi zvíťaziť nad ďalšími dvoma
kandidátmi. Bol som úspešný aj v ďalších
voľbách v roku 2014 a 2018, čiže už tretie
volebné obdobie som poslancom mestského zastupiteľstva.
Impulzom pre môj vstup do komunálnej politiky bol určite lokálpatriotizmus.
Ďalším impulzom bolo to, že prichádzali

kritické hlasy od ľudí, ktorí sa však nehrnuli do hľadania riešení. Povedal som si choď do toho, ukáž im že sa to dá, i keď to
nie je vždy ľahké. Cítil som, že chcem doniesť niečo nové, modernejší prístup. Preto som rád, že v posledných voľbách sa
dostali do zastupiteľstva aj ďalší mladí ľudia. V neposlednom rade chcem pomôcť
aj športu v našom meste, pretože šport
spája ľudí. Ako poslanec som bol dvakrát
predsedom Komisie športu pri MsZ a aj
ako viceprimátor sa budem tejto oblasti
pozorne venovať, ale nielen športu.
• Prečo ste prijali funkciu zástupcu primátora?
Pán primátor sa rozhodol, že si vyberie
zástupcu z klubu 90301.sk s tým, že klub
môže navrhnúť kandidáta na tento post.
Kolegovia navrhli mňa aj na základe toho,
že som služobne najstarším poslancom
spomedzi členov klubu. S pánom primátorom som mal rozhovor, ktorý vyústil do
toho, že mi ponúkol post viceprimátora,
čo si veľmi vážim. S pokorou a s rešpektom som prijal túto pozíciu. Zhodli sme
sa na tom, že chceme mestský úrad
a vedenie mesta priblížiť viac ľuďom
prostredníctvom modernej komunikácie
a budeme sa usilovať o zavedenie novej
kvality do spolupráce poslancov a vedenia mesta.
• Aké sú hlavné priority v tomto volebnom
období?
Hlavnou prioritou je nová poliklinika. Podľa môjho odhadu, najneskôr v priebehu
roka 2021 by sa mala začať realizácia
stavby. Kto navštívi mestský úrad, uvedomí si, že prioritou by mala byť aj rekonštrukcia a rozšírenie budovy MsÚ, pretože v súčasnom stave nevytvára dôstojné

podmienky pre prácu zamestnancov, ani
pre prijímanie a vybavovanie klientov.
Tak isto i my v klube 90301.sk chceme
vrátiť Slnečným jazerám lesk. Treba vypracovať štúdiu rozvoja Slnečných jazier
s dôrazom na severnú stranu jazier. Rekonštrukcia škôl a škôlok bude ukončená
po dokončení prác na MŠ Kysucká, ale
najmenej ešte jednu škôlku by mesto potrebovalo. Ak by sme dosiahli zhodu medzi poslancami, tak by som bol rád, keby
sme aspoň položili základný kameň športovej haly ku koncu tohto funkčného obdobia. Územný plán by už mal byť schválený
koncom tohto roka. Chceme pokračovať
v budovaní cyklotrás. Nesmieme zabúdať
ani na našich seniorov a verím, že i pre
nich pripravíme ešte lepšie podmienky,
aj čo sa týka nového domu seniorov, ktorý navrhujeme ako klub 90301.sk spojiť
s výstavbou novej polikliniky. Rád by som
si zobral pod patronát propagáciu nášho
mesta. Prvé kroky sme už urobili, rozbehli
sme oficiálnu facebookovú stránku mesta
a komunikujeme aj na instagrame. Väčšia
otvorenosť – propagácia môže pritiahnuť
do mesta viac investorov. Chcem byť nápomocný v integrovaní programov všetkých poslancov. Pevne verím, že nájdeme
miesta, kde sa naše programy prelínajú.
• Čomu sa venujete v súkromí?
Pokiaľ mi čas bude dovoľovať, určite si
rád pôjdem zahrať FootGolf. Mrzí ma, že
slovenský FootGolf je viac známy v zahraničí ako u nás, pričom mesto Senec sa už
dostalo na svetovú mapu FootGolfu. Tomuto športu budem aj naďalej pomáhať
v rámci možností a hlavne času, ktorého
nebude už tak veľa. Chcem sa zameriavať
na mládež v rámci krúžkov pre deti, ale
aj ja by som chcel zostať aktívnym hráčom v rámci možností. Baví ma turistika
a cestovanie. Rád si pozriem dobrý film,
divadelné predstavenie a rôzne športové podujatia. I keď je uponáhľaná doba,
vždy si nájdem čas pre moju rodinu.
• Čo by ste si želali v novej funkcii?
Bol by som rád, keby sme zabudli na žabomyšie vojny, aby sme mohli pracovať
v konštruktívnej atmosfére. Nechcem
diskutovať cez sociálne siete, ale chcem
aj prostredníctvom nich informovať. Na
diskusie chcem vyhradiť osobné stretnutia. Chcem tu byť pre všetkých občanov
a budem rád, keď prídu radšej osobne,
ako by sme mali riešiť ich problémy cez
sociálne siete.
Rozprával sa Csaba Vysztavel

18

SENČAN marec 2019

ŠPORT

Potápači z Piccardu piaty raz obhájili titul

Športovec roka mesta Senec
za rok 2018
Blíži sa slávnostné odovzdávanie cien
Športovec roka mesta Senec za rok
2018. Jednou z kategórií je aj internetové hlasovanie a cenu získa športovec - jednotlivec, resp. športový
kolektív s najväčším počtom hlasov.
O tom, kto túto cenu získa, rozhodnete
práve Vy, svojím hlasom. Internetové
hlasovanie bolo spustené 13.2.2019.
Hlasovať môžete len raz do nedele
3.3.2019 do 24:00. Hlasovací formulár
bude platne vyplnený, ak odovzdáte
jeden hlas v oboch kategóriách.
Link na hlasovanie je zverejnený
na stránke www.senec.sk

Slávnostné odovzdávanie cien
Športovec roka mesta Senec
za rok 2018

Potápačský klub PICCARD SENEC
26. januára 2019 vybojoval opäť 1. miesto
v silnej konkurencii mužstiev a obhájil titul
po piaty krát na plaveckej súťaži Aronnax
Apnea Cup 2019. Išlo už o 12. ročník plaveckej súťaže v plutvovom plávaní 25m
dĺžky pod vodou štafetovým spôsobom,
po dobu 1 hodiny odplávali naši potápači
6 550 m. Súťaž sa uskutočnila na bazéne
Lafranconi pri FTVŠ UK v Bratislave. Ten-

tokrát náš mužský team v zložení Dalibor
Martišovič, Roman Szalai, David Bednárik, Štefan Bordács, Róbert Tóth, Andrej
Bartaloš, Juraj Hlávek, Pavol Hrnčiar
a Dalibor Riška, obohatila naša najmladšia potápačka 13-ročná Ivana Martišovičová. Ďakujeme úžasnému fanklubu
neplávajúcich členov Piccardu Senec
a našim plavcom za reprezentáciu.
Piccard Senec

Termín: 13.3.2019 o 17:00
Miesto: kinosála MsKS Senec

Hostia: Mária Mračnová - atlétka,
bývalá olympionička, podpredsedníčka SOV
Tomáš Medveď - futbalista, prezident
klubu ligových kanonierov
Viktor Bielik - kondičný tréner, člen
realizačného repre tímu biatlon
vstup voľný

Úspešní hádzanári zo Sport Clubu Senec v Čechách
Naši starší žiaci po januárovom 2. mieste
na turnaji o pohár južných Čiech úspešne
zvládli ďalší turnaj u našich susedov, kde
získali 1. miesto na Prague bechhandball
turnaji. Za 2 dni odohrali 7 zápasov, keď
prehrali 1.zápas v sobotu ráno s Duklou
Praha. Po zobudení to už išlo celkom
dobre. Aj keď urobili veľa technických
chýb, vyhrali 6 zápasov za sebou. Tabuľka starších žiakov: 1. Sport Club Senec.
2. Crvená Zvezda Lovosice, 3. Dukla
Praha, 4. Chodov Praha, 5. Bagři Melnik,
6. Oreo Lovosice, 7. Korbičky Melník,
8. Promilky Most.
Okrem 1. miesta sme získali aj ďalšie
ocenenia: najlepším hráčom turnaja bol
vyhlásený náš Lukáš Nemec. Najlepším
rozhodcom bol vyhlásený Adrián Gábriš,
ktorý absolvoval počas turnaja rozhodcovský kurz na plážovú hádzanú a získal
českú aj slovenskú licenciu.
Takisto dobre dopadli jednania o možnosti organizovať majstrovstvá Európy
klubov v Senci.
Sport Club Senec
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Úspešní strelci zo Senca pod vedením Petra Valacha

Na ZŠ Mlynská a na Súkromnej ZŠ Kysucká sa už niekoľko rokov venuje deťom
v rámci mimoškolských aktivít Peter Valach, ktorý trénuje deti prvého a druhého
stupňa v streľbe zo vzduchových zbraní.
Už počas minulých rokov dosahovali deti
výborné výsledky v rámci súťaže seneckých škôl, ale i na okresnom kole. Tento
školský rok (november 2018) rok sa žiaci
zúčastnili súťaže v Bratislave, kde sa konalo okresné kolo v streľbe zo vzduchových
zbraní. A družstvá ZŠ Mlynská a Kysucká,
pod vedením pána Valacha nemohli chýbať. O súťaži sme sa s ním porozprávali.

• Ako prebieha príprava detí na súťaže?
Počas tréningov robíme kvalifikáciu.
Chcem, aby deti súťažili medzi sebou
a takto sa pripravili na „ostrú“ súťaž. Na
základe výsledkov sa kvalifikujú na okresné kolo. Niektoré deti navštevujú okrem
krúžku na ZŠ Mlynská a Súkromnej ZŠ aj
tréningy na strelnici vo Vištuku, kde som
už niekoľko rokov členom klubu streľby
z historických zbraní. Najlepších strelcov
posúvam ďalej, aby mohli rásť. Tam sa im
venuje Jozef Široký, ktorý odchoval najlepších strelcov na Slovensku, okrem iného i majstrov sveta a olympijských víťazov.

• Ako súťaž prebiehala?
Žiaci ZŠ Mlynská a Súkromnej základnej školy Kysucká súťažili ako jednotlivci
a aj ako družstvá. Zaradení boli v kategóriách starší a mladší žiaci/žiačky. V kategórii starší žiaci sme zobrali prvé a tretie
miesto. Zvíťazil Martin Mezian a na treťom
mieste sa umiestnil Matej Liga. V kategórii
mladších žiakov sme vzali striebro vďaka Gabrielovi Sofkovi a tretie miesto iba
o vlások uniklo Róbertovi Adamíkovi. V kategórii mladšie žiačky sme získali striebro
a bronz. Na druhom mieste sa umiestnila
Viktória Kurovičová a bronz získala Justína Velychko.
V kategórii družstiev sme získali u starších
žiakov striebro (ZŠ Mlynská) a v kategórii mladších žiakov sa nám podarilo získať
striebro (ZŠ Mlynská) a bronz (Súkromná ZŠ Kysucká). Niektorí zo žiakov, ktorí
uspeli, navštevujú krúžok iba tri mesiace
a boli schopní ihneď sa prestrieľať na najlepšie miesta. Som na nich veľmi pyšný
a verím, že je to iba začiatok.
• Bol vyhlásený i absolútny víťaz spomedzi škôl?
V tejto súťaži sme obstáli najlepšie ako
sa dalo. Teraz nás už čaká krajská súťaž
a verím, že to potiahneme v takomto duchu aj naďalej.
Jana Tamašiová, ZŠ Mlynská 50

Basketbalisti BK Gabko Senec útočia
Basketbalisti – starší mini (U12) z BK
Gabko Senec v súťažnej sezóne Slovenskej basketbalovej asociácie 2018/2019
budú bojovať o postup na Majstrovstvá
Slovenska.
Výborný vstup do sezóny potvrdili koncom januára v dvoch náročných zápasoch v Seredi. Obe víťazstvá boli naše.
Na hráčoch sú vidieť pokroky, robili veci,
na ktorých sme sa dohodli, zlepšila sa
streľba a zvýšil sa počet hráčov, ktorí
skórovali. Bol to výborný signál do ďalších zápasov.
V sobotu 16. februára 2019 na domácej
palubovke ZŠ Szencziho sme si upevnili
druhé miesto v priebežnej tabuľke, hneď
za Interom Bratislava, majstrom Slovenska z minulej sezóny. Z dvoch zápasov
s ŠBK Junior Levice sme potrebovali
vyhrať minimálne jeden a tak sa aj stalo.
Víťazstvo sa však nerodilo ľahko. Prvý
zápas sme prehrali o kôš a víťazstvo muselo prísť v druhom zápase, ktorý sme
vyhrali o kôš až v predĺžení. Chlapci sa
snažili hrať podľa pokynov trénerov, výborne bránili a nezľakli sa ani keď v polčase druhého zápasu prehrávali o 11
bodov. Postupne sa doťahovali a nakoniec vyhrali. Maťo Koza si zlepšil osobný

rekord, keď v druhom zápase nastrieľal
27 bodov. Pozitívne hodnotíme fakt, že
do listiny strelcov sa zapísalo až 10 hráčov. Je to výborný výsledok aj preto, že
Senec sa na mapu basketbalového Slovenska dostal až v roku 2006, kedy sme
začali hrať zápasy s družstvami, ktoré
majú dlhú a bohatú basketbalovú históriu
a v tom čase tam boli aj vysoké prehry.
Je úžasné, že sa vyrovnáme družstvám
z miest, kde sa hrá extraliga mužov
v basketbale, kde sa chlapci stretávajú
s hráčmi extraligy, s víťazmi Slovenského
pohára v basketbale, ako sú napr. Levice

– víťaz Slovenského pohára 2019.
Štatistika zápasov: BK Gabko Senec ŠBK Junior Levice
1. zápas: 37 - 39 (20-24)
Body: Maťo Koza - 17, Janko Stuhl - 8,
Miško Pražák - 5, Šimon Dobiš - 4, Šimon
Kobliška - 3
2. zápas: 59 - 57 (25 - 36, 57 - 57)
Body: Maťo Koza - 27, Šimon Dobiš - 10,
Ondro Musil, Miško Pražák po 4, Braňo
Blaščák, Lukáš Blinka, Marek Roth, Janko Štuhl, Martin Tahotný - po 2 body
Gabika Rebrošová
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Športové kluby v Senci
V Senci pôsobí množstvo športových klubov, ktoré sa venujú či už deťom, mládeži alebo dospelým.
Komisia športu prišla s nápadom postupne Senčanom predstaviť jednotlivé športové kluby, ich činnosť,
tréningy, súťaže a úspechy. V tomto čísle predstavujeme Taekwon-Do P.T.F. Senec.

Taekwon-Do P.T.F. Senec

Názov klubu: Taekwon-Do P.T.F. Senec
Kontaktné údaje:
FB- stránka: Taekwon-Do ITF Senec
Mail: tkdsenec@gmail.com
Tel. 0918/628994
Miesto: telocvičňa SOŠ automobilovej
a podnikania Senec, ulica Kysucká 14
Spôsob prihlásenia do klubu: priamo
u trénera na tréningu JUDr. Tibora Labudu
Tréningy:
Streda: 19:00 - 20:30
Piatok: 18:30 - 20:00
Vznik a zameranie klubu:
Klub vznikol v roku 2004, avšak ako občianske združenie v roku 2009. Pôsobí
pod vedením medzinárodného inštruktora JUDr. Tibora Labudu, IV. Dan degree
Black Belt. Klub so súčasným predstavenstvom funguje od septembra 2004, avšak
Taekwon-do sa pod vedením rôznych
iných trénerov vyučovalo v Senci už dávnejšie.
Taekwon-Do je jedno z najpopulárnejších ázijských bojových umení s takmer
2000-ročnou históriou. Je zamerané predovšetkým na obranu a skladá sa z 3200
presne popísaných kopov, pádov, úchopov, úderov, blokov, sekov a úhybov. Je to

jedno z najpopulárnejších bojových umení vôbec. Taekwon-Do v dnešnej dobe
cvičí milióny prívržencov po celom svete.
Toto bojové umenie môže cvičiť každý
bez ohľadu na vek a vďaka špecifickým
cvikom je možné dosiahnuť skvelú pohyblivosť a pružnosť. Je nekompromisné,
presné, rýchle a esteticky zaujímavé. Je
vhodné ako pre mužov, tak pre ženy.
Počet členov:
Klub má registrovaných okolo 40 členov.
Pre koho je určený:
Tréning je vhodný pre mužov, ženy a deti
od 5 rokov veku
Súťaže a úspechy za ostatných 5 rokov:

Klub sa pravidelne zúčastňuje národných
súťaží, v ktorých cvičenci klubu dosahujú
veľmi pekné výsledky. V roku 2018 mal
klub najlepšiu juniorku Slovenska, v roku
2016 mal najlepšiu žiačku Slovenska a zároveň bol najúspešnejším klubom.
Aktivity klubu:
Klub sa pravidelne zúčastňuje sústredení,
intenzívne spolupracujeme s klubom Taekwondo Pezinok. Členovia nášho klubu
absolvovali mnoho exhibičných vystúpení, čím sme sa snažili priblížiť Taekwon-do všetkým, ktorí o ňom doposiaľ nemali
takmer žiadnu predstavu.
Zdroj: Taekwon-Do P.T.F. Senec
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