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Jablkové hodovanie prilákalo do centra mesta veľa ľudí. Dobrôt bolo neúrekom, bez problémov sa však minuli.

Mimovládne organizácie nedávno vydali s 
krátkym časovým odstupom tri správy, kto-
ré sa týkajú kvality fungovania mestských 
samospráv.  
• SGI - Inštitút pre dobre spravovanú spo-
ločnosť rozdal 27. septembra ocenenia 
Zlaté vedro. Pôvodný názov, Zlaté vedro 
Milana Capáka vznikol podľa legendárneho 
aktivistu, ktorý dobrovoľne opravoval výtlky 
na rožňavských cestách. Cenu získali sa-
mosprávy, ktoré v roku 2017 najlepšie riešili 
podnety od občanov, ako aj tí, čo s nimi naj-
lepšie komunikovali prostredníctvom portá-
lu Odkazprestarostu.sk. V kategórii „Rie-
šenie podnetov“ skončil Senec na druhom 
mieste. V sledovanom období nám nahlásili 
164 podnetov a vyriešiť‘ sa podarilo 71,95 
percenta z nich. V kategórii „Komunikácia“ 
sme obsadili tretie miesto. Vo vyhodnote-
ní bolo podčiarknuté, že v 100 percentách 
odpovedí na podnety vedelo mesto iden-
tifikovať iný zodpovedný subjekt, ak samo 
nebolo zodpovedné za riešenie problému. 
Viac na www.governance.sk.
• Transparency International Slovensko 
(TIS) zverejnil 9. októbra na tlačovej kon-
ferencii rebríček mestských novín. Projekt 
Hlásne trúby sa zameral na to, nakoľko 
sú mestské noviny nezávislé, či poplatné 
mestskej samospráve v období pred ko-
munálnymi voľbami. Senčan skončil spo-

medzi 86 hodnotených periodík na 42. 
priečke s hodnotením 52,46%, čo zname-
ná, že sa nachádza tesne v pozitívnom poli 
nad rozhraním prínosných a neprínosných 
radničných novín. Pre viac informácií o vý-
sledkoch projektu navštívte stránku hlasne-
truby.transparency.sk.
• Vyhodnotenie projektu Otvorená samo-
správa 2018 zverejnil TIS 16. októbra na 
tlačovej konferencii, na ktorej bol predsta-
vený najnovší rebríček transparentnosti 100 
najväčších miest na Slovensku. 100 hod-
notených indikátorov určilo poradie tých 
najlepších a najhorších zo 100 samospráv. 
Mesto Senec s celkovým hodnotením 49% 
sa nachádza na 81. priečke. Výsledok pou-
kazuje na stagnáciu v oblasti transparent-
nosti, pretože kým 50%-ný celkový zisk v 
roku 2010 stačil na obsadenie 14. priečky, 
takmer identický výsledok o osem rokov 
neskôr nás radí podstatne nižšie. Viac na: 
www.samosprava.transparency.sk.
Hodnotené oblasti týchto troch správ sa 
prelínajú. Až analýza výsledkov všetkých 
troch spolu súvisiacich projektov dá uce-
lený a najviac objektívny obraz o fungo-
vaní našej samosprávy, čo môže byť cen-
ným zdrojom informácií pre tých, ktorí v 
komunálnych voľbách dostanú príležitosť 
rozhodovať o budúcnosti nášho mesta.                                                                                                                                           
                                                                 VCs

Tri správy o nás

Druhá novembrová sobota bude patriť voľ-
bám do orgánov samosprávy obcí. Voleb-
né miestnosti sa otvoria o 7:00 a zatvoria  
o 22:00. Všetci voliči musia prísť do prísluš-
ných volebných obvodov, ktoré sú zverejnené 
na stránke mesta a tiež v mimoriadnom vyda-
ní Mestských novín Senčan. Voliči potrebujú  
k voľbám občiansky preukaz.
Volič dostane dva hlasovacie lístky, jeden  
na voľbu primátora a jeden na voľbu poslan-
cov. Na hlasovacom lístku na voľbu primáto-
ra je možné zakrúžkovať iba jedného kandi-
dáta. Ak nezakrúžkujete žiadneho kandidá-
ta alebo zakrúžkujete viacerých, hlasovací 
lístok je neplatný.
Na hlasovacom lístku na voľbu poslancov 
krúžkujú voliči 1. volebného obvodu maxi-
málne 10 poslancov (čiže jedného až desia-
tich) a v 2. volebnom obvode 9 poslancov 
(čiže jedného až deviatich). Hlasovací lístok, 
na ktorom nie je nikto zakrúžkovaný alebo 
taký, na ktorom je viac krúžkov, ako bolo sta-
novené, je neplatný. To znamená, že celko-
vý počet poslancov bude 19. Je to rovnaký 
počet ako v súčasnom mestskom zastupiteľ-
stve.
O výsledkoch volieb do orgánov samosprá-
vy obcí budeme informovať na stránke mesta 
(www.senec.sk) a, samozrejme, aj v Mest-
ských novinách Senčan.                            MO

Voľby do orgánov samosprá-
vy obcí už 10. novembra
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Už v minulom čísle sme písali o zámere mesta vybu-
dovať polopodzemné kontajnery na sídliskách. Všetky 
stojiská budú vybavené kontajnerom na komunálny 
odpad a kontajnermi na jednotlivé zložky separované-
ho odpadu. Jedinou výnimkou bude stojisko na Slávi-
čej ulici, kde budú len separované zložky. 
Kde budú stojiská polopodzemných kontajnerov?
1. Turecká - zrušia sa stojiská pri domoch Turecká 
8, Kollárova 5, Turecká 10, Turecká 2-2E, Turecká 4, 
4A,4B
2. Kollárova - zruší sa stojisko pri dome Kollárova 13-
19
3. Hurbanova - zrušia sa stojiská Hurbanova 2-4, Hur-
banova 10-14
4. Hollého - zrušia sa stojiská Hollého 1-5, Hurbanova 
6-8
5. Hollého 2 - zrušia sa stojiská Hollého 7-11, Lichnero-
va 39-39A. Lichnerova 41, 41A, 41B
6. Jesenského - zrušia sa stojiská Nám. 1. mája 21-27, 
Jesenského 6 a 8

7. Inovecká 1 - zrušia sa 
stojiská Inovecká 1-5, 2-6, 
8-12, Kysucká 14C-14F
8. Inovecká 2 - zrušia sa 
stojiská Inovecká 7-11, 14-
18, 13-17
9. Považská - zrušia sa 
stojiská Považská 1-11, 2-6, 
8-12
10. Slávičia - zrušia sa sto-
jiská Slávičia 6-8, 2-4, 10-
12, 14-16

Mestský úrad

Výstavba polopodzemných kontajnerov sa začne na začiatku novembra

Zasadnutie mestského zastupiteľstva bolo 
poznačené témou volieb. Už v úvode dis-
kusia viedla k spôsobu vedenia kampane. 
Odstupujúci primátor Karol Kvál požiadal 
všetkých kandidujúcich, aby bola kampaň 
pokojná a férová. Prednosta Okresného 
úradu v Senci Martin Doboš požiadal, aby 
v prípade akýchkoľvek problémov s prie-
behom volieb občania nahlasovalli všetko 
okamžite, aby sa nevyskytli rôzne fámy  
o 4 roky neskôr. Poslankyňa BSK Mária 
Hudáková informovala o aktivitách a zá-
meroch BSK, napríklad o dotáciách, do-
prave či výstavbe v kraji.
Zastupiteľstvo vzalo na vedomie finanč-
né vyhodnotenie kultúrnych podujatí Se-
necké leto a Veľký letný karneval 2018  
a schválilo zmenu rozpočtu mesta Senec 
na rok 2018. Riaditeľ Správy cestovného 
ruchu Senec, s.r.o. (SCR) Róbert Podolský 
informoval poslancov o letnej turistickej 
sezóne na Slnečných jazerách, ktorá mala 
netradične lepšie počasie v auguste ako  
v júli. K obchodno-finančnému plánu SCR 
boli pripomienky, poslanci ho však napo-
kon schválili a následne vzali na vedomie 

správu o revitalizácii vodného ekosystému 
Slnečných jazier.
V novembri sa budú udeľovať ceny mesta. 
Poslanci schválili čestné občianstvo mesta 
Senec Ing. Ivanovi Fialovi - IN MEMORIAM, 
cenu mesta Mgr. Vladimírovi Chríbikovi, 
Fridrichovi Kolarovičovi, Ing. Gabrielovi 
Agárdymu, Ing. Vladimírovi Kopeckému, 
Jánovi Šavelovi a Jaroslavovi Kováčovi. 
Cenu primátora mesta Senec získa MUDr. 
Oľga Čerbaničová a Alena Wagnerová.
V rade MŠ Slnečné jazerá za mesto zo-
stávajú Helena Nemcová, Mgr. Pavol 
Škovránek a Mgr. Anton Kubliniak. V rade  
ZŠ Kysucká bude Mgr. Anton Kubliniak, 
Mgr. František Podolský a Martina Jur-
kovičová. ZŠ Mlynskej schválili poslanci 
spolufinancovanie projektu: „Čitateľská, 
matematická a prírodovedná gramotnosť  
v základnej škole“. Schválené boli aj žia-
dosti o zmenu účelu dotácie pre Taekwon-
-Do P.T.F. Senec a SOŠ automobilovej  
a podnikania. Boli tiež schválené dva pre-
nájmy na Slnečných jazerách.
V bode rôzne vystúpil riaditeľ ORPZ Senec 
Dušan Válek, ktorý informoval o bezpeč-

nostnej situácii v meste a aktivitách polície.
Na záver sa primátor rozlúčil s poslancami 
pri príležitosti ukončenia 16-ročného pô-
sobenia vo funkcii primátora mesta Senec 
a zaprial im, aby dostali do nového zastu-
piteľstva takých poslancov, akými boli oni 
sami.

Celé rokovanie je zverejnené na www.za-
stupitelstvo.sk. Ďalšie zasadnutie sa bude 
konať 6. decembra 2018.                       MO

Na poslednom zasadnutí sa primátor rozlúčil s poslancami po 16 rokoch vo funkcii
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Chválime, karháme
• Karháme tých podnikateľov, ktorí  
k polopodzemným kontajnerom za MsKS 
vozia svoj odpad dodávkami. Stojisko 
bude do dvoch týždňov ošetrené ka-
merou, kde budú mestskí policajti vidieť 
pôvodcov takejto čiernej skládky. Mesto 
im môže v konaní uložiť pokutu do výšky  
1 500 eur, čo budeme aj intenzívne robiť, 
aby to už raz a navždy pochopili.    MsÚ

• Takto to vyzerá na Jesenského uli-
ci a videla som preplnené kontajnery  
na plasty aj na iných miestach v Senci. 
Nestalo sa prvýkrát, že nám AVE nepo-
zbierala odpad.                              Lenka M.

• Chválime obyvateľa Dúhovej ulice, kto-
rý si sám urobil trávnik pred domom. Je 
síce na verejnom priestranstve, ale ten-
to Senčan neváhal a pustil sa do práce 
sám. Výsledok je viditeľný. Nielen že je 
tráva zasadená, ale tým, že býva hneď 
vedľa a má to blízko aj na polievanie,  
je vidieť, že trávnik prosperuje.    Senčan

• Chválime Slovenskú správu ciest, ktorá 
promptne zareagovala na žiadosť mesta 
o namaľovanie prechodov pre chodcov 
na hlavných ťahoch. Maľovalo sa naprí-
klad pri Bille, Tescu aj Lidli.              MsÚ

Búranie prinesie zeleň
Na Krátkej ulici mesto už dlhšie pracuje 
na vytvorení hasičského múzea v histo-
rickej budove stajne hostinca „U zlatého 
gryfa“ z čias Márie Terézie. V októbri sa 
búrala prístavba z komunistických čias. 

Na jej mieste bude vstup do budúceho 
múzea a pribudne aj zeleň, ktorá skrášli 
okolie. Ďakujeme obyvateľom, ktorí po-
čas búrania rešpektovali zákaz parkova-
nia.                                                       MO

Pohotovosť by mala fungovať od 1.12.
Zámer spojazdniť fungovanie ambulantnej 
pohotovostnej služby je stále aktuálny. 
Mesto na tieto účely v spolupráci so se-
neckou poliklinikou pripravilo a zariadilo 
priestory, v ktorých bude pohotovosť. 
Ďalší krok je na Ministerstve zdravotníc-
tva, ktoré výberovým konaním musí nájsť 

poskytovateľa. Uvažovalo sa o spustení 
tejto služby občanom už v tomto mesiaci, 
reálny však vyzerá byť termín 1. decem-
ber. Mesto splnilo všetko, čo v rámci svojej 
kompetencie mohlo urobiť, rad je na mi-
nisterstve. Pevne dúfame, že sa v decem-
bri pohotovosť skutočne otvorí.             MO

Jesenné upratovanie

Senčania opäť využili možnosť poupra-
tovať v záhradách, bytoch a domoch. 
Na štyroch stojiskách sa pod dohľa-
dom zamestnancov mesta vyzbieralo  
15,6 tony objemného odpadu a 20 ton 
zeleného odpadu. Nebezpečný odpad 
bolo možné priniesť až do konca ok-
tóbra na Kalinčiakovu 19, kde sídli útvar 
verejnej zelene, údržby a čistenia mes-
ta Senec. V dvoch termínoch bolo tiež 
možné zviazané otiepky konárov vylo-
žiť pred dom, odkiaľ ich mesto odviezlo  
na ďalšie drtenie. Čísla uverejníme v ďal-
šom Senčanovi.                                 MO

Pokuty už aj kartou

Od 1. novembra je možné platiť blokové 
pokuty priamo prostredníctvom terminá-
lu, ktorý Mestská polícia má vo svojom 
aute.

Tehelná ulica bude jednosmerná

Pripravuje sa zjednosmernenie Tehelnej 
ulice. Predbežná mapka je zverejnená 
na stránke mesta www.senec.sk.

Stanovisko AVE 
k nevyvezeným kontajnerom

Obyvatelia mesta sa v hojnom počte 
sťažovali na to, že neboli vyvezené kon-
tajnery na triedený odpad. Prinášame 
stanovisko zvozovej spoločnosti:
„Naša spoločnosť si je vedomá,  
že v priebehu nedošlo k pravidelným 
vývozom odpadov (predovšetkým 
papiera, skla a plastov) v niektorých 
lokalitách v meste Senec. Tento stav 
bol zapríčinený práceneschopnosťou 
niektorých našich vodičov, ktorí majú 
mesto Senec na starosti a problémami 
s technikou. Došlo však k náprave, od-
pad bol vyzbieraný 18. a 19.10. Ospra-
vedlňujeme sa za tento stav, ktorý na-
stal, no urobili sme opatrenia, aby sa 
takýto stav do budúcna neopakoval. 
Ďakujem za pochopenie a trpezlivosť, 
no keď sa skumuluje viacero faktorov, 
ktoré nevieme ovplyvniť, vyskytnú sa 
problémy takéhoto rozsahu. V budúc-
nosti by sa takéto problémy už nemali 
opakovať.

Peter Krasnec, Konateľ a Generálny 
riaditeľ“

Za mesto teda dúfame, že sa táto situ-
ácia skutočne nebude opakovať a Sen-
čania budú aj naďalej radi triediť svoj 
odpad.                                                  MO
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• Pán primátor, v príhovore k uplynulé-
mu volebnému obdobiu v brožúre „Čísla 
neklamú“ ste uviedli aj tieto slová: „Nedá 
sa vyhovieť každému. Na to postupne 
príde každý primátor, nech pred voľbami 
sľubuje čokoľvek. Napriek prioritám, kto-
ré si každé novozvolené zastupiteľstvo 
a primátor stanovia, život prináša situá-
cie, ktoré musíme riešiť, aj keď sme ich  
v programe nemali“. Začnime teda tako-
uto otázkou. Čo všetko ste museli riešiť,  
čo ste nemali vo volebnom programe? 
KK: Veci, príležitosti, alebo ak chcete, 
problémy, s ktorými sa neráta vo voleb-
nom programe, prichádzajú sporadicky, 
neočakávane. Vtedy treba rýchlo konať. 
Za všetky spomeniem novú základnú 
školu na Kysuckej ulici, ktorú sme nemali  
v pláne. Chopili sme sa tejto príležitosti. 
Za vyše milióna eur sme zrekonštruovali 
triedy, sociálne zariadenia a dodali po-
trebné vybavenie. Deväťročná škola má 
perspektívu stať sa 24-triednou a výrazne 
pomôže rozrastajúcemu sa nášmu mestu.
• „Odslúžili“ ste v primátorskej funkcii 
šestnásť rokov, predtým ste boli jedno 
obdobie aj zástupca primátora. Teda pl-
ných dvadsať rokov ste boli vo vedení, 
riadili ste chod a rozvoj mesta. Hovorí sa 
o vás, že ste skúsený manažér. Počas 

Vášho pôsobenia sa Senec stal jedným 
z najbohatších miest na Slovensku. V roz-
pätí rokov 2003 – 2014 ste majetok mesta 
zveľadili viac ako dvojnásobne, z 26 a pol 
milióna na 55 a pol milióna eur. Koľko ste 
k nim pridali za uplynulé štyri roky?
KK: Poviem to skromne: pribudlo päť mi-
liónov eur.
• Mohli by ste tie milióny rozdrobiť kon-
krétne? Aby mal občan presnejšiu pred-
stavu...
KK: Aktivít je viac. Zdôrazním predo-
všetkým pozitívny vplyv na životné pro-
stredie. V celom meste i do škôl sme  
v roku 2014 zaviedli LED osvetlenie. Do-
stali sme za to certifikát ako prvé LED 
mesto v strednej a východnej Európe, 
ročne sa ušetrí takmer stotisíc eur (pres-
ne 99 102 eur - pozn. K. Kvál). V prepočte 
to znamená úsporu 13 150 stromov. Ide-
me rozširovať čističku odpadových vôd, 
realizujeme protipovodňové opatrenia na 
Striebornom jazere, ale aj na iných rizi-
kových lokalitách.  Mesto odkúpilo areál 
Poľnohospodárskeho nákupného a zá-
sobovacieho podniku pri železničnej sta-
nici. Po úprave a rekonštrukcii tam budú 
sídliť pracoviská údržby mesta, Správa 
cestovného ruchu, Mestská polícia. Vy-
buduje sa záchytné parkovisko pre väč-
šie vozidlá, napríklad dodávky, ale už te-

raz tam parkujú autá  tých, ktorí zo Senca 
cestujú vlakmi.
• Môžete pomenovať aktivity, ktoré si 
z osobného hľadiska vážite najviac,  
sú akýmsi Vaším „dieťaťom“?
KK: Jednoznačne výjazd Blatné. Bola to 
naša dlhoročná snaha odbremeniť stred 
mesta od motorových vozidiel, čo má veľ-
ký význam pre zdravší život obyvateľov  
a ich bezpečnosť.
•Pred štyrmi rokmi ste dostali otázku, 
prečo opäť kandidujete. Odpovedali ste 
na ňu „Chcem dokončiť, čo som začal. 
Je ďalej čo robiť, aby Senec úspešne pre-
kvital a jeho občania mali v ňom kvalitný 
a spokojný život“. Po štyroch rokoch tá 
otázka znie, prečo už nekandidujete. Veď 
sú na Slovensku primátori, ktorí pôsobia 
vo funkcii aj šesť období... Dokončili ste 
všetko, čo ste chceli...?
KK: Málokedy sa podarí aj napriek naj-
väčšej snahe dosiahnuť všetko. Mám   
však pocit, že Senčania majú kvalit-
nejší a spokojnejší život, že sme urobili  
pre to maximum. Je to aj časť odpove-
de na otázku, prečo nekandidujem. Ide  
o zodpovednú, veľmi náročnú a vyčerpá-
vajúcu prácu, ktorá výrazne ovplyvňuje 
zdravie, rodinu. Aj ja som už prekročil 
určitý vek a uvedomujem si, že má prísť 
zmena, nová krv prostredníctvom mlad-
ších ľudí do riadenia a vedenia mesta.

ODPOČET
primátora Senca Ing. Karola Kvála 

Redakcia mestských novín Senčan mi pred štyrmi rokmi umožnila v rozhovore ZOČI-VOČI osloviť primátora mesta 
Ing. Karola  K v á l a  v súvislosti s jeho volebným programom na roky 2014 – 2018. O to viac si cením, že môžem 

tento raz vykonať s primátorom aj ODPOČET jeho sľubov a činov. Patrí sa navyše opýtať sa aj na rekapituláciu jeho 
primátorskej a manažérskej činnosti za uplynulých 16 rokov, kedy bol na čele mesta Senec.  

S bývalou zástupkyňou primátora mesta 
Senec Helenkou Nemcovou.
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• Nazdávam sa, že občania 
môžu oceniť splnenie viacero 
dlhodobo „odkladaných“ tém, 
z ktorých mnohé odzneli aj pri 
Vašich pravidelných okrúhlych 
stoloch. Určite pozitívne za-
rezonovala už spomínaná 
realizácia náročnej križovat-
ky pri Blatnom, začala sa re-
konštrukcia preťaženej cesty 
medzi Pezinkom a Sencom, 
uspokojenie u väčšiny Senča-
nov muselo vyvolať začatie re-
novácie židovskej synagógy, 
rekonštruoval sa amfiteáter 
ako oddychové centrum, pri-
budlo mnoho bytových lokalít, 
miest v škôlkach, cyklotrás, 
parkovacích miest... Napriek 
tomu sa to však viacerým 
môže zdať málo. Majú ďalšie 
požiadavky. Frázou sa stáva 
téma vybudovania multifunkč-
nej haly, ktorú ste avizovali už 
pred šiestimi rokmi a súčasní 
kandidáti na primátora sa vo 
svojich programoch opäť hlá-
sia k jej vybudovaniu... Sľubu-
je sa nová poliklinika... Viacerí 
občania si už vravia, veď sľúbiť 
možno všetko... Čo si o tom 
myslíte?

KK: Čo sa týka synagógy, naj-
väčšiu zásluhu na začatí prác 
má poslankyňa PhDr. Gabriel-
la Németh, ktorá vo funkcii 
podpredsedníčky Bratislav-
ského samosprávneho kraja 
vynakladala nesmierne úsilie. 
K poliklinike toľko: Mesto ju 
odkúpilo do vlastníctva od 
Bratislavskej župy kompletne 
aj s pozemkom, vybuduje sa 
prístavba, nadstavba a pri-
budnú podzemné parkoviská 
pred ňou i vedľa nej. Multi-
funkčná hala. Nie je mi to jed-
no, ale záleží od investorov. Tí 
predchádzajúci od výstavby 
odstúpili. Nedávno opäť pre-
javili záujem o vybudovanie 
haly pre zimné športy, ako sú 
ľadový hokej, korčuľovanie, 
noví investori. Žiaľ, tento zá-
mer sa nepodarilo odsúhlasiť  
na mestskom zastupiteľstve, 
pretože poslanci za Občian-
ske združenie Senec moje 
mesto zaň nezahlasovali. 
• Protikandidáti Vám vyčí-
tali nesplnenie niektorých 
sľubov a netransparentnosť, 
napríklad neexistenciu územ-
ného plánu mesta, pozemok  

za poliklinikou... Pohlo sa nie-
čo dopredu?
KK: Územný plán je dlhodobý 
proces. Nedá sa pri enorm-
nom rozširovaní sa mesta  
a nových satelitných lokalít 
príliš rýchlo postupovať. Veci 
sa zodpovedne cizelujú. Čo sa 
týka pozemku za poliklinikou, 
ten bol odkúpený súkromným 
majiteľom od Bratislavskej 
župy. My sme prijali uznese-
nie, že na tom mieste môže 
existovať iba zeleň, park a nie 
parkovisko... Pribudli však vý-
znamné úpravy v meste, ktoré 
ho skultúrnili a zmodernizo-
vali, no viacerí Senčania ich 
už prijímajú ako samozrejmé. 
Vymenujem stručne: revita-
lizácia Mierového námestia  
a Námestia 1. mája, Farské 
námestie, Dom smútku, prí-
chodová cesta a parkovanie 
smerom na železničnú stani-
cu, cyklotrasa, nové a zmo-
dernizované škôlky a školy. 
• Sme tesne pred voľbami, 
po toľkých rokoch sa určite 
viete vžiť do atmosféry primá-
torských kandidátov. Ako sa 
prežíva toto obdobie, keď sa 
za primátora hlási viac kandi-
dátov?
KK: Som prekvapený, že 
tentoraz sa prihlásili iba traja 
kandidáti. Doteraz ich bývalo 
viac. Je v tom vždy napätie, 
vnútorná vôľa presadiť sa, aby 
sa mohli plniť zámery pre zve-
ľadenie mesta a spokojnosť 
občanov.  Do všetkých do-
terajších volieb som sa hlásil  
s týmito predsavzatiami a, ur-
čite zásluhou hodnotenia vo-
ličov a dosiahnutých výsled-
kov, sa mi podarilo získať väč-
šinu. Som im veľmi vďačný, že 

mi poskytli túto možnosť. Od-
chádzam s pocitom dobre vy-
konanej práce. To očakávam 
aj od mojich nasledovníkov  
a želám im veľa zdravia a sily.
• I tentoraz sa okrem oficiál-
nych programov kandidátov 
dostávajú do schránok ob-
čanov rôzne overené či neo-
verené listy, boj sa priostruje 
aj osočovaniami a podobne.  
Je to nevyhnutné?
KK: Občania, skupiny, majú 
rôzne predstavy o chode 
mesta, nedá sa každému vy-
hovieť a tak sa dostávajú do 
obehu rôzne listy, informácie. 
Odporúčam voličom, aby si 
veci overovali a až potom sa 
rozhodovali.
• Ste ostrieľaný funkcionár  
vo verejnej službe. Čo odpo-
rúčate kandidátom na primá-
tora a teda aj budúcemu zvo-
lenému primátorovi?
KK: Už som to spomenul  
v predchádzajúcej odpovedi. 
Zdravie, silu a k tomu veľký 
pocit zodpovednosti. A predo-
všetkým,  aby sa stal primáto-
rom všetkých Senčanov.
• Vaše prianie pre Senec  
a jeho občanov ako bodka Vá-
šho odpočtu za uplynulých 16 
- 20 rokov?
KK: Aby mali za primátora člo-
veka, ktorý má úprimný vzťah 
k Sencu a pozná ho. Človeka, 
ktorý vie, čo tu bolo pred rok-
mi a čo tu je dnes. Nič nebolo 
jednoduché a ľahké.    

Zhováral sa 
ANDREJ TUŠER

Foto: archív redakcie
a www.ndsas.sk 

Ing. Karol Kvál bol zvolený za pri-
mátora mesta Senec v 4 voleb-
ných obdobiach od roku 2003.
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Pasovanie prvákov za čitateľov knižnice
V stredu 26.9. boli v kinosále Mestské-
ho kultúrneho strediska pasovaní prváci  
za čitateľov knižnice. Moderátor Matej 
Martinček rozprúdil náladu a Helenka 
Čajková čítala deťom z kníh známych 
slovenských autorov Daniela Heviera či 
Jána Smreka. Jednotlivé triedy si pripra-
vili program, ktorý predviedli ostatným. 
Deti mali z programu radosť. Smiali sa, 
spievali, tlieskali... A napokon ich za čita-
teľov knižnice pasoval riaditeľ MsKS Peter 
Szabo.                               Text a foto: MO

Jablkové hodovanie prilákalo plné námestie ľudí
Počasie výborne vyšlo - bolo slnečno 
a príjemne. Stoly a stánky, v ktorých sa 
predávali jablkové dobroty, pokryli celé 
námestie pred kultúrnym domom a po-
kračovali až na začiatok Lichnerovej 
ulice. Dobrôt bolo neúrekom, no aj tak 
sa takmer všetko minulo. Tento rok sa 
hodovanie konalo krátko pred voľbymi  
do orgánov samosprávy obcí, preto sa ho 
zúčastnil aj zaujímavý počet kandidátov 
na poslancov. Kandidáti na primátora sa 
podujatia zúčastnili všetci.                  MO

ZŠ Kysucká začala aktívne
Prvácka „Pasovačka“
V stredu 26.9.2018 sme strávili príjemné 
dopoludnie v Mestskom kultúrnom stre-
disku, kde našich prváčikov pasovali 
za čitateľov knižnice. Celou akciou nás 
sprevádzali moderátor Matej Martinček 
spolu s pani Helenou Čajkovou. Prvá-
ci si vyskúšali, aké to je prvýkrát stáť  
na pódiu. Predviedli program, ktorý na-
cvičili s pani učiteľkami. Za čitateľov ich 
pasoval riaditeľ MsKS Peter Szabo. Od-
menou bola výborná nálada, preukaz 
čitateľa do knižnice a knižka. 

Pedagogický zbor ZŠ Kysucká

Európsky týždeň mobility
Deti zo Školského klubu pri ZŠ Kysuc-
ká sa zapojili do Európskej kampane na 
podporu udržateľnosti mestskej mobili-
ty s názvom Európsky týždeň mobility 
2018. Vyhodnotenie, ocenenie žiakov 
najlepších prác, ako aj vernisáž sa ko-
nali dňa 20.9.2018 v rámci akcie Otvo-
rená ulica. Našim žiakom ďakujeme  
za krásne práce a úspešným blahože-
láme k umiestneniu. Ocenenie získali: 
Lenka K., Lucas Ž., Samko H., Vivien N.

Senecký beh
Posledná septembrová sobota patrila 
VIII. ročníku akcie „Senecký beh“. Žia-
ci zo ZŠ Kysuckej sa s pani učiteľkami  
a s pani riaditeľkou stretli v Parku oddy-
chu - amfiteátri, aby si spoločne zabe-
hali a zažili dopoludnie plné zážitkov.  

Po registrácii sa už nevedeli dočkať, 
kedy konečne zaznie výstrel oznamu-
júci začiatok pretekov. Po úspešnom 
zabehnutí určenej trasy prišiel rad  
na doplnenie energie v bufete, popri tom 
maľovanie na tvár a čakanie na vyhláse-
nie výsledkov. Základná škola Kysucká 
dostala krásnu trofej „Behá celá trie-
da“, ktorá poputuje do vitríny. Dúfame,  
že tam postupne pribudnú ďalšie.
Všetkým zúčastneným ďakujeme a teší-
me sa na ďalšie spoločné akcie

Pedagogický zbor ZŠ Kysucká

„Mozart meets Angerer“ - koncert s rakúskou delegáciou
Som presvedčená, že hudba lieči a umenie 
má čarovnú moc. Ak sa ma niekto spýta: 
„Ako sa máš?“ častokrát si musím zakázať 
odpovedať: „Rýchlo!“. Aby to nevyznelo 
„klišoidne“. Je však náročné nepodľahnúť 
trendu zrýchleného diania. Je preto veľmi 
dôležité zastaviť sa. Pri dobrej hudbe, di-
vadle, v prírode... ideálne s rodinou a tými, 
ku ktorým máme najbližšie. Keď sa podarí 
spojiť viaceré premenné s dobrým úmys-
lom a veľkým srdcom, je takmer zaručené, 
že sa udejú vzácne okamihy.
Niečo podobné sa v stredu 17.októbra po-
darilo na koncerte rakúskeho hudobného 
„ansámblu“ Consilium Musicum Wien, 
ktorý sa konal v galérii LABYRINT v MsKS. 
Boli sme svedkami jedinečného hudob-
ného zážitku i kvalitných muzikantských 
výkonov. „Jednotlivé premenné“ v tomto 
prípade znamenali v prvom rade histo-
ricky prvú spoluprácu galérie LABYRINT  
s Rakúskym kultúrnym fórom i osobnú prí-
tomnosť riaditeľa fóra Mag. Wilhelma Pfe-
istlingera na koncerte. 
Concilium Musicum Wien sa programovo 
venuje hudbe ukotvenej v období klasiciz-
mu, pričom sa snaží objavovať nepozna-
né, málo poznané či zabudnuté skladby, 
hudobné diela či muzikantské mená, ktoré 
v období klasicizmu tvorili, pôsobili, pred-
chádzali mu, prípadne boli inšpiráciou pre 
nasledujúce generácie tvorcov.

V Senci uviedli diela rodiny Mozartovcov  
i rodiny Angererovcov v podaní pokračo-
vateľa rodu Angererovcov - huslistu a „šéf-
kapelníka“ viedenského hudobného tele-
sa Christopha Angerera, manželov Micha-
ely Škriečkovej - Nikolič a Milana Nikoliča  
a  klaviristu Christopha Traxlera.
Vďaka sviežej dramaturgii sme mali mož-
nosť počuť nielen diela hudobného veli-
kána, ale i jeho otca Leopolda Mozarta, 
rovnako ako aj syna Franza Xavera Mozar-
ta i autorské dielo Paula Angerera – otca 
Christopha Angerera.
A čo je dôležitejšie, opäť sme mali mož-
nosť počuť a vidieť našu rodáčku Michaelu 
Škriečkovú – Nikolič hrajúcu na violončelo 
a tešiť sa z jej šikovnosti a muzikantských 
kvalít. Opäť raz výnimočný večer vo výni-
močnej atmosfére.
Vďaka všetkým, ktorí sa na jeho uskutoč-
není podieľali.                   Ivica Franeková
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Inzercia

Vykurovacia sezóna
Zima sa opäť hlási a to je čas, keď treba naše domovy vyhriať. 
Vykurovacie obdobie patrí medzi rizikové obdobia, kedy do-
chádza k zvýšenému počtu požiarov najmä v rodinných do-
moch, ale aj v bytových domoch. Požiare zapríčinené tepel-
nými spotrebičmi a komínmi predstavujú cca 5% celkového 
počtu požiarov za rok. I keď toto číslo nepredstavuje veľký 
podiel z hľadiska celkovej štatistiky, nemožno ho podceňovať.
K najčastejším príčinám vzniku požiarov od vykurovacích te-
lies možno zaradiť: nesprávnu obsluhu vykurovacieho telesa, 
horľavé látky v blízkosti vykurovacieho telesa, používanie plyn-
ných a kvapalných látok a zapaľovačov, nesprávne umiestne-
nie, inštalácia a údržba vykurovacieho telesa, nesprávna in-
štalácia dymovodu a nevhodná konštrukcia komína.
Technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpeč-
nosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elek-
trotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania 
a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách 
ich čistenia a vykonávania kontrol vymedzuje všeobecne zá-
väzný právny predpis – Vyhláška MV SR č. 401/2007 Z. z.. Vyš-
šie uvedená vyhláška stanovuje lehoty na čistenie a kontrolu 
komínov nasledovne:
• komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá do 50 kW 
- 1 x za 4 mesiace
• komíny s vložkou pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW 
- 1 x za 12 mesiacov
• komíny bez vložky pre spotrebiče na plynné palivá do 50 
kW - 1 x za 6 mesiacov
• komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá nad 50 kW 
- 1 x za 2 mesiace
• komíny pre spotrebiče na plynné palivá nad 50 kW - 1 x  
za 6 mesiacov
Aby sa predišlo zbytočným požiarom v rodinných i bytových 
domov, je nutné udržiavať komínové telesá v dobrom technic-
kom stave, pravidelne vymetať a vyberať sadze z komínov. Po-
žiar vzniknutý vznietením sadzí v komíne nikdy nehasiť vodou, 
neprekurovať vykurovacie telesá, nesušiť a neskladovať v ich 
blízkosti horľavé materiály. Vykurovacie telesá umiestňovať  
na nehorľavé podložky daných rozmerov, popol z vykurova-
cích telies vysýpať zásadne do nehorľavých a uzatvárateľných 
nádob. Inštaláciu vykurovacích telies doporučujeme zveriť 
vždy odborníkom.
Čas venovaný dodržiavaniu bezpečnej manipulácii so spotre-
bičmi sa Vám určite oplatí, pretože dôsledná prevencia Vám 
ochráni zdravie a majetok.

mjr. Ing. Dana Škvarková
OR HaZZ v Pezinku

HODINÁRSTVO
KRÁTKA 4, SENEC

Inzercia



8 SENČAN november 2018  SPEKTRUM

SOLAR Hvezdáreň Senec
Astronomická prednáška 

v ZŠ s VJM Alberta Molnára Szenciho 

Pozývame Vás 
na astroprednášku

14. 11. 2018 o 19:00
Téma: Častice na potulkách 
vesmírom, čo o nich vieme

a ako sa detegujú?

Prednáša: Mgr. Patrik Čechvala
Doktorand FMFI UK v Bratislave. 

Pri svojom vý-
skume sa za-
oberá štúdiom 
v y s o ko e n e r-
getického koz-
mického žiare-
nia.
Ako člen Slo-
venské plane-

táriá o. z. sa spoločne s kolegami snaží 
šíriť ideu vybudovania planetária v Bra-
tislave. Takisto spolupracuje s Prírodo-
vedným múzeom SNM, kde pôsobí ako 
vedúci astronomického krúžku, spolu-
organizátor prednášok a vedeckých 

festivalov.

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

Prvé bronzové ceny DofE v Senci dostali gymnazisti
„Zmyslom vzdelávania je priviesť mladých 
ľudí k zážitkom, ktoré formujú ich hodnoty“
 Kurt Hahn pedagóg a spoluzakladateľ DofE

DofE alebo Medzinárodná cena vojvodu 
z Edinburghu je vzdelávací program, kto-
rý vznikol pod záštitou britskej kráľovskej 
rodiny v roku 1956. Je rozšírený už v 140 
krajinách sveta a zapojilo sa doň niekoľko 
miliónov mladých ľudí vo veku od 14 do 24 
rokov. DofE sa zameriava na rozvoj talentu, 
športových zručností, sociálneho cítenia  
a expedičné skúsenosti. Účastníci progra-
mu majú možnosť vyskúšať si svoju zodpo-
vednosť, motiváciu a vytrvalosť, poznávajú 
a prekonávajú sami seba a získavajú nové 
zručnosti, užitočné pre ďalší akademický aj 
pracovný život. 
Gymnázium Antona Bernoláka je od ok-
tóbra 2017 Miestnym centrom DofE s vy-
školenými vedúcimi a expertmi na expedí-
cie z radov pedagógov. V školskom roku 
2017/2018 sa do programu na bronzovej 
úrovni zapojilo 21 účastníkov. O náročnosti 

programu svedčí, že v prvom možnom ter-
míne splnilo úspešne ciele iba 7 študentov. 
Nina Bučeková, Diana Galambošová, 
Adam Glasnák, Nina Hečková, Boris Hriv-
ňák, Rebeka Kertészová a Vincent Marton-
ka dostali dňa 9. 10. na slávnostnej cere-
mónii v Starej tržnici v Bratislave za prítom-
nosti veľvyslanca Spojeného kráľovstva  
na Slovensku pána Andrewa Gartha 
bronzovú cenu DofE a dokázali tak, že sú  
na správnej ceste k samostatnosti, sebave-
domiu, úspechu v živote a sociálnemu cíte-

niu. Touto cestou im ešte raz gratulujeme 
a prajeme veľa odvahy pri zdolávaní cieľov 
striebornej a zlatej úrovne! Sme hrdí na na-
šich nositeľov DofE a šťastní, že naša škola 
môže poskytovať tento prestížny program, 
ktorému naplno veríme!

Lucia Nemečková, vedúca z Miestneho 
centra DofE (GAB)

Župná škola pre teba - aj v Senci

Bratislavský samosprávny kraj po prvý-
krát pripravil prezentáciu svojich škôl 
mimo územia hlavného mesta pod 
názvom ŽUPNÉ ŠKOLY PRE TEBA.  
Po Pezinku prišilo na rad 12. októbra 
2018 mesto Senec. Predseda BSK Ju-
raj Droba, primátor mesta Senec Karol 
Kvál a poslanec Národnej rady Branislav 
Gröhling spoločne otvorili podujatie,  
v rámci ktorého sa predstavilo 35 stred-
ných škôl a gymnázií v priestoroch Mest-
ského kultúrneho strediska Senec v od-
delení Labyrint.
ŽUPNÉ ŠKOLY PRE TEBA - Senec pri-
lákal okrem žiakov základných škôl 
orientujúcich sa v ponuke odborných 
škôl každoročne aj zanietených a od-
hodlaných učiteľov, pedagogických 
poradcov reprezentujúcich široké spek-
trum kvalitných župných škôl. Počas 
dňa sa v Senci stretli na jednom mieste 

takmer všetky stredné školy v pôsob-
nosti Bratislavského samosprávneho 
kraja. Okrem informačných stánkov jed-
notlivých škôl prebiehal na pódiu sprie-
vodný program, kde sa striedali infor-
mácie o školách, odboroch vzdelávania, 
možnostiach štúdia a úspechoch škôl  
s vystúpeniami žiakov a pedagógov. Žia-
ci si pripravili ukážky hudobných, taneč-
ných a speváckych vystúpení, módnu 
show, prezentáciu viazania kytíc či špor-
tových činností.
Počas dňa sa v priestoroch Mestského 
kultúrneho strediska Senec – Labyrint 
vystriedali základné školy, ktoré navštívili 
jednotlivé stánky stredných škôl. Nakoľ-
ko sa blíži termín podávania prihlášok  
na stredné školy, bližšie oboznámenie sa 
so strednými školami umožnilo žiakom 
lepšie sa orinetovať v ponuke pred výbe-
rom tej správnej školy.                       VCs

Astroprednáška

 v ZŠ s VJM Alberta Molnára Szencziho 
14. 11. 2018 o 19.00 h

Téma: Častice na potulkách vesmírom,
čo o nich vieme a ako sa detegujú?

Prednáša: Mgr. Patrik Čechvala
FMFI Univerzita Komenského v Bratislave

Doktorand FMFI UK v Bratislave.

Pri svojom výskume sa zaoberá  

štúdiom vysokoenergetického koz-

mického žiarenia. Ako člen 

Slovenské planetáriá o. z. sa 

spoločne s kolegami snaží šíriť 

ideu vybudovania planetária v 

Bratislave. Takisto spolupracuje s 

Prírodovedným múzeom SNM, kde

pôsobí ako vedúci astronomického

krúžku, spoluorganizátor pred-

nášok a vedeckých festivalov.
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Inzercia

Inzercia

Teplo
so zárukou Súčasť vášho domovawww.zse.sk

Nové Teplo 
so zárukou
o stupeň 
úspornejší domov
 Tepelné čerpadlá aj na splátky
 Inteligentné hlavice nemeckej kvality
 Výhodnejší plyn oproti SPP až o 10 %

Úspora 10 % platí oproti cenníku SPP za dodávku plynu pre odberateľov plynu domácnosti s účinnosťou od 1. 1. 2017 
v cene za dodávku plynu pre Domácnosť v položke sadzba za odobratý plyn od tarify D2 a platí počas prvých 
12 kalendárnych mesiacov po podpísaní Dodatku pre Plyn so zárukou3 s viazanosťou. 

Vseob_Sencan_186x120mm_12.10.indd   1 10.10.2018   15:32



10 SENČAN november 2018  
Mestské kultúrne stredisko KULTÚRNE PODUJATIA  KULTÚRNE PODUJATIA Mestské kultúrne stredisko10 SENČAN november 2018 SENČAN november 2018 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 LABYRINT

KINOSÁLA

BOHEMIAN RHAPSODY
Hudobná dráha 

Freddiho Mercuryho
2.11. piatok o 20:00 5,00 Eur

ANDRÉ RIEU 2018   Koncert z Maastrichtu "AMORE“
3.11. sobota o 18:00 8,00 Eur 

Exkluzívne v našom kine Mier 
koncert Andrého z rodného mesta v Holandsku.

Koncert o oslave lásky pre všetky vekové skupiny.

LUSKÁČIK A ŠTYRI 
KRÁĽOVSTVÁ

Veľkolepé Disneyho 
spracovanie klasickej 

rozprávky.
2.11. piatok o 16:00 a o 18:00 2D 

5,00 Eur
4.11. nedeľa o 18:00 3D 6,00 Eur

DUO JAMAHA
a hosť 

Silvia a Peter 
Klimentovci

24.11. sobota 
o 18:00 

10,00 Eur

SLOVENKY
17.11. 
sobota 
o 19:00 
15,00 Eur

PRIPRAVUJEME:
VIANOČNÝ KONCERT

KARÁCSONYI KONCERT

 
9.12. nedeľa o 15:00  
Slávnostný adventný program detí 
a žiakov škôlky a škôl s vyučovacím 
jazykom maďarským.

12.9. vasárnap 15:00 
A szenci magyar tanítási nyelvű óvoda 
és iskolák ünnepi adventi műsora.

EKOTOPFILM – medzinárodný 
festival filmov
Ďalšie miesto v zozname 
miest, kde v rámci festivalovej 
tour zavítame, zaujal Senec. 
22.11.  štvrtok prinesieme 
do Kina Mier to najlepšie 
z festivalu Ekotopfilm – 
Envirofilm. 
Môžete sa tešiť na pestrý 
filmový program 
a sprievodné aktivity. 
Už sa vás nevieme dočkať, 
pevne veríme, že vás náš 
program v Senci zaujme.

MESTSKÉ MÚZEUM
TURECKÝ DOM

K storočnici vzniku PRVEJ REPUBLIKY 
28.11. streda o 18:00
V rámci večera sa formou dvoch 
pútavých prednášok dozviete 
podrobnosti nielen o politickom vzniku 
Československej republiky v roku 1918 
či o zahraničnom odboji, ale aj o dobo-
vej situácii v Uhorsku z pohľadu rado-
vých ľudí. 
Prednášajú: PhDr. Dušan Kováč, DrSc. 
a Mgr. Gabriela Dudeková Kováčová, 
PhD. z Historického ústavu Slovenskej 
akadémie vied.  
Miesto konania: Kultúrne centrum Labyrint 
MsKS Senec (2. poschodie)

Mestské múzeum v Senci oznamuje svojim 
návštevníkom, 
že od 20. augusta 2018 bude z dôvodu 
rekonštrukcie budovy Tureckého domu, 
pozastavená výstavná činnosť 
a múzeum bude pre verejnosť zatvorené. 
Predpokladaný termín ukončenia prác je 
koniec r. 2018. 
O aktivitách múzea počas tohto obdobia 
(prednášková činnosť a pod.) budeme 
verejnosť priebežne informovať. V prípade 
potreby môžete pracovníkov múzea 
kontaktovať na našich mailových adresách 
a mobilnom tel. čísle.

Ďakujeme za porozumenie. 

MAREK RIEČAN
Alexander Veľký 
– superhviezda staroveku

BRAŇO JOBUS

MAREK RIEČAN
Octavianus Augustus 
– prvý rímsky cisár

JAN OPATŘIL

MAREK RIEČAN
Jean – Francois Champollion  
a kameň z Rosetty

ANTONIE KRZEMIEŇOVÁ

ANTONIE KRZEMIEŇOVÁ

                                PETER GAŠPARÍK
                                Šelmy a hyeny

VIANOČNÉ DIELNIČKY

5.11. pondelok o 18:00
Prednáška z cyklu Po stopách velikánov 
dejín

12.11. pondelok o 10:00 a 11:00
Beseda so spisovateľom pre deti

12.11. pondelok o 18:00
Prednáška z cyklu Po stopách velikánov 
dejín

16.11. piatok o 9:30 a 11:30
Beseda s českým spisovateľom 
a ilustrátorom

19.11. pondelok o 18:00
Prednáška z cyklu Po stopách velikánov 
dejín

22.11. štvrtok o 18:00
Dokonalý rodič – prednáška

23.11. piatok od 9:00 – 16:00
Umenie žiť – praktický seminár

                                28.11. streda o 18:00
                                Prezentácia knihy 
                                z prostredia médií 
                                a politiky 

15.12. sobota od 10:00 - 14:00
Tvorivé dielne v knižnici

PRIPRAVUJEME

KNIŽNICA

PRIPRAVUJEME:
PRÍDE K NÁM MIKULÁŠ
6.12. štvrtok

ŠAŠO FIFO, 
VIERKA 

a začarované 
prasiatko

4.11. nedeľa 
o 15:30 

3,00 Eur 

NOC DIVADIEL
HALLOWEENSKE 
PREDSTAVENIE pre deti
17.11.sobota o 16:00 
2,50 Eur

PRIPRAVUJEME:
CELOMESTSKÁ VÝTVARNÁ SÚŤAŽ
6.12. štvrtok 
Slávnostné vyhodnotenie a ocenenie.

SILNÉ PIESNE
Chansons & Songs 2018
7.11. streda o 19:00 5,00 Eur
Exkluzívny koncert 
pesničkárky Dorotky 
Nvotovej a jej hostí 
v rámci koncertného cyklu 
Chansons & Songs 2018. 
Okrem vlastných kompozícií 
a pesničiek z jej jazzového 
repertoáru, zaznejú skladby 
z tvorby hudobníkov 
ako Lou Reed, 
Randy Newman, 
Nina Simone, 
Amy Winehouse 
a Frank Sinatra.

VÝNIMOČNÝ VÍKEND !

OD MAĽBY 
AŽ K PLASTIKE 
7.11. streda o 20:30 
Otvorenie výstavy 
Silvie Mišovič, 
ktorej kolekcie 
boli prezentované 
na M&O Paris, 
Index Dubai. 
Jej diela našli 
priazeň u kráľovskej 
rodiny Abu Dhabi 
aj v rodnom dome 
sheika Al Maktouma. 
Momentálne žijúca 
v Senci.

SVET PODĽA ŠAŠKA 
12.11. pondelok 
Interaktívna výstava 
mapujúca život a dielo 
ilustrátora 
Miroslava Šaška. 
Papierové moduly pracujú 
s motívmi autorových 
sprievodcov po svetových 
metropolách a vyzývajú deti 
a dospelých k hravej tvorivej 
aktivite. 
Výstava trvá do 6.1.2019.

PRIPRAVUJEME:
TRADIČNÉ VIANOČNÉ TRHY V SENCI
od 6.12. do 16.12.2018
na námestí pred MsKS
ručne vyrobené výrobky, dekorácie, čaje, 
minerály a občerstvenie

Mestské kultúrne stredisko Senec    KULTÚRNE PODUJATIA
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Mestské kultúrne stredisko Senec    KULTÚRNE PODUJATIA
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Barbora Molnárová, dlhoročná členka Klu-
bu dôchodcov a od začiatku roka už jeho 
predsedníčka, privítala hostí a členov klubu  
na tradičnom posedení pri príležitos-
ti Mesiaca úcty k starším. Spoločenskú 
sálu SOŠ na Kysuckej ulici, ako vždy, 
aj 12. októbra 2018 obsadili seniori  
do poslednej stoličky.
Slávnostnú príležitosť si nenechalo ujsť 
ani vedenie mesta na čele s primátorom 
Karolom Kválom, ktorý prišiel v sprievode 
viceprimátora Dušana Badinského, pred-
nostky MsÚ Jarmily Répássyovej a vedú-
cej Útvaru sociálnych služieb mesta Senec 
Gabriely Lócziovej. 
Mesiac úcty k starším je oslavou všetkých 
seniorov, ktorí svojou poctivou prácou  
a výchovou svojich detí prispeli k bu-
dovaniu našej vlasti a všetci si prajeme,  
aby v kruhu svojej rodiny mohli ešte v zdra-
ví prežiť jeseň života – uviedla na úvod Bar-
bora Molnárová. 

Prítomní si s úctou a pietou pripomenuli 
tých členov, s ktorými sa navždy rozlúči-
li od októbra 2017. V stoji si vypočuli ich 
mená a zbor klubu dôchodcov Strieborná 
jeseň na ich pamiatku zaspieval pieseň Ve-
černý zvon.
Na rad prišlo aj pripomenutie príjemných 
udalostí. Predsedníčka klubu prečítala  
21 mien, jubilantov, ktorí sa dožili veku 80, 
85 a 90 rokov v priebehu roku 2018. Vede-
nie klubu a mesta Senec spolu zagratulo-
vali jubilantom.
Primátor vo svojom príhovore podčiarkol, 
že Mesiac úcty k starším by mal trvať celý 
rok. Pripomenul seniorom, že stojí pred 
nimi ako primátor poslednýkrát. Poďakoval 
sa im za dôveru, ktorú mu prejavovali po-
čas uplynulých 16 rokov.
Slávnostnému posedeniu dali výnimočný 
ráz krásne melódie, ktoré zaspievala Edita 
Lukáč Galmabos a zahrali Ladislav Bertók  
a Rudolf Galmabos.
Po večeri už ostávalo len si príjemne po-
sedieť aj zatancovať si pri živej hudbe. VCs

Mesiac úcty k starším v Klube dôchodcov

V nedeľu 21. októbra bola v Labyrinte 
MsKS v Senci slávnostná akadémia pod 
názvom Je osmička magickým číslom pre 
Slovákov? Prednášku predniesla histo-
rička PhDr. Natália Rolková. V kultúrnom 
programe vystúpil s umeleckým slovom 

herec a recitátor Jozef Šimonovič, národ-
né a ľudové piesne interpretovali spevác-
ky zbor Stella pri ZUŠ v Senci a Spevácky 
zbor pri MO Matice slovenskej v Senci. 

Organizátorom akadémie bol
MO Matice slovenskej v Senci

Slávnostná akadémia „Je osmička magické číslo Slovákov?“

Voľné pracovné miesta
Zástupca prevádzkarky na mest-
skej chate Olympic

Pracovný pomer: na polovičný pracovný 
úväzok
Pracovná doba: nerovnomerne rozvrh-
nutý pracovný čas 
Predpokladaný nástup do zamestnania: 
01.03.2019
Požiadavky:
• stredné vzdelanie;
• komunikatívnosť;
• organizovanie a plánovanie práce;
Náplň práce: zabezpečovanie chodu 
prevádzky (vedenie ubytovacej knihy  
a knihu návštev; vedenie agendy poplat-
kov za ubytovanie; vedenie pokladničnej 
knihy; udržiavanie čistoty a poriadku  
v objekte; výmena a prezliekanie bieliz-
ne; vedenie príručného skladu)
Platové podmienky: 1.platová trieda  
v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o od-
meňovaní niektorých zamestnancov 
pri výkone práce vo verejnom záujme  
a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov v znení neskorších predpisov.
Písomnú  žiadosť o prijatie do zamestna-
nia a životopis zašlite poštou alebo do-
ručte 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

Vodič prepravnej služby

Pracovný pomer: na dohodu o vykonaní 
práce
Pracovná doba: pondelok až piatok ne-
rovnomerne rozvrhnutý pracovný čas 
Predpokladaný nástup do zamestnania: 
01.01.2019
Požiadavky:
• platný vodičský preukaz skupiny B;
• dobrá orientácia v Bratislave;
• spoľahlivosť;
Platové podmienky: 4,50 Eur brutto  
na hodinu
Písomnú  žiadosť o prijatie do zamestna-
nia a životopis zašlite poštou alebo do-
ručte na adresu: 
Mestský úrad, Mierové námestie č. 8, 
903 01 Senec.
Kontakt:
Mgr. Gabriela Lócziová
mail: locziovag@senec.sk
 t.č. 02/20205121
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Jeseň života
Johan Wolfgang von Goethe:
„Umenie starnúť spočíva v tom, urobiť z konca nášho života 
obdobie šťastia.“
Tak ako má kalendárny rok štyri ročné obdobia, máme aj v na-
šich životoch rôzne etapy, jednou z nich je staroba - hovoríme 
o nej ako o jeseni nášho života. S tým máme spojený aj me-
siac október, ktorý je už od roku 1990 vyhlásený za Mesiac úcty 
k starším.
V našom zariadení Domus Bene-Dom Dobra o.z si vážime  
a ctíme našich klientov každý deň, ale v októbri máme vždy pár 
prekvapení navyše.
Aj tento rok k nám zavítali deti zo seneckých škôl (J. G, Tajov-
ského, SZŠ Kysucká, ZUŠ). Spevom, hudbou, tancom, malými, 
vlastnoručne vyrobenými darčekmi a milými slovami, potešili 
nás všetkých.
Je to len jeden z mnohých spôsobov, ako potešiť druhého, preto 
nebuďme ľahostajní k svojmu okoliu, najmä k starším ľuďom, 
nevyhovárajme sa na nedostatok času, všímajme si, pomáhaj-
me, lebo práve ten čas nikto z nás nedokáže zastaviť a tak ako 
sme my všetci boli deťmi, tak všetci aj zostarneme.

A ako prejavujete svoju úctu k seniorom vy?
Krásni a mladí ľudia sú hračkou prírody, ale krásni starí ľudia sú 
umelecké diela...                                               riaditeľ a kolektív

V rámci Mesiaca úcty k starším sa dňa  
19. októbra v Montostroji stretli predstavi-
telia mesta so seneckými seniormi Jedno-
ty dôchodcov na Slovensku (JDS). Predse-
da Ing. Vladimír Kopecký privítal primátora 
mesta Ing. Karola Kvála, jeho zástupcu 
Ing. Dušana Badinského, ktorý kandiduje 
aj na miesto primátora, prednostku MsÚ 
Ing. Jarmilu Répássyovú, ako aj ďalších 
kandidátov na primátora mesta Senec Ing. 
Rudolfa Bittnera a Ing. Máriu Hudákovú. 
Odzneli slová vďaky za podiel seniorov  
na viacerých celomestských aktivitách. 
Organizácia JDS pripravuje pre svojich 
členov pravidelné návštevy termálnych kú-
palísk (Vincov les a i.), poznávacie zájazdy 
(naposledy v septembri na Moravu: Tře-
bíč, Jaroměřice, Telč) i športové zápolenia 
(fotografia je z Krajských športových hier 
seniorov – Memoriálu Žofie Lomnickej Bra-
tislavského samosprávneho kraja v Malac-
kách dňa 2. júla 2018. Naši seniori (v hor-
nom rade Vladimír Chríbik, Štefan Mrva,  
v dolnom rade Vojtech Lacko, Andrej Tušer, 

Anna Mokrášová, Ľudmila Mihálová, Mária 
Juranová, Alžbeta Farkašová) v silnej kon-
kurencii ôsmich družstiev a 90 účastníkov 
získali sedem medailí. Vl. Chríbik a A. Mok-
rášová sa nominovali aj na Majstrovstvá 
Slovenska seniorov JDS 14.-16. augusta 
2018 v Bardejove.                          (šm+er)

Opäť úspešní seniori JDS Senec Žihadielko sa nepáči všetkým

Na mesto prišli už dva anonymy, v ktorých 
pisateľ kritizuje ihrisko Žihadielko. Jeden  
z nich prišiel na adresu redakcie. Uverej-
ňujeme ho v plnom znení:

Vážená redakcia,
Žiadame o zverejnenie toho, kto povolil 
vystavať a zriadiť detské ihrisko na Jesen-
ského ul.. Nachádza sa medzi obytnými 
domami, takmer pod oknami bytov. Ten, 
kto to zriadil si neuvedomil, že sú tu byty. 
Ľudia a aj chorí, malé deti, aj ležiaci – a ten 
krik, rev od rána do večera, to sa predsa 
nedá počúvať. Takéto niečo patrí na iné 
miesto. Nie sú tam hygienické podmien-
ky, okolie neupravené, na balkóny fúka 
prach. 
Preto žiadame o vyjadrenie tých, prečo  
a kto povolil túto nehoráznosť. Žiadame  
o jeho odstránenie.
V prípade, že sa s týmto nebude nič ro-
biť, sme nútení postupovať, asi tak isto,  
ako ten čo to navrhol a zriadil.
Obyvatelia Jesenskej a okolie

Žihadielko si vyklikali Senčania, aby mali 
deti nové, pekné ihrisko a ušetrili peniaze 
mestu, keďže ihrisko financovala spoloč-
nosť Lidl. Dvakrát sme sa z redakcie boli 
na ihrisku pozrieť v čase, keď sa tam hrajú 
deti, ale nezachytili sme nadštandardný 
hluk. Detský džavot nepovažujeme za ne-
znesiteľný krik.
Treba dodať, že na toto ihrisko má mesto 
zmluvu a preto nie je možné ihrisko len tak 
zrušiť, aj ak by sťažnosť bola opodstatne-
ná. Mesto sa chce opäť zapojiť do súťaže 
o ďalšie Žihadielko na inom mieste.     MO
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Az ünnepségsorozat hagyományosan 
Szenczi Molnár Albert szobrának megko-
szorúzásával kezdődött. A 2018. október 
5-én megtartott nyitóünnepség szóvivője 
Szenc város önkormányzati képviselője 
Németh Gabriella volt, aki egyben a Ma-
gyar Közösség Pártja szociális, családpoli-
tikai és egészségügyi alelnöke. Görföl Jenő 
a Csemadok országos titkára mondott ün-
nepi beszédet. Az ünnepségen részt vett 
Magyarország Pozsonyi Nagykövetsége 
képviseletében Kanyár Gyöngyi I. tanácsos 
asszony, a Csemadok országos elnöke 
Bárdos Gyula, Szenc város polgármestere 
Karol Kvál és alpolgármestere Dušan Bad-
inský, a Szenci Városi Hivatal elöljárója Ré-
pássy Jarmila, a politikai, kulturális és tár-
sadalmi szervezetek, az iskolák, valamint a 
református egyház képviselői.
• Az ünnepség a városi művelődési ház-
ban folytatódott, ahol a Labirintus Galéri-
ában „Szállj ékes dallam” címmel a buda-
pesti Ad Libitum Zenekar hangversenyére, 
valamint 20 órától Szőke Erika képzőmű-
vész, fotográfus „Érző mezők” című kiállítá-
sának a megnyitójára került sor.

• Másnap délután Boldogfán volt megemlé-
kezés az aradi vértanúkról a katolikus temp-
lom előtti szobornál, majd a templomban 
Derzsi György adott koncertet „Töltsd meg 
szívem fényeddel” címmel. Az aradiak em-
lékének adózva tizenhárom dalt adott elő. 

• Október 10-én, szerdán a VMK szín-
háztermében a Komáromi Jókai Színház 
mutatkozott be telt ház előtt az Edith és 
Marlene című darabbal. Az előadás Holo-
csy Krisztina és Holocsy Katalin főszerep-
lésével nagy sikert aratott. 
• Hegysúr Közösségi Háza ismét a Sz. M. 
A. Napok helyszíne volt. Október 14 - én 
itt mutatkozott be a Ma7 médiacsalád és 
a Pro Média Alapítvány. A beszélgetést 
Gaučik István a Csemadok Hegysúri Alap-
szervezetének elnöke nyitotta meg. Molnár 
Judit főszerkesztő, Kövesdi Károly vezető 
szerkesztő, Haják Szabó Mária, a Pro Mé-
dia Alapítvány kuratóriumának elnöke és 
Puskás Attila, az alapítvány ügyvezetője 
mondták el véleményüket a hazai magyar 
nyelvű média állapotáról és arról, miért volt 
fontos a médiacsalád megalapítása. A ren-
dezvényen részt vett Radi Anita újságíró is, 
a lap pozsonyi és szenci járási tudósítója, 
valamint Neszméri Tünde az alapítvány ku-
ratóriumának tagja. A beszélgetés oldott 
légköréhez hozzájárult, hogy közben kitű-
nő borokat lehetett kóstolni.
• Molnár Albert küzdelmes, tevékeny és 
érdemekben gazdag életének szentelt 
emlékműsort tartottak október 15-én a 
Szenczi Molnár Albert nevét viselő gimná-
ziumban és szakközépiskolában. Az iskola 
diákjai énekes-szöveges összeállítással 
léptek föl. Az óvodapedagógia szak ének-

kara zsoltárokat énekelt Szegedi Zita tanár-
nő vezényletével. Szúnyog Zsuzsanna és 
Cseh Bence vendégelőadók a Tavaszi tánc 
című műsorukat mutatták be. A megemlé-
kezés Szenczi Molnár Albert domborművé-
nek megkoszorúzásával ért véget.

• Október 18 – án csütörtökön a Szenc és 
Vidéke Társulás szervezésében került sor a 
Szenci járás magyar tannyelvű alapiskolái 
kiselsőseinek bemutatkozására a Szenci 
Művelődési Központ mozitermében. Az 
esemény alkalmat adott a Rákóczi Szövet-
ség képviselőinek arra, hogy méltó keretek 
között adják át a magyar tannyelvű iskolá-
ba íratott elsősök számára létesített ösz-
töndíjat. Idén 49 gyerek kapott ösztöndíjat, 
több mint tíz éve nem volt ennyi magyar 
elsős a járásban. A járás alapiskoláinak el-
sősei telt ház előtt mutatták be műsorukat. 
A fellépések között az ünnepség vendégei 
az anyanyelvi oktatás jelentőségét és a 
magyar-magyar kapcsolatok erősítésének 
fontosságát emelték ki beszédeikben.

• Október 19-én a jókai református temp-
lomban „Szállj dallam, szép magyar ének!” 
címmel a komáromi Gaudium vegyeskar 
koncertezett. 21-én vasárnap pedig a rétei 
református templomban „A zene össze-
köt” címmel László Attila, a Csillag születik 
2011-es év győztese, fellépését láthatták. 
A Szenczi Molnár Albert Napok záróünnep-
ségét október 27-én, lapzárta után tartották 
meg a Szenczi Molnár Albert Alapiskolá-
ban, erről lapunk következő kiadásában 
számolunk be.              VCs, Foto: VCs, AG

2018 októbere a Szenczi Molnár Albert Napok jegyében
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Cenu Ex Libris založil Lajos Gubcsi pre Ma-
ďarov žijúcich doma i vo svete. Cenu získa-
vajú významné osobnosti aj silné komuni-
ty, ktoré sa zaslúžili o poznanie maďarskej 
histórie, o zachovanie autentickej maďar-
skej kultúry a o výchovu nových generácií.
Senecká základná organizácia Csemado-
ku, zastúpená jej predsedníčkou Júliou 
Erdélyi, prevzala toto ocenenie na sláv-
nostnom podujatí, ktoré sa uskutočnilo 4. 
októbra v Galante. V laudácii sa uvádza, 

že senecká základná organizácia takmer 
sedemdesiatročného Csemadoku bola za-
ložená medzi prvými. Odvtedy neúnavne 
pracuje pre zachovanie maďarskej kultúry 
a jazyka a ich odovzdanie ďalším generá-
ciám. Pracuje napriek tomu, že situácia ma-
ďarskej komunity v Senci je čoraz zložitej-
šia. Csemadok tu plní úlohu pohraničnéhu 
hradu v záujme zachovania sa na periférii 
maďarského etnika. Organizovaním množ-
stva podujatí pre deti a mládež zapĺňa me-

dzeru, ktorú nepokrývajú iné organizácie. 
Udržuje a zároveň buduje komunitu. V spo-
lupráci s oblastným výborom pestuje úctu 
k pamiatke Alberta Molnára Szencziho. 
Zapojením mládeže do života Csemedoku 
im ponúka vzor aj cieľ, podporuje Detský a 
mládežnícky klub Kincskeresők a Súbor ľu-
dového tanca Möggyes. Senecká základná 
organizácia si kladie za cieľ, aby aj za ďal-
ších 70 rokov  fungoval v Senci Csemadok.
                                                                                                      Tünde  Neszméri 

Az Ex Libris Díjat 2009-ben alapította Gub-
csi Lajos a világ magyarsága színe-java 
számára. Kiemelkedő személyek és erős 
közösségek kaphatják meg a díjat elisme-
résül történelmünk és a tiszta magyar kul-
túra ápolásáért, valamint az új nemzedé-
kek neveléséért.
Az október 4-én, Galántán megtartott díjá-
tadó gálán a Csemadok Szenci Alapszer-
vezete nevében Erdélyi Júlia elnök vette át   
a díjat. 
A méltatás szerint a csaknem hetven éves 
Csemadok szenci alapszervezete az or-
szág első szervezetei közé tartozott, azó-
ta töretlenül dolgozik a magyar kultúra és 
nyelv megmaradása és továbbadása ér- dekében a mátyusföldi városban. Dolgozik 

annak ellenére is, hogy egyre nehezebb 
helyzetben van a szenci magyarság, így a 
Csemadok végvárként vállal szerepet a ré-
gió magyarsága érdekében.
Évente több tucat rendezvénnyel és a fia-
talokkal, gyerekekkel folyó munkával hiány-
pótló feladatot lát el Szencen. Megtartja és 
építi a közösséget. A területi választmány-
nyal karöltve ápolja Szenczi Molnár Albert 
emlékét. Példát és célt adva bevonja a fi-
atalokat a Csemadok életébe, támogatja 
a Kincskeresők és a Möggyes Néptánc-
együttes működését.  Az alapszervezet te-
vékenysége azt a célt szolgálja, hogy újabb 
70 év múlva is legyen Csemadokos élet 
Szencen.                                Neszméri Tünde 

Ex Libris Díjjal jutalmazták a szenci Csemadok munkáját

Cenou Ex Libris ocenili Seneckú ZO Csemadoku

Október v znamení Dní Alberta Molnára Szencziho
V piatok 5. októbra 2018 sa začali Dni Al-
berta Molnára Szencziho kladením vencov 
k jeho pomníku v parku pred Mestským 
úradom. Podujatie moderovala poslanky-
ňa MsZ Gabriella Németh, ktorá je zároveň 
podpredsedníčkou SMK. Slávnostný prího-
vor predniesol tajomník Republikovej rady 
Csemadoku Jenő Görföl. K pomníku polo-
žili vence zástupcovia veľvyslanectva Ma-
ďarska, vedenia mesta Senec, politických 
a spoločenských organizácií pôsobiacich v 
Senci a v okolitých obciach, aj zástupcovia 
seneckých škôl s VJM a reformovanej cirkvi. 
 • Po kladení vencov pokračoval program v 

Galérii Labyrint MsKS koncertom  budapeš-
tianskeho súboru Ad Libitum pod názvom 
„Szállj ékes dallam!“ a vernisážou výstavy 

„Senzitívne pole“ fotografky Eriky Szőke. 
Umelecký štýl, základné znaky a postupy 
tvorby Eriky Szőke priblížil obecenstvu spi-
sovateľ Pál Szász.
 • Program pokračoval 6. októbra v Boldogu 
spomienkou pri Pomníku hrdinov na  martý-
rov maďarskej revolúcie a boja za slobodu v 
roku 1848. V katolíckom kostole potom od-
znel koncert Györgya Derzsiho pod názvom 
„Naplň moje srdce svetlom“. 
• Súbor komárňanského Jókaiho divadla 
odohral 10. októbra v kine MsKS hru Edith 
& Marlene od  Evy Pataki. Pred vypredanou  
sálou zožali herci veľký úspech.
 • Spoločenský dom v Hrubom Šúri je už 
tradične jedným z dejísk podujatí  Dní A. M. 
Szencziho. 14. októbra v nedeľu sa tam ko-
nalo stretnutie s redaktormi týždenníka Ma7. 

K uvoľnenej atmosfére podujatia prispela 
ochutnávka vín.
• V Spojenej škole s VJM sa uskutočnil  15. 
októbra spomienkový program a kladenie 
vencov k reliéfu Alberta Molnára Szenczi-
ho. Okrem vystúpení študentov školy sa 
v programe predstavili aj hosťujúci umelci  
Zsuzsa Szúnyog a Bence Cseh, ktorí pred-
viedli svoj Jarný tanec. 
 • Slávnostné privítanie prváčikov má pevné 
miesto v programe Dní A. M. Szencziho. 18. 
októbra sa predstavili plnej kinosále MsKS 
prváčikovia škôl s vyučovacím jazykom 
maďarským okresu Senec. Medzi vystúpe-
niami škôl odzneli prejavy hostí. Podujatie 
poskytlo dôstojnú príležitosť aj pre pred-
staviteľov nadácie Rákóczi Szövetség, aby 
odovzdali rodičom prváčikov poukazy na 
štipendiá. 
 • 19. októbra v reformovanom kostole v 
Jelke vystúpil Zmiešaný zbor Gaudium z 
Komárna a 21. októbra v Reci v rímsko-ka-
tolíckom kostole sa uskutočnil koncert Attilu 
László z Maďarska.
O záverečnom programe Dní Alberta Mol-
nára Szencziho z 27. októbra 2018  prinesie-
me správu v ďalšom vydaní Senčana.
                                         VCs, Foto: NT, VCs
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Spoločenská kronika
Narodili sa

Oliver Preisinger, Amélia Bitterová, Amé-
lia Benešová, Mia Pikáli, Damian Michael 
Švec, Sofia Olívia Antonio, Dávid Molnár, 
Oliver Gerbranda, Matej Globan, Linda 

Dančová, Richard Fary, Vivien  Brázová, 
Karolína Nagyová, Jakub Vrabeľ, Michal 

Lipničan, Kristína Huľová, Sofia Vlahi,
David Takács, Martin Banda

 Zosobášili sa
Patrik Ruják – Renata Karbulová

Štefan Balog – Zdenka Drozdíková
Róbert Savitský – Katarína Brinzová

David Benko – Beáta Križanová
Tomáš Kišš – Diana Horváthová
Michal Pifko – Simona Selecká

Andrej Antalič – Alexandra Tóthová
Pavol Tóth – Katarína Puskásová

Jiří Mučka – Lucia Dršková
Leo Hrtan – Laura Stasová

Vladimír Ruják – Klaudia Šichtová
Lukáš Štrba – Lenka Pomšahárová
Marián Pobiecky – Lucia Hadvigová
Mário Šperker – Gabriela Szakállová
Boris Mihalovič – Lenka Jankovičová

Patrik Hučko – Lucia Adameová
Peter Jasaň – Andrea Vranková

Július Németh – Katarína Guldanová
Daniel Martins da Silva – Viktória Revická

Milan Midžović – Laura Ondriašová
Peter Spilý – Mária Slamková

Branislav Danek – Katarína Bombová
Vladimír Majba – Veronika Matejíková
Timotej Krutý – Zuzana Chmelková

Blahoželáme jubilantom
Klub dôchodcov

György Holecsko (65), Pavla Múcsková 
(70), Margita Michaleková (70), Oľga 

Poórová (70), Katarína Študentová (70)
Ažbeta Farkašová (75), Alžbeta Lépešo-
vá (75), Mikuláš Múcska (80), František 

Stankovič (80)

Jednota dôchodcov
Pavla Múcsková (70), Margita Micha-
leková (70), Katarína Študentová (70), 

Gabriela Molnárová (75), Melánia Vámo-
siová (80)

Slovenský zväz telesne postihnutých 
ZO č. 215

Eva Podobniková (65)

V láske a porozumení ste sa 
dožil dňa 16.10.2018 70. výro-
čia Platinovej svadby, naši milí 
rodičia, starí a prastarí rodičia 
Helena a Anton Bezúrovci.  

K tomuto nádhernému výročiu Vám zo srdca 
blahoželáme a ďakujeme za krásnu rodinu, 
ktorú ste vytvorili. Ďakujeme aj za všetko, 
čo ste po celý život pre nás obetavo robili, 

budete nám vždy príkladom. Dcéra Eva  
a synovia Anton a Valter s rodinami.

Opustili nás
Karol Laky (1951), František Čerchla (1954), 
Ondrej Margitfalvi (1917), Arpád Makky 
(1964), Mikuláš Bertók (1943)

A gyászoló család nevében sze-
retnénk megköszönni minden-
kinek, aki elkísérte szeretett id. 
Bertók Miklóst utolsó útjára és 
személyesen, vagy gondolat-

ban velünk volt és osztozott mérhetetlen fáj-
dalmunkban. Értékelünk minden együttérző 
könnycseppet, mely szívünkben tovább él-
teti a remény rózsáját és hitünket, hogy csak 
átmenetileg vált el tőlünk. Köszönjük
Rád by som sa v mene celej smútiacej rodi-
ny poďakoval všetkým, ktorí odprevadili náš-
ho drahého Mikuláša Bertóka st. na jeho 
poslednej ceste životom a osobne alebo  
v myšlienkach zdieľali s nami našu obrovskú 
bolesť z jeho straty. Vážime si každú vyrone-
nú slzu a účasť, ktorá  nám dáva aspoň malú 
nádej, že sa naše cesty s nebohým nerozišli 
nadobro. Ďakujeme.

S hlbokým žiaľom vám ozna-
mujeme, že nás dňa 19.9.2018 
navždy opustil náš milovaný 
manžel, otec, dedko Čerchla 
František vo veku 64 rokov. 
Ďakujeme všetkým príbuzným a známym  
za účasť na poslednej rozlúčke, kvetinové 
dary a prejavenú sústrasť.  Smútiaca rodina 

V týchto dňoch si pripomíname 
18. výročie úmrtia Mateja Di-
vičana. Už len kytičku kvetov 
na hrob ti môžeme dať, a tichý 
spánok priať, a vždy nám budeš 
chýbať, s láskou na teba spomínať. Rodina 
Divičanova

S láskou si pripomíname výročie 
úmrtia Petra Královiča, švagra 
Mateja Divičana. Už 5 rokov nie 
si s nami, už si snívaš svoj sen 
sám, ale chýbaš všetkým nám. 

Manželka Betka s deťmi

Dňa 4.11. si pripomíname smut-
né 1.výročie, čo nás navždy 
opustila naša milovaná ma-
mička, babička a prababička  
Zuzana Chovančíková. S lás-

kou spomíname, navždy zostáva v našich 
srdciach.

Dňa 28.10. uplynuli dva roky, 
čo nás navždy opustila mama, 
babka a prababka Klára Kost-
ková. S láskou na ňu spomínajú 
rodina, priatelia a známi.

Dňa 24.11.2018 si pripomíname 2. výročie, 

čo nás navždy opustil man-
žel, otec, krstný otec Tibor 
Krechňák. S láskou na Teba 
spomína celá rodina. Kto ste ho 
poznali, venujte mu tichú spo-

mienku. Ďakujeme

Dňa 11.12.2018 bude 10 rokov, čo 
nás navždy opustil náš otec, sta-
rý otec a manžel Leginusz Tibor. 
Spomíname s láskou a úctou.

Ďakujeme všetkým príbuzným, 
priateľom, známym, bývalým 
kolegom a žiakom, ktorí od-
prevadili na poslednej ceste 
nášho drahého otca, manžela 

a deduška Ondreja Margitfalviho. Zároveň 
ďakujeme za kvetinové dary a prejavenú sú-
strasť. Smútiaca rodina

Nikto to nepovie, nikto to nevie, 
čím bola mamička každému  
z nás. Nikto ju nevráti, nikto ju 
nezobudí, nikdy už nezaznie 
nám jej hlas. Dňa 21.10. uplynulo  
5 rokov, čo nás naša manželka, mama, bab-
ka a prababka Irena Mészárosová rod. Ko-
váčová navždy opustila. Kto ste ju poznali 
venujte jej prosím tichú spomienku.

Dňa 12.11.2018 sme si pripome-
nuli 20. výročie , čo nás navždy 
opustil náš milovaný manžel, 
otec, starý otec, brat Ferdinand 
Nagy. S láskou a úctou spo-

mínajú manželka Mária, deti Mária, Beata  
a Róbert s rodinami. Kto ste ho poznali ve-
nujte mu tichú spomienku. Ďakujeme

Dňa 23. októbra uplynul 1 rok, 
čo nás navždy opustil náš mi-
lovaný manžel, otec, dedko  
a pradedko Rastislav Šarmír.  
S láskou na Teba spomína 

manželka a dcéry s rodinami. 

November 17-én lesz 11 éve, 
hogy eltávozott családja köré-
ből a drága jó apa nagyapa 
Varga Marci. Szeretettel, emlé-
két örökké őrző családja.

Odišiel si tíško, niet ťa medzi nami, v našich 
srdciach ale žiješ stále spomienkami. Dňa 
17.11.2018 uplynie 11 rokov čo nás navždy 
opustil otec, dedko Martin Varga. S láskou 
spomína celá rodina

Keď ráno slnko vyjsť malo, jej 
srdce prestalo biť. Odišla bez 
slova rozlúčky, zanechala nám 
oči plné sĺz a srdce plné boles-
ti. Dňa 20. novembra uplynulo  

11. rokov, čo nás navždy opustila naša milo-
vaná manželka, mama a babka Zdenka Ve-
selá. S láskou na ňu spomínajú manžel Jar-
ko, syn Jarko a dcéra Zdenka s rodinami.
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Opustil nás zakladateľ seneckého gymnázia Ondrej Margitfalvi
Zomrel vynikajúci dlhoročný 
pedagóg, zakdateľ Gymná-
zia A. Bernoláka prof. Ondrej 
Margifalvi

Dňa 27. 9. 2018 sme sa rozlúčili 
a uctili si pamiatku nášho vzác-
neho a drahého kolegu prof.  
O. Margitfalviho. Dlhé roky 
pôsobil ako stredoškolský 
profesor v Gymnáziu A. Ber-
noláka. Narodil sa 14. 2. 1917  
v Kostolnej pri Dunaji. Maturoval  
v roku 1937 na Reálnom gym-
náziu v Bratislave. Vysokoškol-
ské štúdium začal v roku 1937  
na FF UK v Bratislave a ukončil 
v roku 1942 na Univerzite Petra 
Pázmánya v Budapešti. 
Pedagogickú činnosť začal  
v Košiciach v Obchodnej aka-
démii, ktorú tiež zakladal po-
dobne ako Gymnázium v Sen-
ci. Jeho aktívnu pedagogickú 
činnosť prerušili udalosti 2. sve-
tovej vojny, počas ktorej bojo-
val v 8. delostreleckej motorizo-
vanej jednotke. Ďalšie udalosti 
ho zaviedli do Turčianskeho 
svätého Martina, kde pôsobil  
a vyučoval v gymnáziu v ro-
koch 1947 – 1949.
Od 1. 9. 1949 patril medzi za-
kladateľov a prvých plne kva-
lifikovaných stredoškolských 
profesorov Gymnázia v Senci, 
na ktorom učil až do roku 1983 
predmety dejepis, zemepis  
a latinčinu. Okrem svojej špe-
cializácie sa venoval na za-
čiatku 50. rokov športovej čin-
nosti mládeže v ľahkej atletike.  
Pod jeho vedením žiaci do-
sahovali vynikajúce športové 
výsledky a mnohých mená sa 
objavili aj medzi známymi slo-
venskými športovcami.

Počas svojej pedagogickej čin-
nosti vychoval prof. O. Margit-
falvi nespočetné množstvo štu-
dentov, ktorí úspešne študovali 
na vysokých školách a uplatnili 
sa na mnohých významných 
miestach našej spoločnosti.
Česť jeho pamiatke! S láskou 
budeme na neho spomínať  
a s hlbokou úctou sa skláňať 
pred jeho vedomosťami a zá-
sluhami.

PhDr. H. Oberhauserová, 
učiteľka GAB

Za profesorom Ondrejom 
Margitfalvim (14. 2. 1917 – 
22. 9. 2018)

Navždy odišiel v úctyhodnom 
veku nedožitých 102 rokov - 
zakladateľ a dlhoročný zaslú-
žilý pedagóg Gymnázia Anto-
na Bernoláka v Senci. Keď sa 
stal Senec v r. 1948 okresným 
mestom, vznikla akútna po-
treba riešiť neúnosnú situá-
ciu cestovania žiakov okresu, 
po skončení školy II. stupňa, 
ktorí chceli pokračovať (kvin-
tou) v štúdiu na gymnáziu.  
Do úvahy prichádzali gymnáziá 
v Galante, Bratislave a Trnave. 
Dekrétom vtedajšieho Referátu 
pre školstvo, osvetu a telesnú 
výchovu (z 30. augusta 1949) 
bolo zriadené gymnázium aj  
v seneckom okrese. Vytvore-
ním podmienok pre začatie 
výučby bol poverený profesor 
Ondrej Margitfalvi. V obciach 
okresu bolo potrebné infor-
movať o možnostiach štúdia 
na ustanovenom gymnáziu  
a urýchlene urobiť zápis uchá-
dzačov. Veľmi mu pomohlo,  
že vlastnil motorku, vďaka 
čomu mohol rýchlo rozniesť 
naliehavé informácie. Keďže 
odmietol prijať funkciu riaditeľa, 
riaditeľom nového gymnázia sa 
stal František Majtán (predtým 
pôsobil v takomto postavení  
na Učiteľskej akadémii v Mod-
re a krátko bol zamestnancom 
Krajského národného výboru  
v Bratislave (odbor školstva)). 
Náročnou a zodpovednou úlo-
hou bolo zabezpečiť výučbu 
kvalifikovanými pedagógmi.  
V prvých mesiacoch vypomá-
hali učitelia pôsobiaci na škole II. 
stupňa v Senci, ktorí si postupne 

zvyšovali kvalifikáciu pre gym-
názium. Prvé maturity sa konali  
v šk. r. 1951/1952. V ďalšom 
školskom roku 1952/53 maturo-
vali študenti septímy aj oktávy – 
oktaváni normálne a septimáni 
po 6-týždňovom prázdninovom 
maturitnom kurze v Bratislave,  
v dôsledku zrušenia gymnázií 
a ustanovenia jedenásťročných 
stredných škôl. Reformou sa 
vtedajším septimánom o rok 
skrátilo gymnaziálne štúdium, 
súčasne znamenala táto refor-
ma ukončenie prvej etapy exis-
tencie pôvodného Gymnázia  
v Senci. 
Zásluhou školy a najmä pro-
fesora O. Margitfalviho sa 
gymnázium v tomto období 
celoštátne preslávilo vynika-
júcimi výsledkami v športovej 
činnosti, predovšetkým v ľahkej 
atletike. K pohybovej aktivite  
a aktívnemu športovaniu doká-
zal motivovať takmer každého 
študenta, čo mnohým zostalo 
po celý život a viacerých navo-
dilo až k profesionálnej športo-
vej dráhe. Mimoriadnym poči-
nom bolo svojpomocné vybu-
dovanie atletického komplexu 
na ploche bývalého trhoviska 
- 400-metrového švordráho-
vého bežeckého oválu, spolu 
s vyčlenenými priestormi pre 
ďalšie atletické disciplíny, kde 
sa mohli konať oficiálne súťaže 
a kde sa prekonávali slovenské 
dorastenecké rekordy.
Nebola to však len športová 

činnosť. V spomienkach absol-
ventov zostávajú aj recitačné  
a spevácke aktivity na mest-
ských podujatiach, nácvik ce-
lovečernej divadelnej hry, čin-
nosť v Červenom kríži „prvej 
pomoci“, Sokolovské závody 
brannej zdatnosti a i.. V priesto-
roch školy sme radi zostávali 
aj po skončení vyučovania.  
Na našom atletickom „šta-
dióne“ sme dobrovoľne  
a so zanietením trénovali aj 
vo voľnom čase, v snahe do-
siahnuť čo najlepšie špor-
tové výkony. Toto obdobie 
sme sa pokúsili spracovať  
v knižke „Naša septima“ (2014, 
Vydavateľstvo Balneothema, 
Bratislava). Starostlivo sme or-
ganizovali, a aj po 65. rokoch 
ešte organizujeme maturitné 
stretnutie, aj keď veľká väčšina 
z nás v odchode do večnosti 
predstihla nášho profesora. 
Mali sme šťastie na dobrých 
gymnaziálnych učiteľov, ktorí 
nielen vyučovali svoje pred-
mety, ale nás aj vychovávali, 
takmer s rodičovskou láskou. 
Ich výchovno-vzdelávacie pô-
sobenie nezačínalo a nekončilo 
zvonením zvončeka na chodbe 
školy. Preto natrvalo zostávajú 
v spomienkach, s prejavmi veľ-
kej úcty a vďačnosti. 
Prof. RNDr. Jozef Čársky, CSc. 
emeritný profesor Univerzity 

Komenského v Bratislave,
abiturient Gymnázia v Senci, 

r. 1951-1953
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V Senci mal volejbal vždy svoje miesto a má 
tu bohatú históriu.  Volejbalový klub VK GAB 
Senec sa snaží pokračovať v tejto tradícii  
a prilákať k tomuto športu čo najviac detí. 
V súčasnosti trénujú v klube nasledovné 
vekové kategórie: „prípravka“- dievčatá/ 
chlapci (1. stupeň ZŠ), mladší žiaci a mlad-
šie žiačky (6.a 7.ročník ZŠ), staršie žiačky 
(7.-9. ročník ZŠ), kadetky, kadeti ( stredná 
škola) a ženy. Všetky družstvá hrajú súťa-
že, ktoré organizuje Slovenská volejbalová 
federácia (SVF).  
V poslednom období prešiel VK GAB Senec 
viacerými organizačnými zmenami. Našim 
cieľom bolo vytvoriť tím ľudí, ktorí budú zá-
rukou profesionálneho vedenia mládeže. 
V našom klube trénujú licencovaní tréneri 
SVF. „Prípravku“ trénuje P. Trubač (bývalý 
reprezentant SR), družstvo starších a mlad-
ších žiačok trénuje R. Zverbík (odchovanec 
seneckého volejbalu), družstvo kadetiek 
trénuje J.Čierna (bývalá reprezentantka 
Československa), družstvo mladších žia-
kov a kadetov vedie B. Morávek (dlhoročný 
tréner) a družstvo žien trénuje V. Tomšíková 
(bývalá hráčka majstrovskej Slávie UK). Ve-
ríme, že sa nám podarí nadviazať na úspe-
chy pani Silvie Meszárosovej a vychovať pre 
slovenský volejbal ďalšiu podobnú hráčku 
akou bola D. Čierna, ktorá bola kapitánkou 
majstrovskej Slávie UK v rokoch 2008-2011.   
Okrem športových cieľov sa snažíme dať 
deťom, prostredníctvom volejbalu, príleži-
tosť spoznať sa a vytvoriť si silné priateľstvá.  
„Čaro partie“, ktorá sa stretáva na volejba-

lovom ihrisku, je silné a niekedy prekoná aj 
desaťročia. To potvrdia všetky generácie 
seneckých volejbalistov a „beach“volejba-
listov, ktorí hrávajú volejbal v telocvičniach  
a na ihriskách na oboch stranách Slneč-
ných jazier. 
Na fungovanie klubu je potrebné zabezpe-
čiť finančné prostriedky, preto by sme sa 
chceli poďakovať vedeniu mesta Senec, 
ktoré podporuje náš klub formou dotácie. 
Tiež by sme sa chceli poďakovať vedeniu 
Gymnázia A. Bernoláka v Senci a vedeniu 
ZŠ J.G.Tajovského v Senci, ktoré nám vy-

chádzajú v ústrety  pri získavaní termínov 
tréningu v telocvičniach. 
Napriek vďačnosti za spomínanú pomoc, 
cítime potrebu poukázať na skutočnosť,  
že okresnému mestu Senec, chýba dôstoj-
ná športová hala. 
Na záver by sme Vás radi pozvali na naše 
zápasy... zažijete s nami silné emócie, strh-
ne Vás atmosféra povzbudzovania „našich“.  
Bližšie informácie o rozpisoch  zápasov, 
výsledky a kontakty na trénerov nájdete  
na  facebooku:
https://www.facebook.com/volejbalsenec

Senecký volejbal vstúpil do novej sezóny

„Presne 10 rokov po zisku 
prvého zlata som zaokrúhlila 
na desiate zlato pre našu kra-
jinu,“ píše šťastná Lucia Deb-
nárová na svojom facebooku. 
Historický desiaty titul maj-
sterky sveta v pretláčaní rukou 
vybojovala 19. októbra na 40. 
majstrovstvách sveta v tu-
reckej Antalyi v kategórii žien  

do 60 kg ľavou rukou. Senčan-
ka Lucia Debnárová patrí v ar-
mwrestlingu medzi absolútnu 
svetovú špičku a pre všetkých, 
ktorí chcú v živote niečo doká-
zať odkazuje: „Nesnívajte svo-
je sny, ale utekajte za nimi, na-
háňajte ich a celý vesmír vám 
bude naklonený!“
Na našu otázku, ako vidí svo-
ju športovú a „civilnú“ bu-
dúcnosť, odpovedala takto: 
„Nedávam si hlavne žiadne 
záväzky, že musím vyhrať ďal-
šie majstrovstvá Európy alebo 
sveta. Viac ako som dokázala, 
sa dokázať nedá, je to absolu-
tórium. A preto sa chcem baviť 
mojím športom, vychutnávať 
si atmosféru pretekov, tešiť sa 
na tréningy, hoc aj s dieťatkom  
v náručí. Vzdialiť sa alebo 
ukončiť niečo, čo milujete naj-
viac, to sa nedá. Preto akékoľ-
vek reči, že už bolo dosť, od-

mietam. Odumrelo by vo mne 
niečo a už by som to nebola ja. 
Cítim, že pre tento šport som 
sa narodila a uverila vo svoje 
sny. Dostalo sa mi veľkého po-
žehnania a ja sa teším, že vďa-
ka týmto úspechom skloňujú 

našu krajinu aj v zahraničí. 
Vždy bola pre mňa česť repre-
zentovať  Slovensko.“
Ďakujeme jej za pekné slová o 
láske a vášni k športu a praje-
me, aby sa jej aj naďalej plnili 
sny.           Redakcia Senčana

Lucia Debnárová získala desiaty titul majsterky sveta v armwrestlingu
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Seneckí bežci so skvelými výkonmi na maratóne v Košiciach
Tento rok prvú októbrovú nedeľu naj-
starší maratón v Európe – MMM Košice 
napísal už svoju 95. kapitolu. Je to špor-
tové podujatie, ktoré prináša každoročne 
množstvo príbehov. Do knihy s nápisom 
„polmaratón“ sme niekoľkými riadkami 
prispeli aj my zo seneckej bežeckej ko-
munity (Iveta Kongyiková, Peter Chova-
nec, Jaroslav Jeleník, Michaela Jánoší-
ková a Sylvia Urbancová). Táto bežecká 
udalosť láka športovcov svojou neopa-
kovateľnou atmosférou, sprievodnými 
programami a stretnutiami so známymi 
osobnosťami. Počasie priam ukážkové 
prialo našim bežeckým ambíciam, spl-
nili sme si svoje osobné výzvy, podari-
lo sa nám aj zabehnúť osobné rekordy, 
ktoré boli v silnej konkurencii ocenené 
aj pekným umiestneniami - Michaela Já-
nošíková v hlavnej kategórii žien polma-
ratónu na 33. mieste, Iveta Kongyiková 
v kategórii žien 40 na 22. mieste, Sylvia 
Urbancová na 3. mieste v kategórii žien 

50 a Jaroslav Jeleník v kategórii mužov 
40 na 79. mieste. 
Veríme, že sa opäť stretneme na ďalších 
bežeckých súťažiach, ale aj v tréningu  

okolo Slnečných jazier. Budeme radi, ak 
sa pridáte k nám a spoločne budeme re-
prezentovať naše mesto. 

Sylvia Urbancová

Pod hladinu troch tatranských 
plies sa v piatok 5.októbra 2018 
v rámci 25. ročníka akcie Čisté 
vody ponorilo celkovo 49 potá-
pačov.
Do Velického, Popradského  
a Štrbského plesa sa pono-
rilo 41 potápačov, pričom 
ôsmi potápači z klubu Piccard 
Senec vyčistili kameňolom  
v popradskej Kvetnici. Celkovo  
na breh vytiahli 562 kilogra-
mov odpadu. Až 406,5 kilogra-
mu neporiadku ležalo práve  
na dne lomu, v ktorom sa potá-
pači rozhodli urobiť veľké upra-
tovanie po prvýkrát. Ocenenia 
za najviac vyzbieraného nepo-
riadku získali Senčania Roman 
Szalai /128kg/, Dalibor Martišo-
vič /118kg/, Branislav Benkov-

ský ml. /110kg/. Usporiadatelia 
poďakovali a vyhodnotili aj 
úsilie detí Ivany Martišovičo-
vej, Nelly Martišovičovej, Diany 
Szalaiovej, Romana Szalaia ml. 
a Michaely Benkovskej, ktoré 
pomohli pri tejto ekologickej 
akcii vyzbierať z brehov až 103 
kg odpadu. Poďakovanie patrí 
aj zúčastnením potápačom 
Róbertovi Gábrišovi, Branisla-
vovi Benkovskému st., Štefa-
novi Ježíkovi, Petrovi Peškovi 
a technickému zabezpečeniu 
- Róbertovi Farkašovi, Petrovi 
Ferancovi, Maťejovi Chalúpko-
vi, Martinovi Melichovi, Korne-
lovi Szalaiovi, Martine Martišo-
vičovej, Karolovi Bednárikovi, 
Mariánovi Pasoňovi a Marcele 
Sobalovej.           Piccard Senec

Potápači z Piccardu Senec opäť vo Vyso-
kých Tatrách nesklamali

6.10. sa uskutočnili medziná-
rodné preteky v Rakúskom  
Simmeringu. ROYAListi vyplá-
vali dokopy 15 medailí s bilan-
ciou 4 zlatých, 9 strieborných 
a 2 bronzových. Osobitne gra-
tulujeme zverenkyni trénera 
Tibora Violu, Miriam Mihalíko-
vej, ktorá získala pohár za naj-
vyšší súčet bodových výkonov  
zo všetkých disciplín vo svo-
jej kategórii. Zároveň bola  
na tomto podujatí najúspeš-
nejšou ROYAListkou!
Medailisti:
• Miriam MIHALÍKOVÁ - 3 x 1. 
miesto 25 motýľ, 25 kraul, 100 
polohové preteky a  2. miesto 
25 znak

• Liliana KANTOROVÁ - 1. 
miesto 25 prsia
• Margaréta KANTOROVÁ - 2 
x 2. miesto 50 znak a 100 po-
lohové preteky, 3. miesto 50 
motýľ
• Adam FRANEK - 3 x 2. 
miesto 50 prsia, 50 kraul a 100 
polohové preteky,  3. miesto 
50 motýľ
• Matiaš Ondrej KRIŠTOF - 3 
x 2. miesto 50 motýľ, 50 kraul  
a 100 polohové preteky
Všetkým pretekárom srdečne 
gratulujeme ku prekonaným 
osobným rekordom ako i me-
dailovým úspechom!

ROYAL Swimming Club

15 medailí pre ROYAL Swimming Club 
zo Simmeringu - Mihalíková vyplávala pohár  
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Účastníci VIII. ročníka Seneckého behu 
okolo Slnečných jazier sa v sobotu  
29. septembra prebudili do slnečného,  
ale chladného a veterného rána. Atmo-
sféra pretekov bola štandardne výborná, 
ale vo viacerých iných ohľadoch bol ôsmy 
ročník rekordný. Už samotná bežecká 
účasť prekonala minuloročný rekord. 
Na trate dlhé od 300m do 12 km sa za-
registrovalo 377 bežcov z toho 136 detí. 
Spomedzi zaregistrovaných pretekárov 
prebehlo cez cieľovú čiaru doteraz naj-
väčší počet bežcov: 329, z toho 127 detí 
a mládeže do 18 rokov. Najlepší výkon  
v kategórii žien na 6 kilometrovej trati po-
dala Elena Dušková, ktorá časom 0:21:46 
zabehla nový traťový rekord.
Na trati 6 a 12 kilometrov Behu okolo Sl-
nečných jazier sú v platnosti tieto rekordy:
• ženy: 6 km – Elena Dušková, čas 
0:21:46 (2018), 12 km – Martina Burzová, 
čas 0:50:40 (2017)
• muži: 6 km – Rene Valent, čas 0:20:44 
(2014), 12 km – Boris Csiba, čas 0:38:00 
(2015)
Najmladšou účastníčkou behu bola Elza 
Schmiedl narodená v roku 2016 a naj-
mladším bežcom, narodeným v roku 
2015, bol David Židek. Najzrelším účast-
níkom behu na trati 12km bol Klimek Ján  
z Čachtíc, ktorý sa narodil v roku 1944. 
Pozoruhodné výkony podali aj ďalší se-

demdesiatnici, Rusnák Michal zo Strop-
kova a Gergely Valent zo Senca.  
Senecký beh okolo Slnečných jazier má 
čoraz väčšiu popularitu aj vďaka pútavé-
mu sprievodnému programu v ktorom vy-
stupovali súbory SETAS, F Dance, Tram-
polínky, Big Street Project, DANCE ARE-
NA. Bežci sa mohli rozcvičiť s fitneskou  
Alka. Záujemcovia si vyskúšali Footgolf  
a MINIBasketbal. VIII. ročník sa vyznačo-
val aj tým, že sa po prvýkrát zapojili do 
pretekov školské tímy a to hneď dve. Sú-
kromná základná škola Senec sa zúčast-
nila s deväťčlenným družstvom. Základná 

škola Kysucká Senec postavila na štart  
10 žiakov a odniesla si krásny pohár 
„Behá celá trieda“. 
Výťažok z registrácie v hodnote 903,70 
eur výrazne prekonal minuloročnú sumu 
a poputuje na účet Betánie Senec, n.o., 
ktorá poskytuje sociálne služby pre do-
spelých so zdravotným znevýhodnením.
VIII. ročník skončil a už začíname praco-
vať na IX. ročníku – zaznačte  si do kalen-
dára termín 28.9.2019. 
Podrobné výsledky nájdete na: 
www.sportsofttiming.sk/sk/zavod/over-
view/2703                   Gabriela Rebrošová

VIII. ročník Seneckého behu okolo Slnečných jazier

Beh zdravia už 29 rokov organizu-
je ZŠ Mlynská. Túto tradíciu založil  
Mgr. Vladimír Chríbik s myšlienkou za-
pojiť do akcie čo najviac škôl a žiakov.  
XXIX. ročník Behu zdravia sa uskutočnil 
26.9. za účasti 11 škôl zo Senca, senec-
kého okresu a dvoch družobných základ-
ných škôl z Moravy – ZŠ Hudcova Brno, 
ZŠ Žďárec. Krásne slnečné jesenné po-
časie a výbornú súťažnú atmosféru oce-

nili i hostia – riaditelia  zúčastnených zá-
kladných škôl. Tohoročných pretekov sa 
zúčastnilo 295 žiakov. Okrem umiestnení 
v jednotlivých kategóriách sa súťažilo aj  
o Putovný pohár. Najlepšie tri školy zís-
kali poháre a Putovný pohár získala ZŠ 
Tajovského Senec.
Výsledky nájdete na: www.senec.sk/sk/
aktualita/xxix-rocnika-behu-zdravia

Gabriela Rebrošová

XXIX. Beh zdravia


