
Pozvánka 
na zasadnutie

Mestského zastupiteľstva v Senci

14. september 2017 o 9:00
Hotel Senec

Materiály na zasadnutie budú zverejnené na www.senec.sk 
a zasadnutie sa bude online vysielať na www.zastupitelstvo.sk

Príďte sa slniť na Slnečný festival s bohatým divadelným programom

Ročník 27 9/2017

Na školský rok 2017/2018 prišlo 
698 žiadostí o umiestnenie detí   
v seneckých materských školách. Po 
preverení žiadostí  kleslo toto číslo o 
vyše 250 duplicitných žiadostí a o ďal-
ších vyše 100 po odrátaní žiadateľov 
nespĺňajúcich zákonné podmienky 
prijatia. Hoci Mesto Senec postupne 
rekonštruuje a rozširuje kapacity ma-
terských škôl vo svojej pôsobnosti, 
nebolo možné uspokojiť všetkých 
žiadateľov. Práce na rekonštrukcii 
a nadstavbe na MŠ Kollárova 23  

a na MŠ s VJM Fándlyho 20 budú 
do konca roka ukončené. Proces 
obnovy mestských materských 
škôl dovŕši pripravovaná rekon-
štrukcia MŠ Kysucká Senec. Ko-
nečná bilancia je nasledovná:  
Z tohoročných prihlásených nemô-
žeme umiestniť 92 detí do mater-
ských škôlok v pôsobnosti Mesta 
Senec. Počet prijatých detí je 289, z 
ktorých 76 nastúpi do rozšírených 
kapacít MŠ Kollárova 23 a na MŠ  
s VJM Fándlyho 20.                        VCs

Senec znižuje náskok dopytu pred ponukou 
miest v materských školách

Úplná uzávera diaľnice D1 
v blízkosti križovatky Blatné 
plánovaná nie je. Doprava, v 
súčasnom režime, teda 2+2 
pruhy v jednom jazdnom páse 
bude vedená približne do kon-
ca novembra 2017 s tým, že 
pomalý jazdný pruh je široký 
3,25m a rýchly jazdný pruh  
2,5 m. Sprejazdnenie celej kri-
žovatky Blatné predpokladáme 
na december tohto roka. 
V krátkom čase plánujeme 
otvoriť zrekonštruovaný most 

nad diaľnicou D1 na ceste I/61. 
V súvislosti s tým bude uza-
tvorená obchádzková komuni-
kácia Blatné – Červený majer 
– Senec. 
Riešili sme aj spustenie južnej 
vetvy, zjazd z diaľnice na Se-
nec a Blatné, avšak polícia dala 
nesúhlasné stanovisko na pria-
me odpojenie z diaľnice D1 na 
vetvu križovatky, keďže v da-
nom úseku sa nedá vybudovať 
vyraďovací pruh na diaľnici D1. 
                                 NDS, a. s.

Vyjadrenie NDS ku križovatke Blatné
Mesto Senec vyhlásilo verejnú 
súťaž na prevádzku mestskej au-
tobusovej dopravy. Nový tender 
je vypísaný na prevádzkovanie 
dvoch autobusov premávajúcich 
po dvoch okruhoch. 
Predmetom zákazky je miest-
na preprava osôb obyvateľov a 
návštevníkov mesta Senec podľa 
cestovného poriadku s presným 
určením umiestnenia zastávok, 
a v súlade s prepravným poriad-
kom, ktoré budú súčasťou vyko-
návacích zmlúv uzatváraných na 

konkrétne obdobie. 
Mesto Senec na základe výsled-
ku tendra plánuje uzavrieť rám-
covú dohodu s jediným uchádza-
čom. Lehota na predkladanie po-
núk je do 18. septembra, pričom 
prevádzkovateľ mestskej autobu-
sovej dopravy má vzísť z elektro-
nickej aukcie.                                                                     
V súčasnej dobe premáva je-
den autobus po jednom okruhu, 
ktorý prevádzkuje spoločnosť 
L+L autobusová doprava, s. r. o.                                                                                                                                               
                                                VCs

Budú premávať dva autobusy mestskej dopravy
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Mesto bude zavádzať polopodzemné kontajnery 
postupne v celom meste

V meste sa pripravuje nový spôsob riešenia stojísk kontajnerov. 
Kontajnery na komunálny odpad a separovaný odpad budú rie-
šené polopodzemnými, ktoré majú väčšiu kapacitu ako súčasné 
a esteticky vyzerajú. Mesto si dalo pripraviť odbornú štúdiu s ná-
zvom „Zefektívnenie nakladania s komunálnymi odpadmi v meste 
Senec a estetizácia verejného priestoru prostredníctvom systému 
polopodzemných kontajnerov“ pre celé svoje územie vzhľadom  
na hustotu obyvateľstva a pochôdznu vzdialenosť. Prvé takéto sto-
jisko bude vytvorené za kultúrnym domom a malo by sa realizo-
vať ešte tento rok. Postupne je v pláne vytváranie takýchto stojísk  
v celom Senci. Kontajnery budú vo vlastníctve mesta.

Zber oblečenia s Humanou

V kontajneroch na oblečenie od spoločnosti HUMANA People 
to People o.z. sa v prvom kvartáli 2017 vyzbieralo 2130 kg oble-
čenia a v druhom kvartáli 6060 kg. Stále však zostáva problém 
s vandalmi, ktorí aj tieto kontajnery vylamujú. Prosíme občanov,  
aby o vandaloch informovali Mestskú políciu na čísle 159.

Menia sa otváracie hodiny Zberného dvora

Po letných prázdninách bude Zberný dvor otvorený kratšie.  
Od 1. septembra do 30. októbra, v pondelok až piatok od 08:00 
až do 18:00 (s obedovou prestávkou v čase od 12:00 do 12:30).  
V sobotu bude otvorený od 08:00 do 14:00.

Rekonštrukcia chodníkov a cestných ko-
munikácií bola v tomto roku ovplyvnená 
opravami a rekonštrukciou plynovodu, ako 
aj plánovanými pokládkami káblov tele-
komunikačných operátorov, ktorých sme 
začiatkom roka oslovili v záujme skoor-
dinovania ich činnosti s prácami v meste  
na rekonštrukcii mestských komunikácií. 
Opravy chodníkov v tomto roku sme zača-
li na Jesenského ulici, kde bolo potrebné 
jednak dokončiť začaté práce, ako aj výš-
kovo prispôsobiť betónové chodníky, ktoré 
boli už v dezolátnom stave. Väčšou investí-
ciou a hlavne veľmi potrebnou bola rekon-
štrukcia povrchu Tajovského ulice, kde sa 
v rámci výmeny asfaltovej vrstvy vytvoril aj 
nový dopravný prah, ktorý slúži najmä ško-
lákom ako bezpečný prechod. V blízkosti 
materskej školy na Fándlyho ulici bol vy-
tvorený ďalší nový prechod pre chodcov, 
ktorý bol zrealizovaný na základe podnetu 
od občanov prostredníctvom portálu Od-
kaz pre starostu, čo je príkladom reakcie 
mesta na požiadavky obyvateľov.
Ďalším významným a časovo najnáročnej-
ším projektom bola oprava chodníkov na 
Štúrovej ulici, kde sme boli najviac ovplyv-
není súbežnou rekonštrukciou plynovo-
dov. Treba však podotknúť, že SPP bola 
natoľko ústretová, že odviezli  pôvodnú 
krytinu telesa chodníka na svoje náklady. 
Následne sme vybudovali nový chodník 
vrátane vjazdov z cesty k domom. Finali-
záciu projektu brzdí to, že práve na Štúro-
vej ulici, v zelených pásoch pozdĺž štátnej 
cesty, budú telekomunikační operátori 
pokladať nové káble.  Aby sme predišli 
rozkopaniu celistvých úsekov chodníkov, 
boli uložené štyri chráničky do každého 
telesa vjazdov k domom, cez ktoré bude 
možné viesť  nové telekomunikačné rozvo-
dy či rúry zavlažovacích systémov. Vďaka 
patrí obyvateľom Štúrovej ulice za ich tr-
pezlivosť v záujme dobrej veci. Myslíme si,  
že rozkopávok na tejto ulici bolo naozaj 
dosť a touto predprípravou sme sa snažili 

ďalším rozkopávkam chodníkov predísť. 
Ešte pred začatím turistickej sezóny na Sl-
nečných jazerách sa podarilo na severnej 
strane opraviť tri nové vjazdy do kempo-
vého areálu a bol zrekonštruovaný úsek 
cesty na severnej strane pri reštaurácii 
Koliba. 
Na Pivničnej, Robotníckej a Vinohradníckej 
ulici boli kompletne poopravované okraje 
odvodňovacích žľabov, zároveň boli všet-
ky rozkopávky, ktoré vznikli v minulosti,  
uvedené do pôvodného stavu tak, aby boli 
cesty opäť bezpečné a užívania schopné. 
Oprava miestnej komunikácie pred SOŠ 
Kysucká 14 meškala z majetkoprávnych 
dôvodov.  Avšak právny stav sa zmenil  
na základe zmluvy s BSK o prenájmu časti 
komplexu budov SOŠ pre účely zriadenia 
základnej školy v pôsobnosti Mesta Se-
nec. Na základe tejto zmluvy bolo mož-
né realizovať opravu parkovacích miest  
a prístupových komunikácií vyasfaltovaním  
v danej lokalite, čo bolo už veľmi žiadúce. 
Na Boldockej ulici taktiež prebieha re-
konštrukcia a oprava chodníkov v zmys-
le schváleného rozpočtu mesta. V sú-
časnej dobe sa na tejto stavbe práce 
dočasne spomalili, nakoľko máme pí-
somný prísľub zo strany ZSE Distribú-
cia, a.s., že dôjde v krátkej budúcnosti  
k preloženiu vzdušného elektrického ve-
denia do zemných káblov. Práve toto nás 
viedlo k iniciatíve položenia prechodových 
trubiek pod budúce teleso chodníka, kto-
ré nám zabezpečili ZSE Distribúcia, a.s.,  
na svoje  náklady, ale ich pokládku zabez-
pečí mesto. 
Rekonštrukcia chodníka je zatiaľ ukončená 
na Dúhovej ulici, na čo bude nadväzovať 
výstavba chodníka až po cestu za  Aqu-
athermalom, pre ktorý je v súčasnej dobe  
pripravená projektová dokumentácia  
a beží jeho majetkoprávne vysporiadanie.  
Ďalej prebieha oprava chodníka na Brati-
slavskej ulici pod kostolom, na ktorý bude 
nadväzovať oprava starého asfaltového 

chodníka pri hlavnom kríži v cintoríne.
V súčasnosti robíme rozsiahlu opravu 
chodníka a cestného telesa na Rybárskej 
ulici. Pôvodne sa tu uvažovalo len s tým, 
že bude stačiť výmena asfaltového po-
vrchu telesa chodníka, ale pri odhalení 
podkladov sme zistili, že pôvodný podklad 
nespĺňa požiadavky dostatočnej pevnos-
ti a bude potrebné ho tiež vymeniť. Tieto 
práce sme boli nútení začať až začiatkom 
júla, keď SPP ukončila práce na svojich 
plynových rozvodoch. Chceme sa poďa-
kovať obyvateľom tejto lokality a všetkým 
dotknutým, ktorí počas letnej turistickej 
sezóny tolerovali stavebné práce, ktoré ich 
obmedzovali a ovplyvnili kvalitu bývania. 
Z hľadiska zlepšovania životného prostre-
dia v našom meste bolo vyčistenie jazier-
ka Smradka významným počinom. Došlo 
ku kompletnému prečisteniu a prehĺbeniu 
jazierka. Vyviezli sme cez 1600 ton kalu, 
stavebnej suťe a iného odpadu, ktoré  spô-
sobovali zahnívanie vody jazierka. Voda 
doslova ožila obnovením činnosti spod-
ných prúdov. Chceme sa poďakovať aj zá-
hradkárom, ktorí vlastnou aktivitou prispeli 
k dočisteniu povrchu jazierka od plávajú-
cej trstiny.   
Okrem opráv a údržby miestnych komuni-
kácií zabezpečujeme aj dopravné znače-
nie, ktoré sa snažíme postupne vylepšo-
vať, k čomu by mali najviac prispieť pláno-
vané zjednosmernenia ulíc. Zjednosmer-
nili sme  Vajanského a Zemplínsku ulicu 
a nedávno aj  Žarnovovu a priľahlé ulice. 
Ďalšie zjednosmernenia budú vychádzať 
z aktuálneho sčítania intenzity dopravy  
a pripravovaného Generelu dopravy 
mesta.  V nutných prípadoch môže dôjsť  
k dolaďovaniu konkrétneho riešenia stáva-
júcich zjednosmernení na základe opráv-
nených podnetov a pripomienok občanov. 

Karol Czére
vedúci Útvaru výstavby 
a životného prostredia

Aj v lete sa pracovalo na niektorých chodníkoch a cestách
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Uzávierka Mestských novín 
Senčan: 20. septembra 2017
Inzercia: 
1/1 strana – 398 eur
1/2 strany – 215 eur
Štvorec – 168 eur
1/3 strany – 148 eur
Stĺpec – 148 eur
1/4 strany – 122 eur
Pohľadnica – 112 eur

1/6 strany – 85 eur
1/8 strany – 61 eur
Vizitka – 48 eur
1/9 strany – 48 eur
Zľavy: pri opakovaní  3 až 5-krát 8%, 
6 až 9-krát 12%, 10 až 12-krát 15%
Riadková inzercia: 40 c/slovo
Kronika: 17 c/slovo
Zľavy sa na riadkovú inzerciu 
nevzťahujú. 

Krátka 4, Senec
www.kubitime.sk

HODINKY

ŠPERKY

Hodinárstvo
s najväčším výberom

v Senci a okolí

pánske, dámske, detské
nástenné, budíky

zlaté svadobné obrúčky
strieborné šperky

Výmena bateriek
v hodinkách

Opravy
hodiniek a šperkov

Senecký amfiteáter si počas let-
nej filmovej sezóny môže pripísať 
úspech nielen z hľadiska celkovej 
návštevnosti, ale aj počtu pre-
mietnutých filmov a dosiahnutej 
tržby. V tejto sezóne prvýkrát sa 
začalo v amfiteátri aj s on-line 
predajom vstupeniek, ktorý za-
čal byť mimoriadne obľúbený  
a využívaný najmä pri úspešných 
filmových novinkách. Diváci ne-
musia stáť v radoch pri nákupe 
vstupenky a môžu si ju komfortne 
zakúpiť z domu.
Podľa predbežných výsledkov 
bolo odohraných doteraz 65 fil-
mov a počet divákov presiahol 
15 000. Za vynikajúce výsledky 
určite vďačíme on-line predaju 
ale aj priaznivému počasiu, aktu-
álnej dramaturgii a jedinečnému 
areálu letného kina. Tešíme sa,  
že našimi pravidelnými návštev-
níkmi sú celé rodiny s deťmi, kto-
ré prichádzajú na animované roz-
právky aj vo večerných hodinách.
Tak ako v prvom polroku aj v lete 
sa osvedčila slovenská filmová 

tvorba. Vďaka kvalitným titulom 
prekročila naše očakávania. Slo-
venský titul Čiara bol z hľadiska 
návštevnosti filmovým hitom leta. 
(2 305 divákov).
Okrem pozitív treba spomenúť 
aj menej príjemnú záležitosť 
ohľadne filmu Čiara. 10. augusta, 
druhý premietací deň, boli divá-
ci v dôsledku náhlej silnej búrky  
a celomestského výpadku elek-
trickej energie nútení z bezpeč-
nostných dôvodov urýchlene 
opustiť areál amfiteátra. Sme 
radi, že sa nikomu nič nestalo. 
Vyvolalo to však viaceré otázky 
návštevníkov filmu vrátane kri-
tických komentárov. V reakcii  
na uvedené sa úseku kina poda-
rilo vyjednať zľavnené vstupné 
pre dotknutých divákov v ná-
hradnom termíne 1. 9. Zároveň 
upozorňujeme, že ide o osobitný 
prípad platný len pre tento film  
a aj naďalej platí, že v letnom kine 
sa vstupné aj v prípade nepriaz-
nivého počasia nevracia.  
Za úsek kina Zuzana Ležáková   

Skvelá sezóna v amfiteátri

Riadková inzercia
• VN - JAZYKOVÉ KURZY
anglický a nemecký jazyk pre dospelých organizuje Mgr. Viola 
Nováková na ZŠ Tajovského Senec 2 hodiny týždenne celý škol-
ský rok 2017-2018
Zápis: 13. 9. 2017 od 16,00 do 19,00 hod., 19. 9. 2017 od 16,00 do 
19,00 hod. na ZŠ Tajovského Senec
T. č.: 0905 662 504, www.jazykovekurzyvn.sk
• Pilates-pokračujeme!
Oznam pre záujemcov o cvičenie, ktoré zlepšuje funkčnosť chrb-
tice, hybnosť kĺbov, držanie tela a odstraňuje svalovú nerovno-
váhu. Je veľkým prínosom pre ľudí, ktorí majú sedavé zamest-
nanie, či nedostatok pohybu. Cvičíme v Pastoračnom centre 
na Farskom námestí, vždy v utorok: 1. hodina o 18:15hod. (pre 
začiatočníkov), 2. hodina o 19:30 hod. (pokročilí) Začíname od 
19.09.2017
Pre nových záujemcov o cvičenie info na: 0903 135 613
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Koncom marca pribudol do štruktúry Mestského 
úradu Útvar stratégie a rozvoja Mesta Senec. Do 
portfólia nového útvaru patrí územné plánovanie 
a projektový manažment, spája v sebe strategické 
plánovanie rozvoja mesta a financovanie plánov 
cez fondy a štátne dotácie. Vedúcim nového útva-
ru je Ing. Boris Tušer. 
Kto je Ing. Boris Tušer?
Narodil som sa v Senci, absolvoval som STU v 
Bratislave – odbor architektúra a pozemné stavby. 
Vždy som sa zaujímal o to, ako Senec napreduje. 
Na možnosti uchádzať sa o post vedúceho Útvaru 
stratégie a rozvoja Mesta Senec ma najviac zau-
jala príležitosť výrazne ovplyvniť stratégiu vývoja 
mesta Senec, pretože je to môj záujem a zároveň 
koníček!
Čo je územný plán mesta?
Územný plán je zhmotnením strategickej vízie o 
rozvoji mesta, komplexne rieši priestorové uspo-
riadanie a funkčné využívanie územia, navrhuje 
vecnú a časovú koordináciu činností ovplyvňujú-
cich životné prostredie, ekologickú stabilitu a kul-
túrno-historické hodnoty územia. 
V rámci hierarchie územnoplánovacích dokumen-
tácií je najpodrobnejší územný plán zóny, nad ním 
je územný plán obce, ktorý zapadá do územného 
plánu regiónu. Územný plán obce určuje funkčné 
využitie častí územia mesta, či dané územie bude 
určené na bývanie, na občiansku vybavenosť, na 
priemyselnú výrobu alebo na iný účel. Územné 
plánovanie mesta musí byť v súlade s územným 
plánom regiónu, v našom prípade s Územným 
plánom BSK. Prináša to výhodu možnosti získania 
dotácie od BSK pre naše projekty, ktoré korešpon-
dujú s plánmi regiónu. Tu sa realizuje aj náš projek-
tový manažment, ktorý prispieva cez získavanie 
dotácií k realizácii zámerov územného plánu. 
V akom štádiu je tvorba nového územného plánu?
Po nástupe do funkcie som prevzal platný územný 
plán a v súčasnosti obstarávaný územný plán, v 
štádiu prerokovania Konceptu územného plánu, v 
ktorom sú riešené dva varianty a nultý variant, kto-
rý zachytáva súčasný stav. Teraz sme v súvislosti 
s povinným hodnotením Územného plánu mesta 
Senec ako strategického dokumentu v zmysle 
zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostre-
die (EIA – SEA) zabezpečili spracovanie Správy o 
hodnotení strategického dokumentu prostredníc-
tvom odborne spôsobilej osoby, ktorá bola prero-
kovaná s verejnosťou, ako aj so všetkými dotknu-
tými orgánmi a organizáciami. Na základe spra-
covanej Správy o hodnotení Okresný úrad Senec 
určí odborne spôsobilú osobu na vypracovanie 
Odborného posudku a návrhu Záverečného sta-
noviska, ktorý OU Senec vydá. V súvislosti s ďal-
ším postupom pri obstarávaní Územného plánu 
mesta Senec ako územnoplánovacej dokumentá-
cie v zmysle stavebného zákona bude na základe 
výsledkov z prerokovania Konceptu ÚPN mesta 
Senec, Odborného posudku a Záverečného sta-
noviska z posudzovania vplyvov na životné pros-
tredie, stanovený rozsah riešenia a podmienky pre 

riešenie invariantného riešenia Návrhu Územného 
plánu mesta Senec.
Výsledný Návrh územného plánu bude musieť byť 
prerokovaný s dotknutými obcami, orgánmi štát-
nej správy, právnickými osobami, orgánmi samo-
správy a verejnosťou. Po vyhodnotení pripomie-
nok a stanovísk z prerokovania sa spracuje Návrh 
čistopisu Územného plánu mesta Senec a jeho 
preskúmanie v súlade s § 25 stavebného záko-
na. Nový Územný plán mesta Senec nadobudne 
platnosť a účinnosť po jeho schválení uznesením 
Mestského zastupiteľstva v Senci a vyhlásením zá-
väzných častí všeobecne záväzným nariadením.
Aký bude mať vplyv na dopravu? 
V novom územnom pláne navrhujeme severo-
východný obchvat, ktorý má spájať cestu I/62 na 
Galantu s cestou II/503 na diaľnicu v smere na 
Pezinok. Počíta sa s vybudovaním kruhového 
objazdu pri Hlbokom jazere, ktorý bude východis-
kom obchvatu Senca spoza Hlbokého a Slnečné-
ho jazera. Obchvat by mal pretínať komunikácie 
smerom na Recu, Boldog a cestu na Trnavu a mal 
by vyústiť až na cestu II/503, smerom na diaľnicu. 
Tento obchvat by dokázal posťahovať dopravu 
okolitých obcí a ani premávka od Galanty by ne-
musela prechádzať cez Senec. Ďalej sa uvažuje s 
preložkou cesty I/61 „starej Seneckej cesty“, ktorá 
by sa mala realizovať popri železnici a spomeniem 
aj plánované rozšírenie cesty II/503 od diaľničnej 
križovatky Senec vrátane diaľničného mosta po 
plánované napojenie novonavrhovanej preložky 
„starej Seneckej cesty“, až po kruhový objazd 
smer Šamorín.
Akú víziu presadzujete pri výkone funkcie? 
Mojím cieľom je, aby sme pozemky určené na 
výstavbu združili do čo najviac logických urbanis-
tických celkov, aby sa zastavané územia nestrie-
dali napríklad s poľnohospodárskymi územiami. 
Senec sa rozrastá dosť nadivoko, vznikajú neza-
stavané územia medzi ostrovmi výstavby, ktoré by 
mal územný plán sceliť a vytvoriť ucelenejší vzhľad 
mesta. Urobme poriadok vo funkčných využitiach 
územných celkov tak, aby jedno nadväzovalo na 
druhé. Kde je už priemysel, nebudujme vedľa re-
kreačnú zónu, ale napríklad hlukovou bariérou 
oddelené bývanie a z týchto zón určených pre 
bývanie prechádzajme do menšieho zahuste-
nia, do rekreačnej zóny nadväzujúcej na niektoré 
senecké jazero. Územia si strážme zmysluplne 
navrhnutými regulatívmi, aby sme predišli neko-
ordinovanému zahusťovaniu existujúcich území a 
pri súčasnom rozrastaní nášho mesta nemôžem 
opomenúť verejnoprospešné stavby občianskej 
vybavenosti - školy, škôlky, poliklinika, parky, cyk-
lotrasy, a iné. Cieľom územného plánovania je pro-
stredníctvom sústavného a komplexného riešenia 
priestorového usporiadanie územia a funkčného 
využitia územia vytvárať predpoklady trvalo udrža-
teľného rozvoja. Územný plán je ako zákon a preto 
musí byť pripravený na vysokej úrovni ako strate-
gický dokument, ktorý reguluje, ale predovšetkým 
podporuje rozvoj mesta.                                      VCs

Predstavujeme Útvar stratégie a rozvoja Mesta Senec
Mesto Senec sa prvýkrát zapája do Európskej 
kampane na podporu udržateľnej mestskej 
mobility s názvom Európsky týždeň mobility. 
Témou tohto ročníka je „čistá, zdieľaná a inteli-
gentná mobilita“. Propaguje riešenia zdieľanej 
mobility a zdôrazňuje výhody ekologickejších 
spôsobov dopravy. Mesto Senec sa do kam-
pane zapojí organizovaním viacerých aktivít 22. 
septembra 2017, ktorý je aj Dňom bez áut. Vy-
zývame všetkých, aby sa v rámci svojich mož-
ností pridali k zamestnancom Mestského úradu  
a v tento deň prispeli k čistote ovzdušia mesta a 
okolia aj tým, že svoje motorové vozidlá necha-
jú doma a na prepravu do zamestnania a školy 
zvolia ekologickejší spôsob dopravy ako bicy-
kel, mestskú autobusovú dopravu (MAD) alebo 
pešiu chôdzu a pod. Súčasne Vás pozývame 
na akcie Mesta Senec organizované v spolu-
práci s OZ No Gravity, RRA Senec – Pezinok, 
Výskumným ústavom dopravným a Žilinskou 
univerzitou (ŽU), ktoré sa budú konať v piatok 
od 14:00 do 18:00 na Lichnerovej ulici. Návštev-
níci sa dozvedia informácie týkajúce sa elek-
tromobility a budú môcť otestovať ekologické 
dopravné prostriedky na elektrický pohon ako 
elektroskútre, elektrobicykle, elektrokolobežky 
a pod. Predstavený bude aj študentský projekt 
elektromobilu e-vozidlo EDISON, ktoré bolo 
vyvinuté tímom profesorov, študentov a dokto-
randov ŽU. Udalosti sa zúčastní aj spoločnosť 
Zeroemission, ktorá bude prezentovať nabíja-
cie stanice vhodné nielen spoločnosti ale aj do 
domácností. V našom meste budú v rámci me-
dzinárodného projektu eGUTS (Elektrické, elek-
tronické a zelené systémy mestskej dopravy), o 
ktorom sme písali v aprílovom čísle Senčana, v 
roku 2018 nainštalované a testované elektrické 
nabíjacie stanice, ktoré prispejú k rozvoju elek-
tromobility v dunajskom regióne. Zapojte sa a 
príďte sa dozvedieť viac.      Angelika Matlohová

Európsky týždeň mobility

16. - 22. 
september

 2017
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Väčší podiel nájomného bývania

Jednou zo základných potrieb ľudí je bý-
vanie. Som presvedčený, že Bratislavský 
kraj potrebuje väčší podiel nájomného bý-
vania. Ako ponuku pre mladých ľudí, ale aj  
pre tých, ktorí si nemôžu bývanie zabezpe-
čiť sami. Som rád, že v roku 2014 sa nám 
podarilo dať do užívania jeden nájomný by-
tový dom v Petržalke pre 72 rodín. Na toto 
musíme nadviazať aj na kraji. Preto navrhu-
jem pripraviť Program rozvoja nájomného 
bývania v kraji a v spolupráci s mestami  
a obcami, ale aj ďalšími partnermi ho začať 
uskutočňovať. 

Sociálne služby pre občanov

Druhou veľkou témou sú sociálne služby. 
Ako pomoc pre zdravotne postihnutých, 
ako pomoc pre sociálne odkázaných, ako 
pomoc pre ďalšie sociálne skupiny, vrátane 
bezdomovcov. Pomoc ľuďom v núdzi nie 
je len vecou kraja, lebo ju poskytuje v pr-
vom rade rodina, ktorá sa dokáže postarať  
o svojho blízkeho, najlepšie v jeho domá-

com prostredí. Ale príde čas, kedy pomá-
ha opatrovateľská služba, ktorú poskytujú 
mestá a obce, aj súkromníci či charita, 
vrátane zariadení pre seniorov. A pre ťaž-
šie sociálne odkázaných je tu kraj, ten musí 
pomáhať a musí sa postarať o každého 
svojho občana. A musí aj koordinovať po-
skytovanie sociálnych služieb v celom kraji. 

Program aktívneho starnutia v kraji

Treťou veľkou témou je starostlivosť o na-
šich rodičov a starých rodičov, o našich 
seniorov. Je to pomoc a podpora tomu, 
aby jeseň svojho života prežívali aktívne  
a v dobrom zdraví. Preto navrhujem pri-
praviť Program aktívneho starnutia v kra-
ji. Budú to konkrétne kroky zamerané  
na zohľadnenie potrieb seniorov vo verej-
nej doprave, rozvoji kultúrnych a športo-
vých aktivít, rozvoja denných centier, za-
mestnanosti seniorov, podpore prevencie 
a dobrého zdravia a ďalšie opatrenia. Mám 
s tým skúsenosti, lebo takýto program sme 
pripravili už na úrovni Bratislavy. A budem 
pri tom spolupracovať s Krajskou radou se-

niorov, čo je myšlienka, s ktorou sme začali 
ešte v Petržalke. 

Samospráva je tu pre občana

Sociálny rozmer politiky je niečo, kde som 
sa nikdy nepodriaďoval akémusi duchu 
doby, ale bol, je a bude pre mňa vždy priro-
dzený. Považujem za spravodlivé a správ-
ne, aby sa spoločnosť, štát či samospráva 
snažili pomáhať ľuďom, ktorí sa dostali  
do stavu núdze a potrebujú pomoc a pod-
poru. Drží to spoločnosť pokope a v nepo-
slednom rade zabraňuje nárastu extrémiz-
mu. Tak to chcem robiť aj na úrovni kraja. 
Aby ľudia vedeli, že samospráva je tu pre 
nich. Je tu pre vás.

Milan Ftáčnik,
kandidát na župana 
Bratislavského kraja
www.ftacnik.sk
Objednávateľ: doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., Kúpeľná 
8, 811 02 Bratislava
Dodávateľ: MAYER/McCann-ERICKSON s.r.o., Dúb-
ravská cesta 2, 841 05 Bratislava, IČO: 31374093

Kraj musí riešiť sociálne problémy ľudí a pomáhať slabším
Aj keď sa o Bratislavskom kraji hovorí, že je najbohatším krajom, platí to iba v štatistike. Aj tu žijú ľudia, ktorí nemajú 

dosť peňazí, aby si napríklad zaobstarali vlastné bývanie, aj tu žijú ľudia, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých, 
či už zo zdravotných, finančných či iných dôvodov. Som človek, ktorý verí tomu, že činnosť samosprávy musí mať 

aj sociálny rozmer, zameraný na podporu a pomoc tým, ktorí ju potrebujú.
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Bratislavský región dostane Family Park!
Unikátny projekt Family Parku naberá reálne kontúry! Vyrásť má na okraji bratislavskej Petržalky na župných 

pozemkoch a po jeho vybudovaní vznikne priestor, kde budú môcť rodiny s deťmi tráviť voľný čas, zabaviť sa, ale aj 
spoznávať náš región. Obyvateľov župy navyše jeho výstavba nebude nič stáť!

Family Park bude mať dennú kapacitu oko-
lo dvetisíc návštevníkov a okrem vyžitia pre 
rodiny, ponúkne program aj žiakom škôl. 
Podľa prieskumu verejnej mienky zo sep-
tembra 2015 si 54% obyvateľov kraja myslí, 
že vybudovanie takéhoto parku je potreb-
né a až 37% obyvateľov (najmä rodičov 
malých detí) to dokonca považuje za veľmi 
potrebné. Pozemok na konci bratislavskej 
Petržalky je dokonalým miestom aj vďaka 
dopravnému spojeniu a blízkemu diaľnič-
nému napojeniu. 
„Sme vo finále, po mnohých rokoch ťaha-
níc, ktoré nám spôsobilo predošlé vedenie. 
Pretože na tieto pozemky podpísali desať 
miliónové zmenky a takmer sme o poze-
mok prišli. Dnes je situácia taká, že župa sa 
postará o to, aby tu vyrástol rodinný park. 
Pretože takýto priestor, kde by sa mohli 
stretávať celé rodiny a tráviť spolu svoj čas 
zábavou a hrami v regióne chýba,” ozrejmil 
predseda Bratislavského samosprávneho 

kraja Pavol Frešo.
Bratislavský samosprávny kraj je od roku 
2008 majiteľom pozemkov na okraji Mest-
skej časti Bratislava – Petržalka, ktorej zá-
stupcovia takisto súhlasili s vybudovaním 
rodinného parku. Táto lokalita je aj v Územ-
nom pláne Hlavného mesta SR – Bratislavy 
definovaná ako územie pre šport.
Na takmer deviatich hektároch pozemkov 
na konci Petržalky teda vyrastie rodinný 
park, s pracovným názvom Family Park, 

vďaka koncesionárovi, ktorý sa môže pri-
hlásiť až do siedmeho septembra a súťažné 
podmienky sú zverejnené aj v anglickom 
jazyku. Prihlásiť sa môžu nielen domáci, ale 
aj zahraniční záujemcovia. Ešte v decembri 
minulého roka totiž schválili poslanci žup-
ného zastupiteľstva Návrh konceptu rodin-
ného parku, zábavno-náučného charakte-
ru v Bratislavskom kraji.
Súťažné podklady pre prevádzkovateľa bu-
dúceho Family Parku pripravovali odborní-
ci dva roky. Presnú definíciu Family Parku 
hľadalo viacero odborníkov, medzi nimi 
napríklad aj Hlavná architekta Hlavného 
mesta SR – Bratislava Ingrid Konrad, župní 
poslanci či architekti, takmer dva roky.  Vý-
sledkom ich práce je jasné a transparent-
né zadanie, ktoré už začiatkom septembra 
spozná víťaza. Výstavba Family Parku na-
vyše nebude stáť obyvateľov bratislavské-
ho kraja ani cent.

BSK

V Senci opäť funguje športové centrum
Stredná odborná škola na Kysuckej ulici v Senci, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti bratislavskej župy, má od apríla 
opäť športové centrum, ktoré je prístupné nielen pre žiakov škôl, ale aj iných škôl okresu Senec a takisto aj verejnosti. 

„Všetky kroky, ktoré BSK v tomto smere 
urobilo, smerovali k tomu, aby sme tento 
areál v čo najkratšej dobe sprevádzkovali. 
Areál bude využívaný a prístupný  pre všet-
kých,  ktorí prejavia záujem o športové ak-
tivity,“ vyjadril sa predseda Bratislavského 
samosprávneho kraja Pavol Frešo.
Moderné športovisko pre mladých športov-
cov postavilo na Strednej odbornej škole 
na Kysuckej ulici v Senci občianske zdru-
ženie ŠK SFM Senec vďaka finančného 
mechanizmu EHP, Nórskemu finančnému 
mechanizmu a zo štátneho rozpočtu SR. 

V dôsledku porušenia finančnej disciplíny 
však bol združeniu príspevok po rokoch 
zo strany Úradu vlády SR odobratý a na 
športovisko bolo uvalené záložné právo. 
Bratislavský samosprávny kraj, ako majiteľ 
pozemkov, na ktorých ihrisko stojí, v rámci 
svojich kompetencií a osobnej angažova-
nosti vedenia pomohol škole dostať ihrisko 
pod svoju správu.
Od 1. apríla 2017 tak môže Stredná odbor-
ná škola na Kysuckej ulici v Senci naplno 
rozvíjať základné poslanie športoviska. 
Úrad vládneho auditu povolil dočasné uží-

vanie priestorov pre potreby školy, prípad-
ne aj širšej verejnosti do času vyriešenia 
majetkovo-právnych vzťahov. Športoviská 
bude škola využívať pre skvalitnenie teles-
nej prípravy žiakov, na organizáciu športo-
vých akcií v rámci okresu a kraja. Ako na-
príklad Olympijské dni, Športový deň riadi-
teľa školy,  beh zdravia, obvodné, okresné 
i regionálne kolá pre žiakov stredných škôl  
o „Pohár predsedu BSK“ ( florbal, futsal, te-
nis, veľký futbal). 
Športovisko na SOŠ Kysuckej v Senci bude 
k dispozícii aj mimoškolským športovým 
aktivitám pre mládež a širokú verejnosť 
mesta Senec a iných záujemcov počas ce-
lého školského roka, vrátane prázdnin pod 
dozorom kvalifikovaných zamestnancov 
školy. Škola tak chce prispievať k rozvoju 
športu ako aj zdravého životného štýlu. BSK
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DOPRAVA ZADARMO,  
ALEBO DOPRAVA PORIADNE?

Váš kandidát na 
bratislavského župana www.uhler2017.sk/doprava

Blíži sa finále kampane a župan, ktorý za 
8 rokov nemá žiadne výrazné výsledky, 
potrebuje zaujať. Ukázalo sa, že lanovka 
cez Dunaj bude skôr turistickou atrakciou 
než skutočnou pomocou bratislavskej 
doprave, tak súčasný župan oprášil nápad 
kandidáta Mariána Kočnera z roku 2006 
s MHD zadarmo.

Prax zo zahraničia ukazuje, že to nie je 
dobrý nápad. Sľubované prínosy v podobe 
nižšieho počtu áut to neprinieslo. Tí, ktorí 
majú viac prostriedkov, sa vrátili do áut, 
iní zas začali využívať verejnú dopravu aj 
na trasy, ktoré predtým absolvovali pešo. 
Výsledný efekt je plnšia a ešte horšia 
doprava pre bežných ľudí, pretože nie 
je na investície do infraštruktúry 
a nových vozidiel.

Doprava naozaj potrebuje nový impulz,
ale som presvedčený, že to majú byť veci, 
ktoré sú o kvalite a komforte. Veci, ktoré 
sa robia všade naokolo a fungujú, veci, 
ktoré vieme urobiť aj v Bratislavskom 
kraji, len treba chcieť a hlavne vedieť ako. 
Od záchytných parkovísk pre autá aj bi-
cykle, cez poriadnu integrovanú dopravu 
s nadväzujúcimi a častými spojmi, až po 
nové linky a trasy, ktoré dávajú zmysel. 
Doprava v kraji potrebuje nápady, ktoré 
majú odborné zázemie a nápady, ktoré je 
župan schopný naplniť a zrealizovať.

To je moja ponuka vám voličom a verím, 
že je zaujímavejšia, ako 11 rokov staré 
Kočnerove nápady vo Frešovom 
podaní.
 

Objednávateľ: Jozef Uhler, Zeleninová 25, 851 10 Bratislava. Dodávateľ: Mestský úrad Senec, Mierové námestie 8, 903 01 Senec, IČO 00305065.

Objednávateľ: Rudolf Kusý, Bratislava
Dodávateľ: zerovia, s.r.o., Nevädzova 6/F, 821 01 Bratislava, IČO: 47 390 051
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Od piatka 28.júla do 5. augusta 
mohli domáci i turisti navštíviť 
tretí ročník Seneckého vínne-
ho festivalu na juhu Slnečných 
jazier. Podujatie otvoril primá-
tor mesta Senec Ing. Karol 
Kvál spolu s hosťami z BSK 
predsedom Pavlom Frešom a 

podpredsedníčkou Gabriellou 
Németh. Dobré víno od lokál-
nych aj vzdialenejších vinárov 
ochutnali napríklad aj niektorí 
poslanci Mestského zastu-
piteľstva v Senci či hostia z 
partnerského mesta Kőszeg 
pod vedením primátora László 
Hubera. Všetky miesta na se-
denie boli počas večera ob-
sadené Senčanmi i turistami, 
ktorí si mohli počas úvodného 

večera nechať pohladiť dušu aj 
jazzovou hudbou v podaní ka-
pely Miloš Biháry & Jazz Funk 
Brothers s Dominikou Debná-
rovou.
Počas ďalších festivalových 
dní príjemnú atmosféru dotvá-
rali aj Bukato band, Dychová 
hudba Senčanka, Aha-coun-
try, Traditional club Revival a 

Labuda music.
Na tomto ročníku sme mohli 
ochutnať víno od týchto viná-
rov: Hulanský-rodinné vinár-
stvo Rača, Dubovský & Gran-
čič vinárstvo Svätý Jur, Vinár-
stvo Križanovič & Prievozník 
Blatné, Farebné vinárstvo Pezi-

nok, Bočko víno Šenkvice, Fitz 
& Petrík vinárstvo Šenkvice, 
Navara vinárstvo Veľký Biel, 
Jungpereg 1632 Senec, Kar-
patská perla  Šenkvice, Wine 
partner Senec, Mitoma Vrbice, 
Vinárstvo Bognár Svätý Jur, 
Ovocné vína Skalica.
Podujatie prebehlo pod zášti-
tou Mesta Senec, Správy ces-
tovného ruchu Senec, s.r.o., 
Bratislavského samosprávne-

ho kraja a Bratislava region 
tourism. Projekt realizovaný s 
finančnou podporou Minister-
stva dopravy a výstavby Slo-
venskej republiky.

Organizačný výbor ďakuje Šte-
fanovi Vrábelovi za pomoc pri 
organizovaní.  
                        Text a foto: MO

Senecký vínny festival chutil

Vystúpením dychovej hudby 
Senčanka sa začal dvojdňo-
vý festival ľudových remesiel. 
Prednostka MsÚ Senec Jar-
mila Répássyová, podpred-
sedníčka OZ Tradičné ľudové 
remeslá Ľubica Kuzmová a 
predseda združenia Miloš Kun-
kel otvorili šiesty ročník Medzi-
národného stretnutia ľudových 
remeselníkov v Senci, ktoré sa 
konalo  12. a 13. augusta 2017.
Toto tradičné letné podujatie 
sa v Senci prvýkrát konalo v 
roku 2012. Festival remesiel 
priniesol jedinečný zážitok z 
práce množstva ľudových re-
meselníkov zo Slovenska aj 
okolitých krajín. V súčasnosti 
tieto remeslá žijú len vďaka re-

meselníkom, ktorí uchovávajú 
tradície svojich otcov a pokra-
čujú vo výrobe užitočných a 
krásnych predmetov. Aj v Sen-
ci sme mohli pozorovať prácu 
zručných majstrov rezbárov, 
kováčov, košikárov, drotárov, 
hrnčiarov, včelárov či čipká-
rov a mnoho ďalších a kúpiť 
si ich jedinečné diela, ktoré v 
obchodoch nenájdeme. Toho 
roku sa v Senci prezentovalo 
115 remesiel. V sobotu, v rámci 
prvého dňa festivalu remesiel 
vystúpili na pódiu pred MsKS 
tanečný súbor Gazdász Nép-
táncegyüttes z partnerského 
mesta Mosonmagyaróvár a 
ľudová hudba Fidlikanti z Bra-
tislavy.                                 VCs

Tradičné remeslá

Vo štvrtok 3. augusta sa letné 
prázdniny preklopili do druhej 
polovice aj koncertom dvoch 
známych hudobných skupín 
- českej Buty a slovenskej Ine-
Kafe. Amfiteáter síce nepraskal 

vo švíkoch, ale aj tak bolo di-
vákov dosť na to, aby vytvorili 
skvelú atmosféru. V prípade 
Buty skôr rozjímavú a pokoj-
nú a v prípade IneKafe bujarú 
punkovú.

Buty a Iné Kafe
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○○ Plavecký výcvik pre deti od 5 rokov

○○ Plavecký výcvik pre dospelých

○○ Zdokonaľovací plavecký výcvik

○○ Plavecké kurzy pre školy a škôlky

○○ Individuálna príprava plavcov 
(kondičné alebo športové plávanie)

○○ Kvalifikovaní tréneri s dlhoročnou praxou

○○ 25m plavecký bazén s temperovanou vodou

○○ Výhodné cenové podmienky pre členov klubu

○○ Sme členom Slovenskej plaveckej federácie

 

Naša základná ponuka:

SWIM Klub Senec:

KKONTAKT
Tel: 09910 9009 9088
E-Mail: plavaniie@swimklubsenec.ssk www.swimklubsenec.sk

300 výročie narodenia osvietenej panov-
níčky Rakúsko-Uhorskej monarchie  Márie 
Terézie, je dátumom významným z hľadiska 
celého stredoeurópskeho priestoru. 
Nech je náš pohľad súčasníka akýkoľvek, v 
danom kontexte je účinkovanie Márie Teré-
zie na historickej mape Slovenska aj mesta 
Senec nezmazateľné a v mnohom s presa-
hom do súčasnosti.
Obdobie života a panovania tejto panov-
níčky  je čo do kultúrnej a umeleckej sféry 
zasadené do éry BAROKOVEJ. Mnohé z 
toho, čo sa v Senci z hmotných pamiatok 
zachovalo, je práve z tohto obdobia.
Pri tejto príležitosti sa mesto Senec roz-
hodlo usporiadať podujatia pod názvom 
Mária Terézia 300, ktoré svojím charakte-
rom kopírujú už zavedené a osvedčené ak-
tivity na tomto poli, či už z iniciatívy mesta 
Senec, Meského Múzea či  Mestského kul-
túrneho strediska.
Súčasne prináša nový impulz, v „novom“ 
priestore s „novými“ tvárami.

14. september 2017  
1. Výstava výsledkov výtvarného 
workshopu a prác Aleny Adamíkovej - 
barokové inšpirácie...
09:00 – výtvarný workshop spolu s inštalá-
ciou ako interaktívne vzdelávanie konkrét-

nou činnosťou na tému, viditeľnú a konkrét-
ne uchopiteľnú prostredníctvom prác a pod 
vedením akad. maliarky Aleny Adamíkovej.
Workshop je určený žiakom seneckých 
základných škôl, môže sa konať v plenéri, 
pred mestským úradom, pod barokovým 
portálom, pred synagógou v Senci...
Výsledky dopoludňajších aktivít budú vy-
stavené v rekonštruovanom priestore budú-
cej hasičskej expozície mestského múzea 
spolu s výberom prác p. Aleny Adamíkovej.
18:00 - Vernisáž výsledkov workshopu a vy-
braných diel akad. mal. Aleny Adamíkovej
Miesto: budúca hasičská expozícia Mest-
ského múzea
Výstava bude sprístupnená aj počas 
sviatku 15. 9. 2017.

2. Divadelné predstavenie - Túlavé di-
vadlo
19:00 - „Ešte jeden zázrak, korunovačná 
hra zázračná“, autor Jakub Nvota
Pôvodne hra naštudovaná pre bratislavské 
korunovačné slávnosti, no jej premiéra sa 
počas tohto podujatia nekonala. 
Uvedené podujatia dôstojne prezentujú kul-
túrno-spoločenské aktivity mesta Senec a 
zároveň  dokumentujú spoluprácu s BSK či 
s vlastníkom hry BKIS.

20. september 2017  
1. Odhalenie pamätnej tabule
17:00 – v prítomnosti zástupcov mesta, so 
sprievodným slovom a hudbou
Miesto:  Mierové námestie pod zrekonštru-
ovaným portálom
2. Koncert zoskupenia Mucha Quartet a 
moderovaná diskusia k obdobiu vládnu-
tia Márie Terézie
18:00 
Mucha Quartet – koncert
Mgr. Gábor Strešňák a kolegovia odborne 
aj s nadhľadom na tému „Mária Terézia v 
kontexte regionálnych dejín“.
Miesto: budúca hasičská expozícia Mest-
ského múzea
20:00 - Barokové hudobné a slovné puto-
vanie sa presunie do barokových pivníc 
budovy ZŠ Alberta Molnára Szenciho, za-
chovaných pod budovou.
Podujatie ukončíme čašou vína vo vínnej 
pivnici Jungpereg 1632.

Zmena programu vyhradená

Uvedené podujatia sú vhod-
ným projektom zapojiteľným 
do iniciatívy DNI EURÓP-
SKEHO KULTÚRNEHO DE-
DIČSTVA 2017.

Mária Terézia 300
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ČIARA  
1.9. piatok o 20:00 4,- Eur 

Mimoriadny oznam pre návštevníkov 
filmového predstavenia Čiara 

10. augusta 2017
 

Po rokovaní s distribútorom filmu Čiara 
sa kinu podarilo vyrokovať opakovane 

premietanie 1. 9. 2017 a zľavu 50 percent 
pre tých návštevníkov kina, ktorí z dôvodu 

silnej búrky nedopozerali tento film 
do konca. Ide o mimoriadne opatrenie 
platné len pre tento osobitný prípad. 
Premietanie filmov nie je vo výlučnej 

kompetencii kina a vždy závisí od dohody 
s distribučnou spoločnosťou. 

Zároveň pripomíname, že v budúcnosti 
aj naďalej platí pravidlo, že v letnom kine 

sa aj v prípade nepriaznivého počasia 
vstupné nevracia. 

Ďakujeme za pochopenie. 
 

Alžbeta Ležáková - vedúca úseku 
kina Senec

 

HURVÍNEK 
8.9. piatok o 17:00 4,- Eur 

 

TERMINÁTOR 2
9.3. štvrtok o 18:00 4,- Eur

 Výstava výsledkov výtvarného 
workshopu a prác 

akad. mal. Aleny Adamíkovej  
„BAROKOVÉ INŠPIRÁCIE“

14.9. štvrtok 
9:00 Výtvarný workshop

18:00 Vernisáž výsledkov workshopu 
a vybraných diel 

akad. mal. Aleny Adamíkovej.
Budúca hasičská expozícia 

Mestského múzea 
(budova pri autobusovej stanici, vedľa sklenárstva).

20.9. streda
17:00 Odhalenie pamätnej 
tabule na Mierovom námestí 
pod zrekonštruovaným 
portálom.

18:00 Mucha Quartet - koncert vážnej 
hudby s diskusiou na tému 

„Mária Terézia v kontexte 
regionálnych dejín“ 

20:00 Barokové hudobné a slovné 
putovanie 

sa presunie do barokových pivníc budovy 
ZŠ Alberta Molnára Szencziho, 

zachovaných pod budovou.
Podujatie ukončíme čašou vína vo vínnej 

pivnici Jungpereg 1632.

          MESTSKÉ MÚZEUM
TURECKÝ DOM

Výstava: 

DUNAJSKÉ LUHY
13. júna 2017 sme pre Vás sprístupnili 

dočasnú výstavu s názvom Dunajské luhy. 
Mohutný a nespútaný Dunaj oddávna 

vlažil krajinu úrodnej nížiny. 
Z posplietaných vyliatych meandrov dnes 

ostali len zvyšky stále tajomných luhov 
v podobe zaplavených a len ťažko 

preniknuteľných lesov s neopakovateľnou 
rozmanitosťou života. Od vzácnych rýb 

a obojživelníkov po plaché vtáctvo 
prispôsobené na špecifické podmienky 
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HLUŠÍKOVÁ  
MARTA
29.9. piatok o 10:00
Vstup voľný
Beseda s autorkou 
kníh pre deti 
a mládež. 

 
SLNEČNÝ FESTIVAL

8.9. piatok a 9.9. sobota 
Už tretí ročník divadelného festivalu.

Festival je miestom pre všetkých zážitku 
chtivých, divadlom posadnutých, bábkou 

uchvátených, tvorivých a tvorivosť 
hľadajúcich, pre tých, ktorí majú radi 

príbehy, rozhovory aj knihy a ich autorov. 
Tých, ktorí sa radi nechajú upútať, ale aj 

tých, čo sa sami upútať neboja. 
8. piatok o 19.00 Slávnostné otvorenie 

v MsKS v Senci
Divadelný súbor ZnudyĽudu odpremiéruje 

najnovšiu autorskú hru „Zamračené 
miestami vratka DPH“. Nádejný herec 

Erik Šupčík zo Základnej umeleckej školy 
Fándlyho v Senci predvedie monológ 

majstra Kata z hry Ján Ošík. Špeciálny 
hosť: Mgr.art. Miroslava Pavlíková 

(bábkoherečka, dramaturgička 
a moderátora – Fidlibum RTVS, 

Divadielko ŽuŽu).

HORMONÁLNA JOGOVÁ 
TERAPIA

víkendový seminár 
23.9. sobota a 24.9. nedeľa  

DNI EURÓPSKEHO 
KULTÚRNEHO DEDIČSTVA 

2017.
„Mária Terézia 300“.  

Séria podujatí venovaných osvietenej 
panovníčke.

PREDPREDAJ  VSTUPENIEK: 

KANCELÁRIA          8.00 – 15.00 hod
Obedňajšia prestávka 11.00 – 12.00 hod
LABYRINT     8.00 – 15.00 hod
Obedňajšia prestávka 12.00 – 13.00 hod
POKLADŇA KINA        15.00 – 19.30 hod
Maximálna dĺžka rezervácie vstupeniek 
je 7 dní.

www.msks-senec.sk
www.kinosenec.sk

KINOSÁLA

KNIŽNICA

LA GIOIA & band
ROCKOVÉ BALADY

28.9. štvrtok o 19:00 15,- Eur

ČÍTANIE S MRKVIČKOM
18.9. pondelok o 9:00, o 10:00 a o 11:00 

Vstup voľný
Dramatizované čítanie pre deti rôznych 

vekových kategórii. 

JOBUS BRAŇO
21.9. štvrtok o 9:00 a o 11:00

Vstup voľný
Beseda s hudobníkom a autorom 

detských kníh.

EDUDRAMA
25.9. pondelok o 9:00 a o 11:00

Vstup voľný
Interaktívne predstavenie pre deti.

FRANKOVÁ
27.9. streda o 8:30

Vstup voľný
Divadelné predstavenie 

pre GAB Senec

Predpredaj vstupeniek od 4.9.2017

ANNA 

na hranici vody a súše. Bežný návštevník 
sem zavíta len výnimočne, ale výstava 
o dunajských luhoch, ich výnimočnej 

ale ťažko prístupnej faune a flóre odkryje 
mnoho nezabudnuteľných zážitkov 

aj pre tých, ktorí vzácne lesné 
ekosystémy spoznávajú radšej v bezpečí 

a pohodlí svojho domova. 
Výstava potrvá do konca októbra. 

Výstava: 
STÁLA EXPOZÍCIA PRÍRODY 

A STARŠÍCH DEJÍN SEMCA A OKOLIA
Osídlenie okolia od doby kamennej, 

história stredoveku a novoveku 
v archeologických nálezoch a archívnych 

dokumentoch, živá i neživá príroda 
od Čiernej vody po Svätý Martin. 

Dermoplastické preparáty živočíchov, 
nálezisko mamuta v Senci.

Učebnice pre deti 
– čítanie aj pre dospelých

Prvé dva zväzky trilógie učebníc 
regionálnej výchovy Senec - od návršia 

k horizontom sú už dostupné nielen 
pre školákov ale aj pre širokú verejnosť. 

Ich stránky prinášajú zaujímavé informácie 
z oblasti prírody, histórie a kultúrneho 
dedičstva Senca i jeho širšieho okolia. 
Publikácie vychádzajú v slovenskom 

a v maďarskom jazyku. Informujte 
sa v Mestskom múzeu v Senci 

(Turecký dom).

9.9. sobota o 15:00 
Slnečný festival, literárny stan

Mgr. Gábor Strešňák: 
Sabat bosoriek na seneckom vinohrade 

Prednáška v slovenskom jazyku. 

28.9. štvrtok o 19:00 
Gaucsík István, PhD.: 

Tarján Ödön, az állameszme kritikusa.
Könyvbemutatóval egybekötött előadás 
az két világháború közti Csehszlovákia 

kisebbségi magyar politikusáról.
Prednáška v maďarskom jazyku 

o Ödönovi Tarjánovi, predstaviteľovi 
menšinovej politiky prvorepublikového 

Československa. 

PRIPRAVUJEME

                 

kinosála - muzikálová rozprávka

NEMO A DORY
1.10. nedeľa o 15:30 7,- Eur

„HODINKA S...“
Talkšou Moniky Macháčkovej s Viktorom Horjánom.

4.10. streda o 19:00
 

XLVIII. DNI ALBERTAMOLNÁRA 
SZENCZIHO

6.10. piatok

všetko o jablkách a dobrotách z nich

JABLKOVÉ HODOVANIE
7.10. sobota o 10:00

                    KRZEMIEŇOVÁ  ANTONIE 
                    ŽIVOT JE HRA

                      2.10. pondelok - celodenný seminár 
                         3.10. utorok - celodenný seminár
                         4.10. streda o 18:00
                         Lekárska psychosomatika - prednáška 
                         s českou psychosomatičkou 

KOMPANÍKOVÁ MONIKA
9.10. pondelok o 18:00

Beseda s autorkou knihy Piata loď

PASOVANIE PRVÁKOV 
ZA ČITATEĽOV KNIŽNICE

11.10. streda o 10:00
Bezplatný zápis prvákov do našej knižnice

FULMEKOVÁ DENISA
12.10. štvrtok o 18:00

Stretnutie so spisovateľkou 
a jej najnovšou knihou Konvália

Detské divadielko v MsKS v Labyrinte
14.10. Sobota o 16:00

                       GENESIS EXPO
                              23.10. -  27.10.
                              Putovná výstava 
                              v priestoroch Mestskej knižnice

 

Predpredaj vstupeniek od 4.9.2017

                        AMFITEÁTER

                          LABYRINT

                   KINO MIER



11SENČAN september 2017 KULTÚRNE PODUJATIA    Mestské kultúrne stredisko Senec

                

ČIARA  
1.9. piatok o 20:00 4,- Eur 

Mimoriadny oznam pre návštevníkov 
filmového predstavenia Čiara 

10. augusta 2017
 

Po rokovaní s distribútorom filmu Čiara 
sa kinu podarilo vyrokovať opakovane 

premietanie 1. 9. 2017 a zľavu 50 percent 
pre tých návštevníkov kina, ktorí z dôvodu 

silnej búrky nedopozerali tento film 
do konca. Ide o mimoriadne opatrenie 
platné len pre tento osobitný prípad. 
Premietanie filmov nie je vo výlučnej 

kompetencii kina a vždy závisí od dohody 
s distribučnou spoločnosťou. 

Zároveň pripomíname, že v budúcnosti 
aj naďalej platí pravidlo, že v letnom kine 

sa aj v prípade nepriaznivého počasia 
vstupné nevracia. 

Ďakujeme za pochopenie. 
 

Alžbeta Ležáková - vedúca úseku 
kina Senec

 

HURVÍNEK 
8.9. piatok o 17:00 4,- Eur 

 

TERMINÁTOR 2
9.3. štvrtok o 18:00 4,- Eur

 Výstava výsledkov výtvarného 
workshopu a prác 

akad. mal. Aleny Adamíkovej  
„BAROKOVÉ INŠPIRÁCIE“

14.9. štvrtok 
9:00 Výtvarný workshop

18:00 Vernisáž výsledkov workshopu 
a vybraných diel 

akad. mal. Aleny Adamíkovej.
Budúca hasičská expozícia 

Mestského múzea 
(budova pri autobusovej stanici, vedľa sklenárstva).

20.9. streda
17:00 Odhalenie pamätnej 
tabule na Mierovom námestí 
pod zrekonštruovaným 
portálom.

18:00 Mucha Quartet - koncert vážnej 
hudby s diskusiou na tému 

„Mária Terézia v kontexte 
regionálnych dejín“ 

20:00 Barokové hudobné a slovné 
putovanie 

sa presunie do barokových pivníc budovy 
ZŠ Alberta Molnára Szencziho, 

zachovaných pod budovou.
Podujatie ukončíme čašou vína vo vínnej 

pivnici Jungpereg 1632.

          MESTSKÉ MÚZEUM
TURECKÝ DOM

Výstava: 

DUNAJSKÉ LUHY
13. júna 2017 sme pre Vás sprístupnili 

dočasnú výstavu s názvom Dunajské luhy. 
Mohutný a nespútaný Dunaj oddávna 

vlažil krajinu úrodnej nížiny. 
Z posplietaných vyliatych meandrov dnes 

ostali len zvyšky stále tajomných luhov 
v podobe zaplavených a len ťažko 

preniknuteľných lesov s neopakovateľnou 
rozmanitosťou života. Od vzácnych rýb 

a obojživelníkov po plaché vtáctvo 
prispôsobené na špecifické podmienky 
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HLUŠÍKOVÁ  
MARTA
29.9. piatok o 10:00
Vstup voľný
Beseda s autorkou 
kníh pre deti 
a mládež. 

 
SLNEČNÝ FESTIVAL

8.9. piatok a 9.9. sobota 
Už tretí ročník divadelného festivalu.

Festival je miestom pre všetkých zážitku 
chtivých, divadlom posadnutých, bábkou 

uchvátených, tvorivých a tvorivosť 
hľadajúcich, pre tých, ktorí majú radi 

príbehy, rozhovory aj knihy a ich autorov. 
Tých, ktorí sa radi nechajú upútať, ale aj 

tých, čo sa sami upútať neboja. 
8. piatok o 19.00 Slávnostné otvorenie 

v MsKS v Senci
Divadelný súbor ZnudyĽudu odpremiéruje 

najnovšiu autorskú hru „Zamračené 
miestami vratka DPH“. Nádejný herec 

Erik Šupčík zo Základnej umeleckej školy 
Fándlyho v Senci predvedie monológ 

majstra Kata z hry Ján Ošík. Špeciálny 
hosť: Mgr.art. Miroslava Pavlíková 

(bábkoherečka, dramaturgička 
a moderátora – Fidlibum RTVS, 

Divadielko ŽuŽu).

HORMONÁLNA JOGOVÁ 
TERAPIA

víkendový seminár 
23.9. sobota a 24.9. nedeľa  

DNI EURÓPSKEHO 
KULTÚRNEHO DEDIČSTVA 

2017.
„Mária Terézia 300“.  

Séria podujatí venovaných osvietenej 
panovníčke.

PREDPREDAJ  VSTUPENIEK: 

KANCELÁRIA          8.00 – 15.00 hod
Obedňajšia prestávka 11.00 – 12.00 hod
LABYRINT     8.00 – 15.00 hod
Obedňajšia prestávka 12.00 – 13.00 hod
POKLADŇA KINA        15.00 – 19.30 hod
Maximálna dĺžka rezervácie vstupeniek 
je 7 dní.

www.msks-senec.sk
www.kinosenec.sk

KINOSÁLA

KNIŽNICA

LA GIOIA & band
ROCKOVÉ BALADY

28.9. štvrtok o 19:00 15,- Eur

ČÍTANIE S MRKVIČKOM
18.9. pondelok o 9:00, o 10:00 a o 11:00 

Vstup voľný
Dramatizované čítanie pre deti rôznych 

vekových kategórii. 

JOBUS BRAŇO
21.9. štvrtok o 9:00 a o 11:00

Vstup voľný
Beseda s hudobníkom a autorom 

detských kníh.

EDUDRAMA
25.9. pondelok o 9:00 a o 11:00

Vstup voľný
Interaktívne predstavenie pre deti.

FRANKOVÁ
27.9. streda o 8:30

Vstup voľný
Divadelné predstavenie 

pre GAB Senec

Predpredaj vstupeniek od 4.9.2017

ANNA 

na hranici vody a súše. Bežný návštevník 
sem zavíta len výnimočne, ale výstava 
o dunajských luhoch, ich výnimočnej 

ale ťažko prístupnej faune a flóre odkryje 
mnoho nezabudnuteľných zážitkov 

aj pre tých, ktorí vzácne lesné 
ekosystémy spoznávajú radšej v bezpečí 

a pohodlí svojho domova. 
Výstava potrvá do konca októbra. 

Výstava: 
STÁLA EXPOZÍCIA PRÍRODY 

A STARŠÍCH DEJÍN SEMCA A OKOLIA
Osídlenie okolia od doby kamennej, 

história stredoveku a novoveku 
v archeologických nálezoch a archívnych 

dokumentoch, živá i neživá príroda 
od Čiernej vody po Svätý Martin. 

Dermoplastické preparáty živočíchov, 
nálezisko mamuta v Senci.

Učebnice pre deti 
– čítanie aj pre dospelých

Prvé dva zväzky trilógie učebníc 
regionálnej výchovy Senec - od návršia 

k horizontom sú už dostupné nielen 
pre školákov ale aj pre širokú verejnosť. 

Ich stránky prinášajú zaujímavé informácie 
z oblasti prírody, histórie a kultúrneho 
dedičstva Senca i jeho širšieho okolia. 
Publikácie vychádzajú v slovenskom 

a v maďarskom jazyku. Informujte 
sa v Mestskom múzeu v Senci 

(Turecký dom).

9.9. sobota o 15:00 
Slnečný festival, literárny stan

Mgr. Gábor Strešňák: 
Sabat bosoriek na seneckom vinohrade 

Prednáška v slovenskom jazyku. 

28.9. štvrtok o 19:00 
Gaucsík István, PhD.: 

Tarján Ödön, az állameszme kritikusa.
Könyvbemutatóval egybekötött előadás 
az két világháború közti Csehszlovákia 

kisebbségi magyar politikusáról.
Prednáška v maďarskom jazyku 

o Ödönovi Tarjánovi, predstaviteľovi 
menšinovej politiky prvorepublikového 

Československa. 

PRIPRAVUJEME

                 

kinosála - muzikálová rozprávka

NEMO A DORY
1.10. nedeľa o 15:30 7,- Eur

„HODINKA S...“
Talkšou Moniky Macháčkovej s Viktorom Horjánom.

4.10. streda o 19:00
 

XLVIII. DNI ALBERTAMOLNÁRA 
SZENCZIHO

6.10. piatok

všetko o jablkách a dobrotách z nich

JABLKOVÉ HODOVANIE
7.10. sobota o 10:00

                    KRZEMIEŇOVÁ  ANTONIE 
                    ŽIVOT JE HRA

                      2.10. pondelok - celodenný seminár 
                         3.10. utorok - celodenný seminár
                         4.10. streda o 18:00
                         Lekárska psychosomatika - prednáška 
                         s českou psychosomatičkou 

KOMPANÍKOVÁ MONIKA
9.10. pondelok o 18:00

Beseda s autorkou knihy Piata loď

PASOVANIE PRVÁKOV 
ZA ČITATEĽOV KNIŽNICE

11.10. streda o 10:00
Bezplatný zápis prvákov do našej knižnice

FULMEKOVÁ DENISA
12.10. štvrtok o 18:00

Stretnutie so spisovateľkou 
a jej najnovšou knihou Konvália

Detské divadielko v MsKS v Labyrinte
14.10. Sobota o 16:00

                       GENESIS EXPO
                              23.10. -  27.10.
                              Putovná výstava 
                              v priestoroch Mestskej knižnice

 

Predpredaj vstupeniek od 4.9.2017

                        AMFITEÁTER

                          LABYRINT

                   KINO MIER
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08.09. piatok - prvý festivalový deň

HLAVNÝ PROGRAM:
16.00 „Chlapec s očami ako hviezdy“, Pero Le Kvet 
a Zuzana Kolejáková   (Park oddychu Amfiteáter-altánok), 5+  (2,50 €)
17.00 „Hurvínek a kouzelné muzeum“, kinopremiéra nového animovaného filmu 
(kinosála MsKS), 5+  (4 €)
19.00 Slávnostné otvorenie festivalu: 
„Zamračené miestami vratka DPH“, premiéra divadla ZnudyĽudu a monológ 
„Majstra Kata“ v podaní Erika Šupčíka ZUŠ Fándyho (kinosála MsKS),13+  (5 €)
20.00 „Peter a Lucia“ Divadlo Agapé (Park oddychu Amfiteáter-altánok),13+  (5 €)
20.30 „Cesta okolo sveta“ La3noCubano 
(Nám.1 mája 2). Na úvod zahrá skupina „YAMMA“ študenti ZUŠ Fándlyho Senec, 
13+ (Vstup voľný)

Organizovaný program pre školy:
9.00 „Filmový kabinet“, ASFK (kinosála MsKS), 6+  (Vstup voľný)
9.30 „Škaredé káčatko“, Bábkové Divadlo Žilina 
(Park oddychu Amfiteáter-altánok), 5+  (1 €)
10.00 „Bábkový  Labyrint“ KBT VŠMU, vernisáž výstavy a výtvarná tvorivá dielňa  
(galéria Labyrint MsKS), 11+  (Vstup voľný)
10.30 „Červená čiapočka“, Teatro Tatro, (Park oddychu Amfiteáter-parkovisko), 4+  (2 €)
11.00 „Filmový kabinet“, ASFK (kinosála MsKS), 6+  (Vstup voľný)
11.30 „Kata, dcéra Kata“, Bábkové Divadlo Žilina (Nám.1.mája 2), 12+  (2 €)
13.30 „Filmový kabinet“, ASFK (kinosála MsKS),6+  (Vstup voľný)
13.30 „Červená čiapočka“, Teatro Tatro (Park oddychu Amfiteáter-parkovisko), 4+  (2 €)
14.00 „Egy hangyányi mese“ (mesés bábjáték) / „Mravčekova rozprávka“ 
(bábková rozprávka) bábkarská skupina Základnej školy na Eötvösovej ulici v Komárne 
(Park oddychu Amfiteáter-altánok), 4+  (1 €)

SPRIEVODNÝ PROGRAM:
16.00-18.00 „Chlapec s očami ako hviezdy“ výtvarná tvorivá dielňa inšpirovaná knihou 
Pera Le Kveta (Park oddychu Amfiteáter-zóna dielňa), 4+  (2,50 €)
17.00 „Lampl Zsuzsanna Ajándék című könyvének bemutatója“. 
Közreműködik Bárdos Ágnes. / „Zsuzsanna Lampl  prezentuje svoju novú knihu Ajándék 
(Dar)“, účinkuje Ágnes Bárdos. (Park oddychu Amfiteáter-literárny stan), 6+ (Vstup voľný)
18.00-20.00 „Tvorivé dielne so Šidielkom“ OZ Šidielko, tvorivá dielňa pre rodičov, 
12+  (2,50 €) Kapacita dielne obmedzená, maximálne 20 účastníkov 

Organizovaný program pre školy:
9.00  a 10.00 „Mestská knižnica Senec  pre festival“ 
(Park oddychu Amfiteáter-literárny stan), 6+  (Vstup voľný)
10.00-12.00 „Keramický ateliér“ vedie Lucia Čarnogurská  (Park oddychu 
Amfiteáter-zóna dielňa), 6+  (1 €) Kapacita dielne obmedzená, maximálne 20 účastníkov
11.00 „Dievčatko s veľkou fantáziou“ OSMIJANKO n.o., účinkuje Barbora Krajč 
Zamišková (Park oddychu Amfiteáter-literárny stan), 6+  (1 €)
13.30 „Janko Polienko“ predstavenie a dramatodielňa  Teátra Neline 
(Park oddychu Amfiteáter-literárny stan), 6+  (2 €) Kapacita dielne obmedzená, 
maximálne 20 účastníkov
13.30-15.30 „KBT VŠMU“  výtvarná tvorivá dielňa Katedry bábkarskej tvorby VŠMU  
(Park oddychu Amfiteáter-zóna dielňa), 6+  (1 €) Kapacita dielne obmedzená, maximálne 
20 účastníkov

Slnečný festival na seneckých školách a škôlkach
Bóbita Bábszinház, Divadlo TUŠ, Divadlo ZáBaVka, Katedra bábkarskej tvorby VŠMU,
Scena Lalkowa imienia Jana Wilkowskiego 

„Hravá free zóna“ (Park oddychu Amfiteáter), 0+ (Vstup voľný)

„Oddychová free zóna“ (Park oddychu Amfiteáter), 0+ (Vstup voľný)

Výstavy
„Pupo a fazuľka“ výstava ilustrácií Aleny Wagnerovej 
z rovnomennej knihy autorky Hany Lasicovej (Park oddychu Amfiteáter-literárny stan)
Výstava trvá 08.09-09.09.2017, 0+ (Vstup voľný)

„Mince zo Senca a okolia - Nálezy a zbierky“ Mestské múzeum Senec (Park oddychu 
Amfiteáter-literárny stan) 
Výstava trvá 08.09-09.09.2017, 0+ (Vstup voľný)

„Bábkový Labyrint“ výstava tvorby študentov Katedry bábkarskej tvorby Divadelnej 
fakulty VŠMU (galéria LABYRINT MsKS Senec) 
Výstava trvá 08.09.-22.09.2017, 0+ (Vstup voľný)

09.09. sobota - druhý festivalový deň

HLAVNÝ PROGRAM:
9.00 „Čiarkolárium“, Bábkové divadlo na Rázcestí (kinosála MsKS), 1,5+  (2,50 €) 
Kapacita obmedzená, maximálne 17 detí
9.30 „Červená čiapočka“, Teatro Tatro, (Park oddychu Amfiteáter-parkovisko), 4+  (5 €) 
Kapacita obmedzená, maximálne 70 divákov
10.30 „Loutková Faust Inscenace“, Zuzana Smolová & Peter Gaffney/bábková 
inscenácia (Park oddychu Amfiteáter-altánok), 10+  (3 €) 
Kapacita obmedzená, maximálne 80 divákov
11.00 „Čiarkolárium“, Bábkové divadlo na Rázcestí (kinosála MsKS), 1,5+  (2,50 €) 
Kapacita obmedzená, maximálne 17 detí
13.00 „Bubácka rozprávka“, Bábkové divadlo na Rázcestí 
(Park oddychu Amfiteáter-altánok), 3+  (3 €)
15.00 Fidlibum uvádza: „O statočnom Indiánovi“, Divadielko ŽuŽu 
(Park oddychu Amfiteáter-altánok), 4+  (3 €)
17.00 „Hrdinka na 5“, Katedra bábkarskej tvorby VŠMU (kinosála MsKS), 15+  (5 €) 
Kapacita obmedzená, maximálne 60 divákov
17.30 „Červená čiapočka“, Teatro Tatro (Park oddychu Amfiteáter-parkovisko), 4+  (5 €)
18.30 „Plantáž“, THE.ART.RE, činoherné predstavenie  
(Nám.1.mája 2), 15+  (Vstup voľný)
19.00 „Hodinka s ...Hanou Lasicovou“, Talkšou Moniky Macháčkovej 
(Park oddychu Amfiteáter-altánok), 6+ (5 €)
19.30 „Vraždy na Elsinore“, Divadlo na Vysokej Nohe (Nám.1 mája 2), 13+  (Vstup voľný)
20.30 „NonSENs noci svätojánskej“ Túlavé divadlo (Park oddychu Amfiteáter), 13+  (8 €)

SPRIEVODNÝ PROGRAM:
9.30 „Tri prasiatka“  SZUŠ Renáty Madarászovej/pôvodný detský muzikál 
(Nám.1 mája 2), 3+  (Vstup voľný)
10.00-12.00 „Tvorivé dielne s KBT VŠMU“ Katedra bábkarskej tvorby VŠMU 
(Park oddychu Amfiteáter-zóna dielňa) Kapacita dielne obmedzená, 
maximálne 20 účastníkov, 4+  (2,50 €)
13.30-15.00 „Dramatodielňa s KBT VŠMU“ Katedra bábkarskej tvorby VŠMU (Park 
oddychu Amfiteáter-literárny stan) Kapacita dielne obmedzená, maximálne 
20 účastníkov, 4+  (2,50 €)
14.00-16.00 „Dielničky so Šidielkom“ OZ Šidielko 
(Park oddychu Amfiteáter-zóna dielňa), 3+  (2,50 €)
15.00 „Sabat bosoriek na seneckom vinohrade“ Mestské múzeum Senec 
(Park oddychu Amfiteáter-literárny stan), 6+  (Vstup voľný)
16.00-18.00 „Ako sme sa nebáli“, výtvarná tvorivá dielňa Aleny Wagnerovej 
(Park oddychu Amfiteáter-zóna dielňa), 4+  (2,50 €)
17.00 „Prečo Fidlibum kuká a nie je kukučka“, Fidlibum číta zo svojej knižky 
(Park oddychu Amfiteáter-literárny stan), 3+ (Vstup voľný)
18.00 „Kolumbus objavuje Ameriku“ Mačky vo vreci ZUŠ Fándlyho Senec 
(Nám.1.mája 2), 6+ (Vstup voľný)
18.00-20.00 „Keramický ateliér“ vedie Lucia Čarnogurská /keramická dielňa pre rodičov 
(Park oddychu Amfiteáter-zóna dielňa), 12+  (2,50 €)

„Hravá free zóna“ (Park oddychu Amfiteáter), 0+ (Vstup voľný)

„Oddychová free zóna“ (Park oddychu Amfiteáter), 0+ (Vstup voľný)

Výstavy
„Pupo a fazuľka“ výstava ilustrácií Aleny Wagnerovej 
z rovnomennej knihy autorky Hany Lasicovej (Park oddychu Amfiteáter-literárny stan)
Výstava trvá 08.09-09.09.2017, 0+ (Vstup voľný)

„Mince zo Senca a okolia - Nálezy a zbierky“ Mestské múzeum Senec 
(Park oddychu Amfiteáter-literárny stan)
Výstava trvá 08.09-09.09.2017, 0+ (Vstup voľný)

„Bábkový Labyrint“ výstava tvorby študentov Katedry bábkarskej tvorby Divadelnej 
fakulty VŠMU (galéria LABYRINT MsKS Senec)
Výstava trvá 08.09.-22.09.2017, 0+ (Vstup voľný)

Informácie o vstupenkách:
www.slnecnyfestival.sk
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ
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Inzercia

KADERNÍCTVO, KOZMETIKA 
PEDIKÚRA, MANIKÚRA, MASÁŽE

 LPG ošetrenie, HYPOXI cvičenie 

TEN SPRÁVNY ČAS NA OČISTU TELA 
Teplé letné lúče sa nám pomaličky vytrácajú z našich 
dní, čas dovoleniek je už za nami a s nimi aj opekanie, 
grilovanie a sladké nič nerobenie.
 Prišli ste z dovolenky a nepáči sa Vám vzhľad Vašej 
pokožky, cítite sa opuchnutá, zavodnená, možno pri-
bratá?!

Môže to byť zanesená lymfa z dôsledku zlého 
alebo nevhodného stravovania počas leta, 
možno viac alkoholu, sladených nápojov, 
zmrzliny, grilovaných špecialít, ...

Prišiel ten správny čas na očistenie 
vášho tela.

Ponúkame Vám ošetrenia buď 
manuálne alebo prístrojové.

Prístrojové ošetrenie LPG: kde vieme 
urobiť viacero ošetrení / neinvazívnou 
metódou - čiže nebolestivou /  
- odvodnenie 
- tvarovanie postavy
- zoštíhlenie 
- vyhladenie celulitídy
- spevnenie 
- vyčistenie lymfatického systému

Nové ošetrenia v našom salóne:  
Manuálna lymfodrenáž
- vyčistenie lymfatického systému 
- zmiernenie celulitídy
- odvodnenie 
- pocit ťažkých a unavených nôh
- otvorenie priechodnosti ciev 
- prevencia kŕčových žíl
- zlepšenie vzhľadu pokožky 
- detoxikácia tela
- rýchlejšia regenerácia po záťaži 
- zmiernenie opuchov

Masáž lymfatického systému podporuje detoxikáciu, 
zvyšuje imunitu a pomáha proti opuchom alebo chron-
ickej únave. Manuálna lymfodrenáž je jednou z najuži-
točnejších procedúr pri eliminácii celulitídy, výrazne 
tiež ovplyvňuje znižovanie hmotnosti, ale aj formovanie 
postavy, zlepšuje vzhľad pokožky, povzbudzuje lym-
fatický systém, zoštíhľuje a zmenšuje obvod stehien  
a nôh, omladzuje pokožku, modeluje postavu a pôsobí 

aj pri odstránení 
únavy nôh. Táto 
masáž je vynikajúca pri 
preventívnej detoxikácii 
organizmu aj kŕčových žilách. 
Je to vlastne očista organizmu.

Manuálna lymfodrenáž je kráľovná medzi jemnými  
dotykovými technikami. Slovo drenáž znamená 
,,odvod tekutinyˮ. Lymfomasáž je veľmi jemná, mäkká 
technika, ktorá sa robí pomaličky, v presných bodoch 
s nasmerovaním toku do hlavných lymfatických uzlín. 
Telo je zbavované prebytočnej vody a odpadových 
látok. Uvádza v určitej časti tela nahromadenú lymfu do 
pohybu za pomoci špeciálnych techník a hmatov, pôsobí 
priamo na lymfatický systém, ktorý sa z 80% nachádza 
v podkoží a aktivuje ho. Po niekoľkých masážach 
dochádza k zlepšeniu problémov s celulitídou, for-
movanie problémových partií tela, taktiež dochádza 
k zlepšeniu kvality pleti aj vlasov a odľahčenie Vášho 
imunitného systému.
 Dokonalá funkcia lymfatického systému je pred-
pokladom pre zdravie každého človeka.

BUĎTE KRÁSNE S NAMI 

Ingrid Klamová
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Gyermekkorom szép emlékei közé tar-
tozik egy játék, amit nagyon szerettünk 
és komolyan vettünk, a „színházasdi“. A 
nagy nyári szünidőben játszottuk, színda-
rabot tanultunk be és adtunk elő családi 
ünnepek alkalmából. Teljes titokban, test-
vérek, unokatestvérek, barátok színtársu-
latot alakítottunk, történeteket találtunk 
ki, szerepeket osztottunk, próbáltunk, 
kulisszákat készítettünk, majd az udvaron 
kialakított szabadtéri színházban a fel-
nőtt, ünneplő közönségnek előadtuk az 
általunk rendezett darabot, sokszor az ott 
élő állatok, kutya, macska, tyúkok közre-
működésével.  Jó játék volt a színházasdi, 
azért is, mert sok időt vett igénybe, együtt 
voltunk nyolcan, tízen is akár, meg izgal-
mas is volt, nem unatkoztunk. 
Kicsit másképp, de hasonló formában 
zajlik a kincskeresők színjátszó tábora.  
Itt ugyan felnőttek segítségével, útmuta-
tásával játszanak a gyerekek, de meg-

van a szabadságuk a témaválasztásban, 
szereposztásban, kellékek készítésében. 
Kalózkapitány, kiskutya, a tenger istene, 
tanító, takarítónő és még sok más lehet 
bárkiből. A gyerekek fantáziája szinte ha-
tártalan.
A majdnem egy hétig tartó táborban a har-
mincöt gyerek nyolcas, tízes csoportok-
ban dolgozott, illetve játszott, rendezett, 
próbált és előadott. Mindehhez szakmai 

segítségül, sok ötlettel, ott volt a CSAVAR 
SZÍNHÁZ művészházaspárja Gál Tamás 
és Kiss Szilvia, akik fáradhatatlanul a „.. jó 
szóval oktasd, játszani is engedd“…- hez 
igazodva foglalkoztak a gyerekekkel. A 
hétvégi bemutató felnőtt közönség, szü-
lők, nagyszülők előtt a Szenczi Molnár Al-
bert Alapiskola színháztermében zajlott. 
A napköziben reggelenként Molnár Enikő 
és Vincze Csilla vezetésével sok szép 
festmény, rajz is született, de jutott idő 
nagy focimeccsekre is a tornateremben.
A tábor egy hetébe belefért a tanulmányi 
kirándulás is, Carnuntumban, a régészeti 
parkban jártunk, ahol az ókori amfiteát-
rumban gladiátor párbajt is bemutattak a 
gyerekek. Az idei, immár ötödízben meg-
szervezett táborért köszönet jár az iskola 
igazgatóságának, az iskolai étterem veze-
tőjének és munkatársainak és nem utolsó 
sorban a  Csemadok Szenci Városi Szer-
vezetének.                                 Polák Margit
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Színházasdi a színjátszó táborban 

A 2017-es év nyarán is megren-
dezésre került a Csemadok két 
ifjúsági tábora - az első július-
ban Alsóbodokon, a második 
augusztusban Élesmarton. Az 
első tábor programját színesí-
tették a kirándulások: Orosz-
kára, a második világháború 
emlékére állított hadtörténeti 
múzeumba, Pleva János makett 
kiállítására Ipolyságra és az 
aponyi várromhoz. Élesmartról 
meglátogattuk a körmöcbányai 
pénzverdét, a Salvador Dali ké-
peiből épp Körmöcbányán lévő 
időszaki kiállítást a Selmecbá-
nya mellett elterülő szabadtéri 
bányamúzeumot, amelyet egy 
már nem működő bányából 
alakítottak ki.  Emellett eltöl-
töttünk egy kellemes délutánt 
az  állatparkban. Mindkét tá-
borban nagyokat sétáltunk a jó 

levegőn, és gyönyörködtünk a 
táj szépségeiben. Sportvetélke-
dők, kézműves foglalkozások, 
batikolás, daltanulás tette még 
érdekesebbé az ott eltöltött 
nyolc napot. Pongrácz Flóra

Medzi moje pekné spomienky z detstva 
patrí jedna hra, ktorú sme brali vážne a mali 
radi, bola to „hra na divadlo“. Počas let-
ných prázdnin sme nacvičili divadelnú hru 
a predstavili ju na práve aktuálnej rodinnej 
oslave. My súrodenci, bratranci, sesterni-
ce, kamaráti a kamarátky sme potajomky 
vytvorili divadelný súbor, vymysleli sme 
príbeh, rozdali sme úlohy, skúšali sme hru, 
stavali sme kulisy. Sami sme to zrežírovali 
a zahrali hru za veľkých ovácií dospelého 
publika. Na dvore v divadle pod šírim ne-
bom často spoluúčinkovali aj domáce zvie-
ratá, psy, mačky aj sliepky. Hra na divadlo 
bola výborná, pretože sme boli spolu osem 
či desať detí a nenudili sme sa.

Trochu inak, ale podobne prebiehal diva-
delný tábor Kincskeresők. Deti síce hrali 
pod dohľadom dospelých, ale slobodne 
si volili témy, obsadzovali postavy a stava-
li kulisy. Stali sa kapitánom pirátskej lode, 
psíkom, bohom morí, učiteľom, upratovač-
kou, či niečím iným, veď detská fantázia je 
nekonečná. 
V týždeň trvajúcom tábore sa zabavilo tri-
dsaťpäť detí, ktoré skúšali, režírovali a hrali v 
osem, desať členných skupinách. Odborné 
vedenie poskytla manželská dvojica umel-
cov Tamás Gál a Szilvia Kiss, hlavní prota-
gonisti divadla CSAVAR SZÍNHÁZ, ktorí sa 
im neúnavne venovali, majúc na zreteli zá-
sadu „Uč ho dobrým slovom, ale aj zahrať si 

mu dovoľ!”. Predstavenie pre rodičov a blíz-
kych sa uskutočnilo v divadelnej sále ZŠ Al-
berta Molnára Szencziho. Popri divadelníc-
tva sa deti venovali aj kresbe a maľovaniu 
pod vedením Enikő Molnár a Csilla Vincze, 
ale nechýbali ani veľké futbalové zápolenia 
v telocvični školy. 
Do programu sa zmestil aj poznávací zá-
jazd do Carnuntumu v Dolnom Rakúsku, 
kde v amfiteátru archeologického parku 
predviedli naše deti gladiátorské hry. Vďaka 
patrí vedeniu ZŠ A. M. Szencziho, pracov-
níčkam tamojšej kuchyne a v neposlednom 
rade aj Mestskej organizácii Csemadoku za 
podporu tohoročného, už piatykrát usporia-
daného, divadelného tábora.   Margit Polák

Táborozás a Csemadokkal Táborenie s Csemadokom

Ani leto roku 2017 neuplynu-
lo bez letných mládežníckych 
táborov Csemadoku. Prvý sa 
uskutočnil v júli v Dolných Ob-
dokovciach a druhý v auguste v 
Ostrom Grúni. Program oboch 

táborov obohatili poznávacie 
výlety. Deti z Dolných Obdoko-
viec zavítali do múzea militárií 
z druhej svetovej vojny v Po-
hronskom Ruskove, videli vý-
stavu makiet budov Jána Plevu 
v Šahách a navštívili Oponický 
hrad. Z Ostrého Grúňu sme sa 
vybrali do Mincovne Kremnica 
a videli sme aj súkromnú zbier-
ku originálnych diel Salvadora 
Dalího v Múzeu mincí a medailí 
v Kremnici. Pochodili sme Ban-
ské múzeum v prírode v Banskej 
Štiavnici a strávili sme príjemné 
popoludnie v zveroparku. Ab-
solvovali sme veľké prechádzky 
na čerstvom vzduchu a obdivo-
vali prírodnú scenériu. Športové 
súťaže, remeselnícke práce, ba-
tikovanie a spev spestrili osem-
dňové pobyty v našich tábo-
roch.                Flóra Pongrácz

Hra na divadlo v divadelnom tábore
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Mesto Senec sa opäť zúčastnilo na Súťaži  
vo varení rýb a diviny v spriatelenej obci 
Halászi, nachádzajúcej sa na Malom žit-
nom ostrove (Szigetköz) v Maďarsku, kde 
nás reprezentoval osvedčený tím Františka 
Suslu. Miestni očakávali náš tradičný drž-
kový perkelt, ale labužníci i porota boli nad-
mieru spokojní s naším kotlíkovým gulášom 
s nokmi. Výborný guláš sa minul už pred 
vyhlásením výsledkov. Napriek tomu Fran-
tišek sľúbil, že nabudúce pre radosť Ha-
lászčanov opäť uvarí svoj držkový perkelt. S 
kotlíkovým gulášom sme obsadili 3. miesto. 
Diplom a darčekový kôš sme dostali z rúk 
starostu Tamása Majthényiho.   
                                                 Gábor Agárdy

MEGHÍVÓ a Szenci Városi Képviselő Testület ülésére, 
amely 2017 szeptember 14-én a Hotel Senec konferenciatermében 9:00 - kor kezdődik.

Az ülés anyaga a www.senec.sk portálon lesz elérhető. A tanácskozás menetét a www.zastupitelstvo.sk webportál élőben közvetíti.

Halászi falunap Obecný deň v Halászi
Szenc városa is meghívást kapott a Halászi 
Hal-és Vadfőző versenyre, amelyen Susla 
Feri és bevált csapata vett részt. Az időjá-
rás is kedvezett, nem volt rekkenő hőség. A 
helyiek várták a hagyományos pacalpörköl-
tet, de a nokedlis bográcsgulyás is elnyerte 
az ínyencek és a bírálóbizottság tetszését. 
A megfőzött finom bográcsgulyás az ered-
ményhirdetésig el is fogyott. Ennek ellenére 
Feri megígérte, hogyha megéri, akkor jövő-
re pacalosat fog főzni a halásziak nagy örö-
mére. A bográcsgulyásos kínálat meghozta 
a 3. helyezést – gratulálunk a csapatnak! 
Az ajándékkosarat és az elismerő okleve-
let Majthényi Tamás polgármester adta át.                                                                                                                                              
                                                  Agárdy Gábor

10. ročník Mercedes-Benz Tour 2017
14. – 17. september 2017
Bratislava - Senec

Registrácia: www.mercedes-benz-klub.sk, ubytovanie: Hotel Senec****, www.hotelsenec.sk, e-mail: rezervacie@hotelsenec.sk, tel. č. +421 903 756 414.

1997 – 2017

GENERÁLNI PARTNERI HLAVNÍ PARTNERI

Hviezdoslavovo námestie 26, Bratislava 
www.nobile-ba.com

PARTNERI

Sobota, 16. 9. 2017
11.30 hod. spanilá jazda: Senec - Bratislava
12.30 hod. vystavenie vozidiel na Bratislavskom hrade
18.00 hod. návrat do hotela Senec

Program:
Piatok, 15. 9. 2017
9.00 hod. štart, hotel Senec

MB Tour:
Senec, Pezinok, Pezinská Baba, Trstín
11.30 hod. hrad Červený kameň
14.00 hod. Modra
17.30 hod. hotel Senec

V našom meste sa 14. - 17. septembra 
2017 uskutoční každoročný zraz majiteľov 
a priaznivcov vozidiel značky Mercedes-
-Benz. Tento raz to už bude 10. ročník.  
Aj Senčania môžu prísť obdivovať od vete-
ránov až po najnovšie modely tejto prémio-
vej značky. 

15. septembra sa bude štartovať zo Senca 
spred Hotela Senec cez mesto po trase  
cez  Pezinok, Babu, Červený kameň, Smo-
lenice, Modru, Jelku a naspäť do Senca.
V sobotu napoludnie prejde celá koló-
na mestom Senec smerom do Bratislavy  
po našich kruhových objazdoch. Pozrieť 

si vozidlá tejto značky s rôznym vekom  
a v rôznom vyhotovení, oldtimery aj young-
timery, bude možné pozdĺž celého mesta.
Klub bol založený pred dvadsiatimi rokmi  
a preto je tento ročník jubilejný. Okrúhly je aj 
ročník celej tour, ktorá sa koná už po desia-
ty raz.                                                        MO

Aj v Senci oslávime 20. výročie založenia Mercedes-Benz Clubu Slovensko
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Spoločenská kronika
Narodili sa

Dominika Santaiová, Matias Murgaš, Eysan Dani-
šová,Adam Vince, Hana Hrušecká, 
Ján Kubíček, Alica Augustovič,Nela Szalaiová, 
Markus Gruca, Matej Blinka, Viktória Ballánová,
Gabriel Szalay, Zaira Vitalošová, Vivienne Ďurčová, 
Marián Matlák, Ela Štuková, Oliver Tóth, 
Michaela Ďurkovičová, Kamil Bartal, Noel Ližbetin, 
Michaela Česneková, Lukas Brezovský, Zara Ha-
valda, Karin Szabóová, Vilma Čermáková, Boris 
Várady, Dušan Targoš, Michal Július Hanic, Juraj 
Köszikla, Boris Usačev, Hana Ziolkovská

Zosobášili sa
Marian Adamec - Mgr.Helena Lopašovská

Richard Farkaš - Ľubica Chrenková
Martin Kontsek - Lenka Szakállosová
Jaroslav Puškár - Gabriela Galajdová

Tomáš Lelovics - Silvia Véghová
Marek Páleš - Erika Galbavá

Jaroslav Baňas - Miroslava Kubecová
Stanislav Lipovský - Katarína Zábojníková
Peter Hrubý - Ing.arch. Daniela Dugátová

Ján Wolf - Zuzana Bagancová
Štefan Hodas - Mgr. Gabriela Hučková

Ondřej Šventko - Helena Buzrlová
Matúš Boskovič - Natália Fraňová

David Bednárik - Katarína Omastová
Štefan Gúska - Katarína Madarászová

Martin Butko - Barbora Lettrichová
Igor Surini - Veronika Čajkovičová

Peter Bálint - Miriam Fülöpová
Ladislav Gulyáš - Zuzana Buntová
Peter Foltán - Lucia Grusmanová

Ing. Martin Mokráň - Mgr. Naďa Pajgerová
Andrej Halás - Valerija Olexandrivna Česnek

Imrich Mezei - Veronika Slézová
Adam Štipák - Lenka Šušorová
Peter Kincel - Jarmila Naštická

Lukáš Matlák - Vladimíra Grigová
Mgr. Miroslav Masár - Mgr. art. Zuzana Horáčková

František Štulajter - Ing. Zuzana Šušoliaková
Michal Mészaros - Aneta Vadóczová

Blahoželáme jubilantom

Jednota dôchodcov 
Mária Rekeňová (85), Janka Szalayová (75), Doc. 
RNDr. Rudolf Novodomec (75), Mária Szabová 
(70), Pavol Sekereš (65), Mgr. Anna Vargová (65)

Klub dôchodcov
Ján Híreš (65), Silvester Pomšahár (65), Barbora 
Doroňaiová (65), Jozef Hudák (70), Barbora Miklo-
šová (60), Ľudovít Bognár (65), Vincent Mikloš (65), 
Judita Eliašová (70), Elena Jasovská (70), Mária 
Szabová (70), Emília Heringešová (75), Helena 
Kramaricsová (75), Mária Meszárosová (75), Prof. 
Rudolf Novodomec (75), Helena Majorová (75)

Slovenský zväz telesne postihnutých 
ZO č. 215

Oľga Šillerová (80), Ladislav Krajči (70), Anna Far-
kašová (70), Pavol Sekereš (65)

Opustili nás

Ing. Božena Kleskeňová 1925, Tibor Varga 1953, 
Michal Hrubý 1928, Mária Višňovská 1954, Vojtech 
Szabó 1954, Erzsébet Szabó 1954, Pavol Kubran 
1952, Anton Benkovský 1955, Tibor Kühnel 1958, 
Mgr. Božena Venerčanová 1943, Marek Šipoš 
1986, Ján Jánošovič 1948, Štefan Glaus 1947, 
Margita Laššuová 1932, Ing. Zoltán Koči 1932

Dňa 21.7.2017 sme sa navždy rozlúčili s našou 
matkou, svokrou, babkou a prababkou Máriou 
Barančíkovou, ktorá nás opustila vo veku 88 ro-
kov. Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a 
známym za prejavenú sústrasť a kvetinové dary. 
Smútiaca rodina 

Dňa 16.7.2017 nás navždy opustil 
náš milovaný Anton Benkovský vo 
veku 62 rokov. Ďakujeme všetkým, 
ktorí sa prišli s ním rozlúčiť a slova-
mi útechy nás podporili vo chvíľach 
bolesti. Vďaka za kvetinové dary, 

ktorými ste si uctili jeho pamiatku. Smútiaca rodina 

Dňa 10. augusta uplynulo 7 rokov, čo 
nás navždy opustila drahá manželka, 
mamička, babička, sestra a švagriná 
Magdaléna Bittnerová. S láskou a 
vďakou na ňu spomína rodina, pria-
telia a známi. Odpočívaj v pokoji. 

Dňa 30.9. uplynie 20 rokov, čo nás 
navždy opustil náš milovaný synček 
a braček Erik Futo. S láskou a bo-
lesťou v srdci na neho spomíname.

„Spustla už záhrada, spustol aj dvor, 
ticho je v dome, nepočuť Tvoje kroky 
v ňom. Tíško si trpel, ubolené srdce 
prestalo Ti biť, ale zaspal si, hoci si 
chcel ešte žiť.“ S veľkou a neutíchajú-
cou bolesťou v srdci sme si 13.8.2017 
pripomenuli 1. výročie od chvíle kedy nás navždy 
opustil náš milovaný Daniel Horváth. S láskou 
spomínajú otec František, manželka Ľubica a deti 
Eva s rodinou a syn Danko so synom Adamkom.

Čas akoby sa zastavil, len bolesť v 
srdci vrytá, spomienka tá zostáva, je 
v našich srdciach skrytá. Že čas rany 
holí? To je len klam. Čím ďalej ubieha, 
tým viac chýbaš nám. Dňa 16.7.2017 
sme si pripomenuli 1. smutné výročie 
úmrtia našej drahej mami, babky a prababky Mar-
ty Jakubcovej. S láskou spomínajú dcéry Alena, 
Janka a syn Ľuboš s rodinami.

Dňa 28. júla sme si pripomenuli ne-
dožité 83. narodeniny našej drahej 
mamičky Terézie Katonovej rod. 
Csasznej a zároveň sme si pripome-
nuli 3. augusta nedožité 90. narode-
niny nášho drahého otecka Františ-

ka  Katonu. S láskou spomínajú milujúce deti a 
ostatná rodina.

Szomorú szívvel emlékeztünk július 
28-án a drága jó édesanyánkra, 
Katona szül. Csasznyi Teréziára 
a betöltetlen 83-ik születésnapján. 
Emlékét őrző szerető gyermekei
Szomorú szívvel emlékeztünk au-
gusztus 3-án a drága jó édesapánkra, Katona 
Ferencre a betöltetlen 90-ik születésnapján. 
Emlékét őrző szerető gyermekei

Do večnosti si odišla spať, zaplakal 
každý kto ťa mal rád. Odišla si od 
nás, my sme zostali v žiali, no na-
vždy budeš žiť v srdciach tých, kto-
rí ťa milovali. Dňa 28.8.2017 sme si 
pripomenuli tri roky čo nás navždy 

opustila naša milovaná Helenka Kissová, rod. 
Zavagyelová. S láskou spomínajú manžel Fran-
tišek, dcéra s rodinou, sestra s rodinou a vnučky 
s rodinami. Kto ste ju poznali, venujte jej s nami 
tichú spomienku.

Dňa 29. júla sme si pripomenuli 
2. výročie, čo nás navždy opusti-
la naša milovaná mama, babka a 
prababka Alžbeta Kocková. Kto 
ste ju poznali, venujte jej tichú spo-
mienku. 

Dňa 8.9.2017 si pripomíname 10. 
výročie úmrtia našej milovanej 
manželky, mamičky a babičky  
Alžbety Kostkovej.S láskou spo-
míname. Smútiaca rodina

Dňa 30.8.2017 uplynuli 2 roky, čo 
nás navždy opustil milovaný manžel, 
otec, dedko, brat, švagor Ing. De-
mian Macák, CSc.. S láskou spo-
míname.

Dňa 15. septembra uplynie už 
desať rokov, čo nás navždy opus-
tila naša mama, manželka, dcéra, 
sestra, babička, švagriná a priateľ-
ka Gabriela Neuschlová. S láskou 
a so smútkom v srdci na teba všetci 

spomíname.

Nosíme kvety celý rok, zrak nám vlh-
ne, ruka sa chveje vždy, keď ich kla-
dieme na Tvoj hrob. Dňa 29.7.2017 
uplynul rok, čo nás navždy opustil 
náš milovaný manžel a otec Ing. 
Marián Sninčák vo veku nedožitých 
66 rokov. S láskou a úctou a neutíchajúcim žia-
ľom na neho spomína smútiaca rodina.

Odišiel si tíško, niet ťa medzi nami, v 
našich srdciach žiješ spomienkami. 
Dňa 10. júla nás náhle opustil Szabo 
Vojtech, môj drahý manžel. S láskou 
a so smútkom spomína manželka 
Renáta s blízkymi. Kto ste ho pozna-
li, venujte mu tichú spomienku.

Mesačník Mestské noviny Senčan vydáva Mestský úrad Senec. Adresa redakcie: Mestský úrad Senec, Mierové námestie 8, 903 01 Senec, 
IČO: 00 305 065. EV 4799/13. ISSN 1339–2875 Šéfredaktorka Mgr. Martina Ostatníková, tel.: 0903 621 880, sencan@senec.sk, redaktor 
Ing. Mgr. Csaba Vysztavel, tel.: 0911 836 581, vysztavelc@senec.sk. Redakčná rada: PhDr. Gabriella Németh – predsedníčka, Helena 
Nemcová, Helena Čajková, Ing. Helena Krajčovičová, Monika Škovránková, Mária Rovenská, MUDr. Miklós Mészáros, Mgr. Marek Vincze, 
Martina Jančovičová. Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava. Nevyžiadané rukopisy nearchivujeme a nevraciame. Re-
dakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť alebo aj neuverejniť. Za obsah článku zodpovedá autor. Nepredajné. 
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Prvé dva týždne prázdnin už neuveriteľ-
ných 30 rokov patria táborom zboru Ra-
dosť, ktoré pripravuje Ferko Podolský s 
tímom animátorov.  Heslom bola myšlienka 
- Sme jedna rodina, ktorá sa prelínala s du-
chovnou témou – Radosťou, ktorá rozdáva-
ním rastie.
Charizmou tohoročných táborov bola 
pokojná, radostná a rodinná atmosféra. 
Programový tím mal skvelé nápady, pod-
nety, nové hry, súťaže . Rodinnosť sa pre-
javovala vo vzájomnej pomoci. Animátori 
sa s láskou a múdrosťou venovali deťom 
vo voľnom čase maľovaním krásnych ob-
razov, oprášili starodávne hry (žmurkaná, 
na schovávačku, o paličku...). Ďalším veľ-
kým impulzom boli duchovné dobrodenia 
(ranné zamyslenia, sviatosti zmierenia, sv. 
omše, hodnotenia dňa a večerné slovká 
don Jožka). 
Do tábora nás prišli navštíviť primátor Ing. 
Karol Kvál a viceprimátor Ing. Dušan Badin-
ský. Potešili nás nielen svojou prítomnos-

ťou ale aj dobrotami, ktoré priniesli. Radosť 
nám urobila aj návšteva duchovných se-
neckých otcov – farára Mgr. Jozefa Dúca a 
p. kaplána Mgr. Andreja Bošnáka.
Ďakujem Pánu Bohu, že požehnáva toto 
dielo, Ferkovi Podolskému, Jožkovi Lanča-

ričovi, všetkým animátorom i ich pomocní-
kom, zdravotníčkam, programovému tímu, 
tým čo sa za tábor modlia, Mestu Senec za 
finančnú pomoc a dobrodincom.

animátorka Karin

Sme jedna rodina

V sobotu 29.7. sa zo Senca vypravil auto-
bus plný Radosti. Združenie detí a mládeže 
„Radosť“ si za cieľ svojej púte vybralo Ba-
vorsko, zelenú krajinu plnú hôr, pokojných 
mestečiek a pútnych miest.
Duchovný otec zboru don Jožko Lančarič 
nám počas púte venoval každý deň múdre 
slová: veď púť nie je obyčajným výletom: 
má človeka zmeniť zvnútra. K tomu prispie-
valo aj denné slávenie sv. omše a možnosť 
kedykoľvek sa  porozprávať s kňazom.
Program púte bol pestrý. Navštívili sme 
viaceré kláštory: MűnsterSchwarzach, kde 
sme si počas sv. omše vypočuli prekrás-
ny gregoriánsky chorál, alebo Andechs, 
kde je jedna z najstarších výrobní piva v 
Nemecku. Po dvoch dňoch strávených  v 
Geiselwinde (neďaleko od Norimbergu) 
sme väčšinu pobytu bývali v krásnom pro-
stredí typickej bavorskej farmy, ktorá sa na-
chádza v blízkosti saleziánskeho kláštora v 
Benediktbeuerne. V noci sme zaspávajúc 
počuli kravičky, brušká plné vďaka kuchár- skemu majstrovstvu domácich. A ku všet-

kému pivo... (niekto vravel, že tečie aj vo 
vodovodných kohútikoch)
Netúlali sme sa len po kláštoroch: videli 
sme tie najzaujímavejšie miesta, ktoré Ba-
vorsko ponúka: na najvyššom vrchu Ne-
mecka Zugspitze sme mohli okrem krás 
prírody obdivovať aj zázraky techniky, pre-
tože tam práve prebiehala výstavba vrcho-
lovej stanice lanovky. V blízkosti Mníchova 
sa nachádza najväčší termálny vodný park 
na svete. Tu sme sa mohli zviesť na najdlh-
šom krytom tobogane na svete. Okrem 
toho sme si prezreli najznámejší zo zám-

kov, ktoré dal postaviť Ľudovít Bavorský, 
Neuschwanstein.
Nevšedné zážitky, duchovné sprevádza-
nie, príjemné rozhovory, dobrá nálada, 
smiech a spoločenstvo detí, mládeže, do-
spelých i starších... Poznáte lepší spôsob, 
ako osláviť 30 narodeniny zboru? Ja nie...
Ďakujeme mestu Senec za finančnú pod-
poru tohto projektu. Ďakujeme ujovi Fer-
kovi a don Jožkovi za krásny darček pre 
členov a priateľov zboru k jeho jubileu a 
predovšetkým Pánu Bohu za všetko (a za 
pekné počasie na púti).

Katka Vinczeová

Družobná cesta priateľstva
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S podporou vedenia mesta Senec sa aj  
v tomto školskom roku uskutočnila LEŠ, 
ktorej sa zúčastnilo 25 detí. Témou tohto 
ročníka bolo hospodárenie s odpadom.
Prvý deň sme navštívili skládku odpadu  
na Červenom Majeri. Sprevádzal nás ge-
nerálny riaditeľ Krasnec. Zhromažďuje 
sa tu komunálny odpad z nášho mesta aj 
blízkeho okolia. Deti si hneď všimli, že v ob-
rovskej hore odpadu sa nachádza množ-
stvo materiálu, ktorý by tam nemusel byť,  
ak by ho obyvatelia dôsledne separovali. 
Aj blízky Martinský les je znečistený úletmi  
zo skládky. Neváhali sme a s pomocou 
pána Matláka, predsedu Pozemkového 
spoločenstva lesa Sv. Martin, sme sa pustili  
do jeho čistenia. Hoci sme zbierali iba na 
jeho okraji, v krátkom čase sme naplnili de-
sať vriec. Naša cesta ďalej viedla na zberný 
dvor. Tu sme sa naučili, ako sa má odpad 
správne triediť. Ochotne nám to vysvetlila 
pani Kolozsváriová z útvaru verejnej zelene, 
údržby a čistenia mesta Senec.

Druhý deň sme navštívili spaľovňu odpadu 
OLO v Bratislave. Na Slovensku sú len dve 
– bratislavská a košická. Charakterizuje ju 
moderná technológia spaľovania, monito-
rovanie emisií spalín, výroba a dokonca aj 
predaj prebytočnej elektrickej energie. Deti 
si vypočuli odborný výklad a všetko si po-
zorne prezreli. Absolvovali sme tiež vzde-
lávací program mimovládnej organizácie 
zameranej na ochranu prírody DAPHNE.
Tretí deň k nám do školy zavítala pani Tur-
ňová z útvaru výstavby a ochrany životné-
ho prostredia mesta Senec a pani Kolo-
zsváriová z útvaru verejnej zelene, údržby  
a čistenia mesta. Priblížili nám problemati-
ku odpadu, čiernych skládok a separácie  
v našom meste.
Všetkým lektorom ďakujeme za zaujímavé 
zážitky. Nám, žiakom základnej školy, nie je 
ľahostajné životné prostredie, v ktorom žije-
me. Každý však musí začať od seba!

Mgr.O.Kráľová, Mgr. M.Švihranová

Letná environmentálna škola v ZŠ J. G. Tajovského

Na 8. ročníku Krajských športových hier 
seniorov Bratislavského samosprávneho 
kraja v areáli Spojenej školy sv. Františka z 
Assisi v Malackách dňa 3. júla 2017 sa zú-
častnili aj členovia seneckej organizácie 
Jednoty dôchodcov na Slovensku. Sú-
ťažilo takmer 90 aktívnych seniorov, ktorí 
reprezentovali 8 okresov kraja: Bratislava 
1 – 5, Malacky, Pezinok, Senec. Hry sa 
konali pod záštitou predsedu BSK Pavla 
Freša a primátora mesta Malacky Juraja 
Říhu. Súčasťou podujatia bol aj výstup na 
zrúcaninu hradu v Plaveckom Podhradí.
Výprava seneckých seniorov mala 
10 členov, zo zápolenia priniesla  
9 medailí. Na fotografii v hornom rade (zľa-
va) Alžbeta Farkašová, Andrej Tušer, Rudolf 
Novodomec, Štefan Mrva, Jozef Farkaš,  v 
dolnom rade medailisti Vladimír Chríbik  
(1. miesto v hode granátom a behu 
na 200 m mužov),  Anna Mokrášo-
vá (1. miesto v streľbe a 3. miesto  
v hode valčekom žien), Ľudmila Mihalo-

vá (1. miesto v stolnom tenise žien), Júlia 
Novodomcová (2. miesto v streľbe, petan-
gu a stolnom tenise žien), Vojtech Lacko 
(1. miesto v petangu mužov). Traja z nich  
(A. Mokrášová, J. Novodomcová  
a V. Chríbik) sa zúčastnili na Celosloven-
ských športových hrách seniorov v dňoch 17.-
18. augusta 2017 v Trenčíne – medaily za 2. 
miesto v hode granátom a za 3. miesto v hode 
loptou na kôš získal Vladimír Chríbik. (er)

Deväť medailí seniorov

Opustila nás osobnosť
Každý človek do-
stáva do vienka 
výzvu i šancu žiť 
a je na ňom ako  
s ňou naloží. Bo-
žena Venerčanová 
túto šancu pevne 
chytila do svojich 
rúk a využila ju. 
Narodila sa 11. 
mája 1943 vo Veľ-
kých Čaníkovciach v rodine Novákových. 
Po ukončení štúdia na pedagogickej fakulte 
nastúpila v roku 1965 na 11-ročnú strednú 
školu v Senci, kde stretla svoju celoživot-
nú lásku, Pavla Venerčana, s ktorým prežili  
v manželstve 51 rokov, spoločne sa tešili  
z narodenia dcéry Valiky a vnuka Martina. 
Jej druhú, oveľa väčšiu rodinu, vytvorili žiaci 
a všetci zamestnanci ZŠ J.G. Tajovského. 
Je šťastím pre človeka, ak ho práca baví  
a stane sa jeho poslaním. Je šťastím pre žia-
ka, ak takéhoto učiteľa stretne a nechá sa 
ním viesť. 
Do sŕdc žiakov vštepovala hrdosť na naše 
národné kultúrne bohatstvo, prírodné krásy, 
dejiny nášho národa. Vytvorením športovej 
triedy sa stala krstnou mamou malým futba-
listom pri ŠK SFM Senec. 
Zapájala sa aj do života mesta, niekoľko 
volebných období bola poslankyňou Mest-
ského zastupiteľstva, pracovala v ZPOZ, so-
bášila a vítala najmenších občanov mesta, 
pracovala v rôznych komisiách, viedla mest-
skú kroniku. Bola členkou v spoločenských 
organizáciách. Na poste riaditeľky pôsobila 
od roku 1991 až do 2014. Jej pedagogické 
majstrovstvo bolo ocenené vyznamenaním 
ministerstva školstva. Za aktívny prístup  
k rozvoju mesta jej bola v roku 2000 udelená 
Cena mesta Senec.
V pamäti nám zostanú spomienky na jej 
postavu vo dverách zborovne odkiaľ sle-
dovala či ideme včas na vyučovaciu hodi-
nu, na chvíle, kedy vymýšľala program pre 
deti v škole v prírode, na lyžiarskom kurze,  
na letné plavecké tábory na Slávii, na škol-
ské výlety po Slovensku, na rodinné dovo-
lenky plné šťastia a radosti, na jej kuchárske 
umenie i na jej záhradku plnú kvetov. 
Rok 2013/2014 bol jej posledným školským 
rokom. 30. júna naposledy vykročila zo zbo-
rovne, zo školského dvora, keď sa skončil 
jej posledný pracovný deň. 
Na dôchodku sa venovala svojej rodine, 
práci v záhradke a neskôr, keď jej sily ubú-
dali, lúštila obľúbené krížovky. V pondelok 
24. júla sa jej zdravotný stav zhoršil a noc 
ju na perutiach spánku preniesla na druhú 
stranu rieky života do kraja kde nič nebolí, 
netrápi. 
Pani učiteľka, ďakujeme Vám za Váš celo-
životný prínos pre obyvateľov nášho mesta, 
za výchovu a vzdelávanie našej mládeže,  
za Vašu múdrosť, ktorou ste obohatili náš 
život, ďakujeme, že sme mohli byť Vašimi 
žiakmi, kolegami. Bolo nám cťou Vás po-
znať, žiť s Vami.                     Anna Legindiová
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V apríli sa súbor SETAS zo Súkromnej zá-
kladnej umeleckej školy R. Madarászovej  
kvalifikoval na Majstrovstvách Sloven-
ska v Leviciach. Zo slovenskej časti sú-
ťaže s názvom Showtime súbor postúpil  
na Majstrovstvá Európy: Dance and 
Song European Championship, ktoré sa 
tento rok konali na prelome júna a júla 
v Budapešti. Na to, aby sa súbor dostal  
na túto prestížnu súťaž, museli choreo-
grafie splniť požadované kritériá a získať 
určitý počet bodov. 
Počas 5 dní súťažilo 945 choreografií  
vo všetkých kategóriách, celkovo sa na sú-
ťaži prezentovalo okolo 6000 tanečníkov. 
SZUŠ do súťaže pripravila 15 choreografií 
s 90 deťmi. Medzinárodná viacčlenná po-
rota ocenila prácu seneckých detí takým-
to výborným výsledkom: 5x 1. miesto, 

5x 2. miesto, 1x 3. miesto, 1x 4.miesto,  
2x 5.miesto a jedno šieste miesto. 
Mimoriadnymi cenami  boli ocenené vy-
nikajúce nápady, výborne predvedené 
náročné tanečné techniky, prekrásne  
a tanec dotvárajúce kostýmy, ako aj cel-
kový prejav tanca. Za choreografiu Špa-
nielsky tanec získal SETAS aj mimoriad-
nu cenu poroty a súbor dostal ponuku 
prezentovať sa na festivale v Budapešti, 
ponuku na natáčanie do maďarskej tele-
vízie a tiež ponuku na koncertnú cestu do 
Číny. 
Autami prišla do Budapešti aj delegácia 
rodičov, ktorí pomohli dotvoriť úžasnú 
atmosféru. Deti brali súťaž aj ako výlet  
a naozaj si ho užili. 
Tanečný súbor školy sa nezameriava  
na jeden štýl – prioritou je síce showdan-

ce, ale na Majstrovstvá Európy išli s hip-
-hopom, scénickým tancom, muzikálom 
a klasickým baletom na špičkách. 
Počas uplynulého školského roka sa Sú-
kromná ZUŠ prezentovala vo viacerých 
predstaveniach a koncertoch. Hudobný 
odbor pripravil „Zrod hudby“, hudob-
no-dramatický odbor muzikály „Tri pra-
siatka“ a „Snehovú Kráľovnú“, tanečníci 
vytvorili „Luskáčika“ a „Absolventský 
koncert“ a výtvarníci sa postarali o výsta-
vu a úspešne reprezentovali školu na ce-
loslovenských súťažiach. Súbor SETAS  
a školská kapela Crazy Orchestra absol-
vovali koncertné zájazdy v Čechách, Poľ-
sku a v Chorvátsku.                              MO

SZUŠ R. Madarászovej bodovala na Majstrovstvách Európy

Neznámy vandal sa rozhodol pre kuriózny 
čin. Vlámal sa do studne. Prečo? Turisti tam 
nahádzali zopár mincí, o ktoré mu asi šlo. 
Mesto studňu opravilo a zabezpečilo.
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Tenis
• Klub TK PROFI Senec - celoročné tré-
novanie pre deti od 5 rokov. Skupinovou 
formou 2x týždenne (4-6 deti v skupine), 
resp. individuálne podľa dohody. V lete 
(apríl - október): Tenisové kurty Kysucká 
ul. Senec
V zime (október - apríl): Tenisová hala Ho-
tel Družba, Slnečné jazerá - juh, Senec
Prihlásiť sa je možné celoročne elektronic-
kou prihláškou na http://prihlaska.tk-profi.sk/
Kontaktné údaje: email: info@tk-profi.sk
tel. č.: +421 903 151 331

Stolný tenis
• STK Senec - Vekové katrgórie začínajú 
najmladším žiactvom (2007 a mladší)  
a končia kategóriou do 21 rokov. Prijíma-
nie nových členov t.j. najmladšieho žiac-
tva prebieha v mesiaci september. Ideálny 
vek pre začiatok trénovania stolného teni-
su je 6-7 rokov.
Tréningy budú prebiehať od septembra  
v utorok, štvrtok a piatok od 16:00 – 17:30
Ročný členský poplatok je vo výške  
35 eur.
STK Senec má aj úspešné družstvo do-
spelých.
 

Plávanie
• SWIM Klub Senec robí plavecký výcvik 
pre deti od 5 rokov, ktorý vedie plavecký 
inštruktor. Tréningy prebiehajú v 25-met-
rovom temperovanom plaveckom bazéne 
(SWIMARÉNA Senec). 
Kontakt je info@swimklubsenec.sk, príp. 
na tel. 0910 909 908, prihlásiť sa môžete 
od septembra, prípadne aj neskôr v prie-
behu roka. Web stránka Swimklubu je 
swimklubsenec.sk

• Plavecký klub DELFÍN Senec - plávanie 
pre deti od 4 - 15 rokov s pobytom v saune 
na podporu detskej imunity počas celého 
roka. Kurzy prebiehajú v bazéne TP Druž-
ba*** v Senci na Slnečných jazerách – juh 
pod vedením skúsených trénerov. Špor-
tové tréningy prebiehajú v 25m bazéne  
v Šamoríne. Zápis pre nové deti sa usku-
toční 9. a 16. septembra 2017 od 10 - 12:00  
v hoteli TP DRUŽBA*** Slnečné jazerá – 
juh kontakt: 0903 027 081 
e-mail: pk.delfin.senec@gmail.com, 
www.pkdelfinsenec.webnode.sk

• Sport Club Senec - plavecký oddiel má 
tréningy každý deň v Šamoríne, v Senci  
v stredy a v piatky. Nábor detí bude v me-
siaci september. 
Kontakt: skpsc@scsenec.sk

Karate
Športovať môžu deti spravidla už od veku 
6 rokov, záleží od vyspelosti. Tréningy  
pre začiatočníkov sú od 18:30 do 19:30  
v stredu a v piatok na ZŠ Tajovského.
Tréningy začínajú od 14.09.2016 
Miesto: Telocvičňa ZŠ Tajovského 
Čas: streda a piatok - od 18:30 do 19:30 
(začiatočníci) a od 18:30 do 20:00 (pokro-
čilí)
Nábor nových členov: od 14.09. od 18:30. 
Cvičebný úbor: na nábor stačí, tričko, teplá-
kové nohavice, (tenisky a ponožky v chlad-
nejších dňoch) www.karate-senec.sk, 
www.facebook.com/karatesenec

Taekwon-do
Tréningy bojového umenia Taekwon-Do 
sú pondelky (19:00-20:30) a piatky (18:30-
20:00) v telocvični Strednej odbornej školy 
v Senci. Tréningy sú určené pre vekové ka-
tegórie od 5 rokov, maximálna výška veku 
nie je určená. Na úvod stačí mať tepláky  
a tričko, následne sa zabezpečia chrániče 
a cvičebný úbor - tzv. dobok.

Volejbalový klub GAB Senec
Máme záujem o všetky deti od ročníka na-
rodenia 2010 a staršie. 
Kontakt: 0903 774 069, 0903 255 874, 
0949 608 902, 0918 897 219.
S najmladšími deťmi budeme hrať lopto-
vé hry, ako prípravu na neskorší volejbal. 
Staršie deti budú už zaradené k našim 
súčasným družstvám so skúsenými tré-
nermi.
https://www.facebook.com/volejbalsenec

Futbal
MŠK Senec opäť otvára dvere novým, 
mladým talentom. Vo štvrtok 14.9.2017  
o 17:00 na UT NTC v Senci sa robí nábor 
detí ročníka 2011. Nábor je spojený s do-
plnkovým výberom chlapcov a dievčat 
starších ročníkov. Domovské tréningové 
ihriská sú v Senci na UT NTC alebo v SOŠ 
Kysucká. Dorastenci využívajú po dohode 
ihrisko v Igrame a pre tretie mužstvo žia-
kov sa vybavilo ihrisko Čataj. Taktiež, vďa-
ka láskavosti a po dohode s pánom Paťom 
Pomichalom je k dispozícii domovské ih-
risko U14 a to v Reci. V zime starší chlapci 
využívajú senecké umelé trávniky a menší 
sa zdokonaľujú v telocvičniach ZŠ v Senci. 
www.msksenec.sk

Basketbal
• ŠŠK GAB Senec - nábor hráčov žiaci/
ročník 2006 a mladší - kontakt www.ga-
bbosenec.sk, e-mail: jozo.hanak@gmail.

com/ mobil: 0905 606 628. Tréningy te-
locvičňa Slávia utorok a štvrtok od 18:00  
do 19:30.

• Gabko SENEC – športový klub určený 
pre deti a mládež od 3 do 18 rokov. Po-
hybové a kondičné cvičenie – deti od 3  
do 6 rokov – sobota od 9:00 do 10:00 – te-
locvičňa Slávia. 
Basketbalový krúžok – deti od 6 do 8 ro-
kov – je súčasťou voľnočasových aktivít  
v rámci školskej družiny. Rozpis tréningov 
v školskom roku 2017/2018 nájdete v ško-
lách, resp. na našej web-stránke.
Zápis nových detí bude v Pondelok 
11.9.2017 od 17:00 telocvičňa - ZŠ Mlyn-
ská a sobota 16.9. o 10:00 – telocvičňa 
Slávia. 
Kontakt: gabbo-gabko.sk, 
www.facebook.com/gabbo.gabko

SZUŠ R. Madarászovej
• Capoeira predstavuje unikátnu kom-
bináciu tanca, akrobacie a netradičného 
bojového umenia s osobitou filozofiou. 
Toto brazílske bojové umenie je vhodné 
pre deti od 5 rokov, v Dance Arene máme 
začiatočníkov, pokročilých aj hodiny pre 
dospelých. Prihlásiť sa treba do 15.9.2017, 
viac informácii na www.dancearena.sk
• Moderná gymnastika spája akrobatiku 
a tanec. Hodiny sú vhodné pre deti od 5 
rokov. Prihlásiť sa treba do 15.9.2017, viac 
informácii na www.dancearena.sk
• Tanec - folklór, balet, hip-hop, disco, 
mažoretky, latino, jazz a iné. Tanečné ho-
diny sú určené pre deti od 3 rokov (deti sú 
radené do skupín podľa veku), ponúkame 
tiež tanečné hodiny pre dospelých, prihlá-
siť sa treba do 8.9.2017, 
viac informácii na www.dancearena.sk
a www.szus-senec.sk
• Cvičenie s detičkami - Hodiny sú vhod-
né pre deti od 1 roka. Prihlásiť sa treba  
do 15.9.2017, viac informácii na www.dan-
cearena.sk

FootGolf Senec
Ideálny vek, kedy začať s FootGolfom je 
10 rokov. FootGolf je určený aj pre celé ro-
diny. Ani vek dospelých nie je obmedzený.
Najčajstejšie sa trénuje v Tomášove, Ber-
nolákove, na Čiernej vode, v Malackách či 
Šuranoch. Do klubu je možné vstúpiť ke-
dykoľvek.
Kontakt: mail: footgolf.senec@gmail.com. 
tel.: 0903 216 777, 
www.facebook.com/FootGolfSenec

Informácie o kluboch a športoch, ktoré 
nám nedodali materiály do uzávierky, uve-
rejníme na stránke mesta.                     MO

Kde môžu deti v Senci športovať - kluby a krúžky


