Od 9. do 20. apríla bude uzavreté železničné priecestie.
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Senecké leto bude 16. júna
Aj keď sa zima skončila ešte len
nedávno, Mestské kultúrne stredisko už veľmi usilovne pracuje
na príprave letných akcií. Senecké leto, ktoré je najväčším
podujatím nášho mesta, bude
16. júna. Cena lístkov zostane
rovnaká ako minulý rok - 5 eur
v predpredaji a 10 eur priamo
na bráne. Novinkou bude možnosť kúpiť si limitovaný počet
lístkov cez Ticketportal za 7,50
eura.

Poznáme tiež termín konania
Veľkého letného karnevalu 29. júna. Tradiční návštevníci,
školáci, škôlkari, ale aj tí, ktorí
sa chcete zúčastniť karnevalu
po prvýkrát, môžete popustiť
uzdu fantázii a začať pripravovať
kostýmy. Opäť budú zaujímavé
ceny. O tie však nejde natoľko
ako o kreativitu, dobrú náladu
a ukážku prác šikovných rúk.
Spoločne sa na letné podujatia
tešíme už teraz.
MO

Primátor odvolal riaditeľa ZŠ Mlynská
Mestu prišlo stanovisko Štátnej školskej inšpekcie, ktorá dala návrh na odvolanie riaditeľa ZŠ Mlynská Mgr. Ivana Rezníka. Primátor
mesta Senec Ing. Karol Kvál za mesto ako zriaďovateľa tejto školy
následne riaditeľa odvolal. Do ukončenia výberového konania bola
poverená riadením školy zástupkyňa PaedDr. Jana Tamašiová. MO

Vyklikali sme si Žihadielko
Senčanom sa to podarilo! V súťaži Lidla klikali každý deň tak veľa,
že sa podarilo vyhrať nové ihrisko práve pre Senec. Vďaka tímu,
ktorý sa nadchol a povzbudzoval Senčanov po celý čas trvania súťaže, ale najmä vďaka každému hlasujúcemu, ktorý sa pridal, aby
zabojoval o niečo pozitívne pre Senec. Ihrisko sa bude nachádzať
na Jesenského ulici. Mesto venuje pozemok a Lidl uhradí všetky
ostatné náklady. Viac sa dočítate na 2. strane.
MO a VCs

Pozvánka na zasadnutie

Mestského zastupiteľstva v Senci
4. apríl 2018 o 9:00 v Hoteli Senec
Materiály na zasadnutie budú zverejnené na www.senec.sk
a zasadnutie sa bude online vysielať na www.zastupitelstvo.sk

„Dlhý týždeň“ – možnosť osobne si prevziať
rozhodnutia za daň z nehnuteľností,
za komunálny odpad a ostatné miestne dane
V čase od 3. MÁJA vrátane
soboty 5. MÁJA do 11. MÁJA
2018 si budú môcť občania prevziať rozhodnutia naraz za daň
z nehnuteľností aj za komunálny odpad, aj za ostatné miestne
dane. Zároveň bude k dispozícii pracovisko pokladne. Platby
môžu občania realizovať v hotovosti aj prostredníctvom platobných kariet cez POS terminál
priamo v pokladni.
Počas tohto „dlhého týždňa“
budú pracovníčky ekonomického úseku – referátu príslušných
daní a poplatku ako aj poklad-

ne k dispozícii denne od 7.00
do 18.00 nepretržite, v sobotu
05. mája od 8.00 do 12.00, t.j.
aj počas obedňajších prestávok.
Mesto týmto sleduje úsporné opatrenie na poštovnom
a žiada občanov o ústretovosť,
aby využili tento „dlhý týždeň“
a prišli si osobne vyzdvihnúť
rozhodnutia a v rámci možností
si aj vysporiadať daňové povinnosti.
Ďakujeme
Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru ekonomiky
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Strojcovia víťazstva v súťaži o ihrisko „Žihadielko“ prišli na mestský úrad

Primátor Karol Kvál a viceprimátor Dušan
Badinský 13. marca prijali v sobášnej sieni mestského úradu šesť žien a jedného
muža, ktorých spojilo nadšenie pre myšlienku víťazstva v súťaži o ihrisko Žihadielko. Vedenie mesta sa im poďakovalo za to,
že sa nezištne stali motorom mobilizačnej
kampane za získanie diela, ktoré bude
slúžiť deťom nášho mesta. Hlasovanie
v rámci projektu Lidl ihrisko Žihadielko
v kategórii miest s počtom obyvateľov
12.000 – 19.000 prebiehalo od 15. januára
do 28. februára prostredníctvom webovej
stránky www.zihadielko.sk. Mesto Senec
obsadilo vo svojej kategórii prvé miesto
s celkovým počtom 138.113 odovzdaných
hlasov.
Víťazný tím v zložení Marianna Brosch,
Zuzana Petrášová, Katarína Kissová Németh, Zuzana Oros, Viktória Németh, Iveta
Baloghová a Peter Veress motivoval ľudí,

aby hlasovali. Využili aj facebookovú skupinu Žihadielko pre Senec. Facebooková
skupina má teraz okolo 5700 členov. Každý mohol denne odovzdať jeden hlas a ďalšie hlasy bolo možné pridať prostredníc-

Separujeme
• Jarné upratovanie na Slnečných jazerách sa bude sa konať 6.-8. apríla 2018. Výsledok jarného upratovania prinesieme v nasledujúcom čísle Mestských novín Senčan.
• 20. marca sa opäť začal vývoz bioodpadu, ktorý sa bude robiť v týždenných intervaloch.
• Za kultúrnym domom sú polozapustené
kontajnery. Prosíme všetkých, ktorí ich využívajú, aby dôsledne rozlišovali kontajner na
komunálny odpad od kontajnerov na triedenie. Stáva sa, že keď je naplnený kontajner
na komunálny odpad, v kontajneroch na separovanie končí aj to, čo by tam nemalo byť.
Takýmto správaním si nevážime nielen prírodu, ale aj prácu tých, ktorí dôkladne triedia
svoj odpad. Pripomeňme, že polozapustené kontajnery sa budú inštalovať postupne
v celom meste. Podľa vypracovanej štúdie
bude celkovo 46 takýchto stojísk. V tomto
roku sa bude robiť prvých 10.
MO

tvom hry s Majou. Pracovalo sa aj v teréne.
Zuzana Oros graficky navrhla a pomohla
s rozmnožením letákov, ktoré potom aktivisti rozniesli do schránok po celom meste aj do okolitých obcí. Začali prichádzať
dary od firiem aj jednotlivcov, ktoré mohli
získať hlasujúci za Mesto Senec. Počet
sponzorov vystúpil na 60, pričom aj Mesto
Senec bolo jedným z nich. Senec podporili aj okolité obce, ktoré sa vzhľadom
k počtu ich obyvateľov nemohli zapojiť
do súťaže.
Primátor sa poďakoval hosťom a cez nich
všetkým, ktorí hlasovali. Ubezpečil hostí,
že prostriedky v tohoročnom rozpočte
plánované na rekonštrukciu či výstavbu
detských ihrísk budú použité na tento
účel, realizácia ihriska Žihadielka na tom
nič nezmení.
Na obrázku nižšie je miesto, kde bude
ihrisko Žihadielko stáť.
VCs a MO

Senec na veľtrhoch cestovného ruchu
Oblastná organizácia cestovného
ruchu Región Senec a Správa cestovného ruchu Senec s.r.o. sa po
dvoch veľtrhoch cestovného ruchu
GO REGIONTOUR v Brne a ITF SLOVAKIATOUR v Bratislave prezentovali
na ďalších výstavách vo februári a marci: HOLIDAY WORLD v Prahe, UTAZÁS
v Budapešti a DOVOLENÁ A REGIÓN
v Ostrave. Tieto výstavy navštívilo spolu vyše 250 tisíc návštevníkov. Propagáciou mesta Senec, Slnečných jazier, podnikateľských subjektov a obcí
združených v OO CR chceme prispieť
k zvýšenej návštevnosti nášho regiónu
nielen počas letnej sezóny, ale po celý
rok. Návštevníci výstav sa informovali
na ubytovacie kapacity, na možnosti
trávenia voľného času s deťmi, na novinky pred letnou sezónou, dôchodcovia sa pýtali na termálne kúpaliská
v našom okolí. Okrem letnej turistickej

sezóny sa návštevníci zaujímali najmä
o vinárske cesty, turistické a cyklistické trasy, historické pamiatky a gastronómiu nášho regiónu. Propagovali
sme náš región ako ideálne miesto na
oddych pri vode a v lesoch Malých Karpát. Poukázali sme aj na možnosti výletov do blízkych hlavných miest: Bratislava, Viedeň a Budapešť. V apríli sa ešte
zúčastníme na výstave TRAVELFEST
v Českých Budějoviciach a v máji
na REGION TOUR EXPO v Trenčíne,
ktorý je zameraný hlavne na regionálny
cestovný ruch a gastronómiu.
Ing. Róbert Podolský, riaditeľ
Od 1. apríla budú v Senci premávať
dva autobusy Mestskej autobusovej dopravy. Nový cestovný poriadok Mestskej autobusovej dopravy
nájdete na www.senec.sk
MO
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Zápis detí do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2018 /2019
Na základe zákona č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
sa uskutoční na seneckých základných
školách zápis do 1. ročníka pre školský
rok 2018/2019 v nasledujúcich termínoch:
• na ZŠ J. G. Tajovského, Tajovského
1, Senec: 20.4.2018 od 14:00 do 18:00
a 21.4.2018 od 8:00 do 12:00,
• na ZŠ, Mlynská 50, Senec: 20.4.2018
od 14:00 do 18:00 a 21.4.2018 od 8:00
do 12:00,
• na ZŠ, Kysucká 14, Senec: 20.4.2018
od 14:00 do 18:00 a 21.4.2018 od 8:00
do 12:00 (zápis bude prebiehať už
v priestoroch ZŠ Kysucká 14),
• na ZŠ s VJM Alberta Molnára Szencziho, Nám. A. Molnára 2, Senec: 20.4.2018
od 14:00 do 18:00 a 21.4.2018 od 8:00
do 12:00,
V súlade s platnou legislatívou je zákonný
zástupca dieťaťa povinný prihlásiť dieťa,
ktoré dovŕši šesť rokov do 31. 08. 2018,
na plnenie povinnej školskej dochádzky.
Treba tak urobiť aj v prípade, ak zákonný
zástupca uvažuje o odklade povinnej školskej dochádzky.

Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (ďalej len „spádová
škola“), ak zákonný zástupca pre svoje
dieťa nevyberie inú základnú školu. Žiak
môže plniť povinnú školskú dochádzku
v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie.
Doporučujeme prednostne zapísať dieťa
do spádovej školy.
Zápisu sa zúčastnia zákonní zástupcovia
spolu s dieťaťom.
Na zápis je potrebné priniesť:
• rodný list dieťaťa
• občiansky preukaz zákonného zástupcu
• potvrdenie o prechodnom pobyte
(ak trvalý pobyt nie je v Senci)
• v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa doklad o jeho zdravotnom postihnutí
• ak je výkon rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu upravený súdom, doklad o zverení dieťaťa do osobnej
starostlivosti
Základná škola pri zápise vyžaduje nasledovné údaje:
Meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť,

Oznam o otvorení novej ZŠ na Kysuckej ulici 14 v Senci
Vážení rodičia,
mesto Senec, ako sme už informovali, otvára v školskom roku 2018/2019 novú základnú školu na Kysuckej ulici 14 v Senci. Od školského roka 2018/2019 táto škola prijíma
žiakov do 1. ročníka ZŠ. V prípade záujmu aj do 2., 3. a 4. ročníka, pod podmienkou, že do triedy daného ročníka sa prihlási minimálne 13 žiakov. Pokiaľ máte záujem
o prijatie do uvedených vyšších ročníkov, prosíme Vás podať si žiadosť o prijatie žiaka,
najneskôr do 30. 04. 2018 na Mestský úrad, Útvar školstva a športu, Mierové nám. 8
v Senci (t. č. : 02/20205502).
Útvar školstva a športu v Senci

Milí darcovia krvi, tešíme sa na ďalší hromadný odber krvi, ktorý sa
bude konať 12.4.2018 v Stredisku sociálnych služieb na Hviezdoslavovej
55 v Senci od 8:00 – 11:00.
MS SČK Senec

štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa
Meno a priezvisko, adresu zamestnávateľa, adresu bydliska a druh pobytu zákonných zástupcov dieťaťa. Na účely komunikácie môže škola vyžadovať podľa § 157
ods.3 písm. a) bodu 12 školského zákona
kontakt na zákonných zástupcov dieťaťa.
Legislatíva k zápisu detí:
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a o doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 320/2008 Z. z.
o základnej škole
V súlade s ustanovením zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien bolo vydané VZN
č. 2/2018 o školských obvodoch základných škôl mesta Senec (www.senec.sk),
kde si rodičia v prípade nejasností môžu
zistiť, do ktorého školského obvodu sú
na základe bydliska zaradení.
Ďalšie informácie nájdete vo VZN
č. 5/2015o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky. MsÚ

Úplná uzávierka
železničného priecestia
Železnice Slovenskej republiky budú
opravovať železničné priecestie v Senci. V súvislosti s opravami bude úplná
uzávierka priecestia od 9. apríla od 7:00
do 20. apríla do 18:00. Dočasne sa tým
pádom rušia autobusové zastávky prímestskej autobusovej dopravy: Senec Doprastav, Senec - ELV a Senec - Montostroj s tým, že náhradnou zastávkou
bude Senec - železničná stanica. Mestská autobusová doprava bude tiež dočasne končiť pri železničnej stanici. MO

Mesto vypracuje Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2019-2028
Program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja mesta (ďalej len PHSR) je základným strednodobým (7–10 rokov)
strategickým dokumentom miestnej
samosprávy. Povinnosť vypracovať tento programový dokument vychádza
zo zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore
regionálneho rozvoja v znení zákona
č. 378/2016 Z. z.. Tento strategický dokument je základným prvkom komplexného rozvoja územia miestnej samosprávy.
Okrem zákonnej povinnosti dôležitosť
dokumentu vyplýva aj z dôvodu získavania finančných prostriedkov z EÚ. Platný
a zastupiteľstvom schválený dokument

PHSR je jednou z povinných príloh Žiadosti o Nenávratný finančný príspevok
z Eurofondov.
PHSR mesta Senec bol vypracovaný
na roky 2011 – 2018, platnosť dokumentu končí tento rok. Na základe citovaného zákona Mestu Senec vyplýva povinnosť vypracovať nový dokument PHSR
na ďalšie obdobie 2019 – 2028. Práce
na tvorbe nového dokumentu sa začali
v januári 2018 a dokument bude vyhotovený koncom septembra. Následne
bude dokument predložený mestskému
zastupiteľstvu na schválenie. Programový dokument PHSR vypracováva Inštitút

priestorového plánovania v spolupráci
s pracovníkmi mestského úradu.
Platná verzia PHSR je k dispozícii na webovej stránke Mesta Senec http://old.senec.sk/downloads/dokumenty/phsr.pdf.
V prípade záujmu o dokument v priebehu jeho spracovania je možné získať
konkrétne informácie týkajúce sa jednotlivých fáz spracovania dokumentu
na útvare stratégie a rozvoja mesta Senec.
Nový dokument PHSR schválený mestským zastupiteľstvom bude rovnako
k dispozícii na www.senec.sk
Nataša Urbanová
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Zo zápisov Mestskej polície

Chválime, karháme

• telefonický oznam, že v obchodnom dome Kaufland sa nachádza
zlodej. Po príchode hliadky MsP sa
zistilo, že neznámy muž odcudzil
tovar v hodnote 7,28 eur. Vzhľadom
na to, že nevedel preukázať svoju
totožnosť, bol predvedený, pričom
sa zistilo, že ide o polícii známu
osobu L. T. z Jelky. Odovzdali ho
na ďalšie úkony na OO-PZ Senec.
• telefonický oznam, že z jedného
z bytov na Svätoplukovej ulici je
veľký krik a deti volajú o pomoc.
Hliadka MsP po príchode zistila,
že v byte pani J. deti kričali z toho
dôvodu, že ešte nechceli ísť spať.
• telefonický oznam od pána Z.,
že mu sused oznámil, že na Štefánikovej ulici, kde má rodinný dom,
dve neznáme osoby preskočili
plot a potrebuje asistenciu hliadky MsP. Po príchode hliadka MsP
s majiteľom prekontrolovala areál
domu a zistilo sa vlámanie do záhradnej chatky. Sused uviedol, že
neznáme osoby utiekli smerom
do mesta. Prípad bol oznámený
na OO-PZ Senec a vykonalo sa aj
miestne pátranie po osobách.
• telefonický oznam z Coop Jednota na Sokolskej ulici, že pred
predajňou leží podnapitá osoba.
Hliadka MsP zistila, že išlo o I. B.
z Veľkého Bielu, ktorý spadol zo
zábradlia a udrel si zadnú časť hlavy. K osobe privolali Rýchlu zdravotnícku pomoc.
• telefonický oznam z Unicreditbank na Lichnerovej ulici,
že v podchode sa nachádza skupina výrastkov, ktorí sa správajú hlučne a sú drzí. Hliadka MsP
po príchode na miesto napomenula 5-člennú skupinu 12 – 14
ročných žiakov ZŠ, ktorí počúvali
v podchode hudbu cez Wifi z predajne T-Com.
• telefonický oznam, že v obchodnom dome Kaufland majú zlodeja. Hliadka MsP na mieste zistila,
že O. T. z Jelky odcudzil tovar
v hodnote 5,75 Eur. Riešili ho v blokovom konaní.
• telefonický oznam od pani H.
z Hollého ul., že jej priateľ pán E. sa
opil a robí výtržnosti. Hliadka MsP
zistila, že pani H. chcela menovaného vykázať pre jeho agresívne
správanie a on odmietol odísť.
Na žiadosť hliadky MsP pán E. byt
opustil a situácia sa upokojila.
MsP

• Rád by som sa poďakoval lekárom
a sestričkám, ktorí sa o mňa starali a všetkým, ktorí na mňa mysleli v modlitbe počas mojej ťažkej choroby. Naše spoločné
modlitby boli vyslyšané a z choroby som sa
uzdravil. Ešte raz ďakujem. Ladislav
• Choroby vs. trpezlivosť
Tieto dve reálne skutočnosti rezonujú v posledných týždňoch v Senci.
Zápal horných dýchacích ciest, priedušiek,
pľúc, zaplnili s pacientami celú seneckú
polikliniku. Napätie spolu s vírusmi sa dali
vyslovene krájať. Lekári a sestričky „zarezávali“ od skorého rána. Nervozita vytvárala sínusoidu, ktorá sa denne opakovala
a opakuje. Napriek tomu lekári i sestričky
nepanikárili. Svojím profesionálnym prístupom ukľudňovali hladiny hormónov a pacienti boli a sú vybavení k spokojnosti.
Klobúk dole pred všetkými lekármi a sestričkami, ktorí svoje povolanie nezamieňajú
so zamestnaním.
MonSkov
• Chceme upozorniť občanov Senca,
aby neskončili oklamaní ako moja rodina. Nedávno sme si kúpili dom a už dlh-

celý chodník, betón nahádzali k stromom
a začali si pýtať od mojich rodičov 1500
eur za prácu. Keď s tým rodičia nesúhlasili, začali byť páni agresívni a požadovali
peniaze. Rodičia im nejaké peniaze dali
a ostali sme bez chodníka, bez odvedenej
práce.
Reakcia mesta: Mesto za opravy chodníkov vo vlastníctve mesta peniaze
od občanov nikdy nepýta. V prípade podobných udalostí, kontaktujte zamestnancov mesta, aby ste si overili, či sa opravy
dejú s vedomím mesta.
• Karháme bezohľadnú jazdu nákladných áut pri južnej bráne Slnečných jazier,
pri vlakovej stanici.

• Karháme majiteľov zelene za Kauflandom a Lidlom. vaša čitateľka Zuzana

šie sme riešili príjazdovú cestu. Odrazu
prišli páni, ktorí hovorili, že nám prišli
spraviť príjazdovú cestu a chodník pred
rodinným domom. Rozprávali, že sú z úradu. Môj otec tomu uveril, páni rozkopali

Farmárske trhy v Senci aj v tomto roku
Po úspešnom minulom roku sa v spolupráci
s Mestským úradom Senec opäť začali farmárske trhy na Nám. 1. mája v utorok 20.3.2018.
Budeme sa stretávať pravidelne jeden krát mesačne.
Čo na trhoch nakúpite? V prvom rade výrobky od slovenských výrobcov, ktorí ich vyrobili či nazbierali deň pred tým ako ich budú u
Vás predávať, aby boli vždy čerstvé a voňavé.
Môžete sa tešiť na mäsové výrobky z mangalice-klobásky, jaterničky, pekne opaprikovanú
podhrdlinu a pod., kváskový chlebík od pekára, rôzne originálne sladké pečivo, ktoré inde
nekúpite, slané pečivo-oškvarkové a slnečnicové tyčinky, lokše atď., rôzne druhy korenia
samozrejme bez glutamátu, asi 20 druhov čaju
z našich bylín, domáce vajíčka, sirupy, čerstvé
aj archívne syry z kravského, kozieho a ovčieho mlieka, vínko od vinára, zelenina čerstvá aj

nakladaná od malopestovateľov, rôzne zeleninové šaláty, sušené aj čerstvé ovocie, zavárané čučoriedky, med od včelára a mnoho iných
slovenských dobrôt. Sem-tam prídu aj hostia
z Čiech s maslovými frgálmi a inými dobrotami, tie stoja za ochutnanie. Aby ste boli štýloví
a aby sa Vám nákup nesparil, môžete si kúpiť
aj prútený košík. Našou snahou je, aby predaj
na trhoch nebol bezmenný. Máte možnosť na
rozdiel od nákupu v reťazcoch spoznať a porozprávať sa s výrobcom, ochutnať sortiment,
aby ste vedeli čo kupujete. Cieľom nášho trhu
je - i keď v skromných podmienkach - vytvoriť
priestor, kde sa nielen nakupuje, ale ľudia sa
tam dobre cítia, porozprávajú sa, vytvoria atmosféru pohody a kľudu.
Veríme, že nám obyvatelia zachovajú priazeň
tak, ako v minulom roku.
Farmárske trhy
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Ako v našej škole učil Daniel Hevier

Hodina slovenského jazyka a literatúry bola
v utorok 20.2. v našej škole výnimočná. V
rámci projektu „Daniel Hevier pre školy“ zavítal medzi nás, šiestakov, sám autor, ktorý
nám priniesol knihy z vlastnej knižnice, aby
sme spoločne objavovali najznámejšie príbehy detí v umeleckej próze, od tých klasických (Rázusov Maroško či hrdinovia Toma
Sawyera), až po Pankovčínovho Mamuta v
chladničke. Originálnu hodinu spestroval
hrou na klavíri a úžasnými vtipnými pesničkami, ktoré sám zložil. Skôr ako sa stretol
s ostatnými žiakmi, aby im predstavil nový
literárno-dobrodružný projekt Chymeros,
mohli sme mu položiť niekoľko otázok, na
ktoré nám, s úsmevom a šibalskou iskrou v
oku, odpovedal.
• Prečo ste sa rozhodli stať spisovateľom?
Bola za tým láska k mojej spolužiačke.
Zdalo sa mi obyčajné zavolať ju na zmrzlinu, namiesto toho som jej napísal knihu s
básňami. Láska je mocná inšpirátorka...
• Kto je vaším idolom v literárnom svete?
Mám ich veľa, ale taký veľký vzor je Ľubomír Feldek, ktorý mi pomáhal a držal mi
palce. Ďalej nasledujú aj iní spisovatelia,
ako Roald Dahl, pani Rowlingová a ďalší.
• Prečo sa v tvorbe venujete deťom?

Aj ja som bol predsa dieťa... A prečo? Ani
neviem, možno preto, že knihy pre deti boli
niekedy takým naším únikom pred cenzúrou. A v detských knihách si môžem viac
vymýšľať.
• Ku ktorej vašej knihe máte najhlbší
vzťah?
Vždy k tej poslednej. Teraz je to Chymeros.
• Kde hľadáte inšpiráciu na písanie?
Všade okolo mňa; v deťoch, v hudbe, medzi ľuďmi, s ktorými sa stretávam, a dokonca, aj keď snívam, dostanem inšpiráciu.
• Čím ste chceli byť, keď ste boli malý?
Spisovateľ. Od ôsmej triedy som vedel,
že budem spisovateľom. Predtým som
chcel byť aj všeličo iné, bagrista alebo cirkusant, ale potom som vedel, že chcem byť
nejaký umelec, najlepšie nejaký spisovateľ
skombinovaný so spevákom, maliarom a
tanečníkom... Takže všetky umenia dohromady.
• Ktoré predmety ste mali najradšej?
Literatúra a slovenský jazyk, najradšej som
písal slohy. A potom predmety ako hudobná výchova, výtvarná výchova a telocvik.
Všetky ostatné predmety boli pre mňa utrpením.
Kristína Ženišová, Nina Růžičková,
SZŠ Kysucká, 6.A
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Knižná nedeľa prilákala
deti aj dospelých

Aj tento rok sa mestská knižnica zapojila do Týždňa slovenských knižníc, ktorý
usporadúva Slovenská asociácia knižníc
počas marca - mesiaca knihy. Pri tejto príležitosti bola knižnica výnimočne otvorená aj v nedeľu. Čitateľom boli odpustené
upomienky a mohli sa bezplatne zaregistrovať. Túto možnosť využilo 35 dospelých a 25 detí. O pol štvrtej čakalo na deti
aj divadlo so šašom Marošom. Šašo Maroš mal hodinové vystúpenie, do ktorého
zapájal aj deti.
„Počas týždňa knižníc vždy usporadúvame rôzne akcie, no keďže tento rok vyšli
na tento týždeň prázdniny, tak sa konala
iba jedna akcia s názvom Stratené knihy. Zapojili sme sa do nej po prvýkrát,”
vyjadrila sa vedúca knižnice Mgr. Anetta
Zelmanová. Pracovníčky knižnice poschovávali 52 knižiek s nálepkou „SOS
stratila som sa“ po rôznych miestach,
či už vonku v parku alebo vnútri obchodov
či na poliklinike. Úlohou ľudí bolo nájsť
tieto knižky a vrátiť ich do knižnice, za čo
boli odmenení malými darčekmi. „Síce sa
nám ešte nevrátili všetky knihy, no sme
s touto akciou spokojní. Knihy nám nosili
nielen deti, ale aj dospelí,” pousmiala sa
vedúca knižnice. Ešte stále máte šancu
nájsť stratené knihy, za čo vás v knižnici
odmenia! Text a foto: Daniela Miťková

21. ročník krajskej súťaže Stretnutie s malou Táliou
Senecké javisko v mestskom kultúrnom
stredisku znovu privítalo detských amatérskych hercov, ktorí počas 21. ročníka
krajskej súťaže Stretnutie s malou Táliou
predviedli svoj talent. Krajská súťažná
prehliadka detskej divadelnej tvorivosti
prebiehala počas troch dní od 14. do 16.
marca. Moderovala Darina Mladenovová,
pracovníčka Malokarpatského osvetového centra v Modre, ktoré spolu s BSK
a MsKS organizujú toto podujatie. Zástupca primátora mesta Senec Ing. Dušan
Badinský slávnostne otvoril podujatie.
„Je mi cťou, že už štvrtý rok môžem byť
na zahájení Malej Tálie. Keď príde Malá
Tália do Senca, príde aj pekné počasie.

A druhá vec, ktorá sa mi s ňou spája, sú
neuveriteľné výkony detí, ktoré tu vystupujú,“ prihovoril sa divákom a súťažiacim zástupca primátora. Počas troch dní sa predstavilo 13 detských divadelných súborov z
Modry, Bratislavy, Malaciek a samozrejme

zo Senca s pripravenými inscenáciami.
Naše mesto reprezentovali DDS Mačiatka
v tme a Mačky pod vedením Zuzany Kolejákovej a Mačky v kufri pod vedením Vojtecha
Kolejáka. Porota to nemala ľahké, pretože
deti dali zo seba všetko. V zlatom pásme
sa na 1.mieste umiestnil DDS PLAMIENOK
n.o., na 2.mieste DS LANO pri ZUŠ J. Kresánka a DD Divadla na Hambálka. V striebornom pásme sa umiestnili Chaos, Biele
divadlo; DS Mačky pri ZUŠ Senec a Mačky
v kufri pri ZUŠ v Senci. V bronzovom pásme sa umiestnili DS ALBATROS pri ZUŠ
Modra, DDS Mačiatka v tme pri ZUŠ Senec
a DDS pri SZUŠ Ružová dolina s tromi inscenáciami. Text a foto: Daniela Miťková

6

SENČAN apríl 2018

SPEKTRUM /INZERCIA

Marec Mesiac knihy v ŠKD
na ZŠ J.G.Tajovského

The Duke of Ediburgh’s International Award (DofE)
alebo Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu

Každý z mesiacov v roku má čaro. Svoje
o tom vedia v Školskom klube na ZŠ Tajovského. Aktivity totiž vypĺňajú okrem letných, zimných a jarných prázdnin všetky
mesiace. Už niekoľko rokov je pisateľská
a spisovateľská šikovnosť podporovaná
literárnou súťažou, ktorú má pod palcom
pani vychovávateľka Monika Š. A deti sú
naozaj činorodé. Tento rok si zvolila opäť
zaujímavé témy. Nakoľko 1. ročník ešte
má v ponímaní písaného textu určité rezervy, témou bola Ilustrácia obľúbenej
rozprávky. 2. ročník sa popasoval s aktuálnou témou počasia Zima - Leto, ktoré
z nich je obľúbenejšie. 3. ročník zvládol
tému Obľúbená spoločenská hra a pre
4. ročník pripadla téma Prázdniny na Slovensku. Súťaže sa zúčastnili všetky oddelenia /20/ ŠKD, výber bol náročný, deti sa
snažili a tu sú výsledky:

1. ročník: Ilustrácia rozprávky: 1.miesto
Lara Penxová-5.odd., 2.m.Natália Konkoľová-3.odd., 3.m. Klára Hasíková-1.odd.,
zvláštne ocenenie: Oliver Kiss -2.odd.,
Janko Kerti-4.odd., Vanessa Moravcová-6.odd.
2. ročník: Zima-Leto: 1. miesto Nikola
Joriková-8.odd., 2. m. Adela Bachanová
9. odd., 3. m. Diana Fialová- 7.odd.
3. ročník: Obľúbená spoločenská hra:
1. miesto Michaela Šeboková-13 odd.,
2. m. Linda Földešová-17. odd., 3. m. Šimon Gužela-14. odd., Výnimočné ocenenie za vkusné, ilustračno-textové vyhotovenie prác-13. odd., cena za Najveselšiu
hru Šimon Pásztor-15. odd.
4. ročník: Prázdniny na Slovensku:
1. miesto Simona Balážová-19. odd.,
2. miesto Andrej Janega-19. odd.,
3. miesto Nina Waschinová-19. odd.
Samozrejme naši súťažiaci obdržali pekné odmeny a 1. miesta dostali od sponzora: kníhkupectvo Pergamen sídliaceho
na Vajanského ulici, poukážky na nákup
ľubovoľných kníh.Veľmi pekne ďakujeme
za hodnotnú podporu a vyzývame žiakov
k čo najčastejšiemu čítaniu kníh užitočných pre rozvoj slovnej zásoby. Monskov

Školský rok 2017/2018 sa v Gymnáziu
Antona Bernoláka nesie v znamení nových výziev programu DofE. Cieľom tohto atraktívneho programu pochádzajúceho z Británie je motivovať mladých ľudí
vo veku od 14 do 24 rokov k rozvoju svojho potenciálu cestou vytrvalosti a zodpovednosti. V jeho premiére je nás doň
zapojených 21 z našej školy.
Trať k úspechu pozostáva zo štyroch oblastí, v ktorých si účastníci stanovujú svoje ciele. Oblasť rozvoja talentu je najčastejšie vyhradená na šesť mesiacov, ďalej
oblasť rozvoja fyzickej aktivity a dobrovoľnícka činnosť - obe spadajú do rozmedzia troch mesiacov. Najobľúbenejšie

aktivity mladých ľudí u nás i na celom
svete zahŕňajú hudbu, maľbu, či učenie
sa cudzieho jazyka. Prítomná je i turistika, joga, výpomoc v útulku, alebo práca
s deťmi. Záverečnou oblasťou je dobrodružstvo v podobe spoločnej 2-dňovej
expedície, za zámer ktorej si možno určiť
výskum.
Priebeh plnenia vybranej aktivity evidujeme pomocou aplikácie, v ktorej každý
z účastníkov vytvára individuálnu sieť
záznamov - v mojom prípade o štúdiu
holandčiny. Programom nás sprevádzajú
nielen naše učiteľky ako vedúce, školiteľky expedície, ale najmä naši mentori, ktorých sme si mohli vybrať aj mimo nášho
školského prostredia. Po úspešnom zdolaní výziev vo všetkých oblastiach budeme odmenení cenou DofE, udeľovanou
v rámci slávnostnej celoslovenskej ceremónie na začiatku budúceho školského
roka.
Skvelým príkladom priblíženia programu
verejnosti je vernisáž a výstava nášho
maturanta Borisa Hrivňáka, prezentujúca
výzvu v oblasti rozvoja talentu. „Spoločenská hra” pochádzajúca z tvorby cieľavedomého výtvarníka, bola privedená
k životu za pomoci jeho mentorky, pani
Ivice Franekovej. Výstava diel vykresľujúcich postoje i problémy súčasného človeka je sprístupnená do 31.marca 2018
v MsKS Senec Labyrint.
Čo sa týka dostupnosti tohto programu
v GAB, ktoré je Miestnym centrom DofE,
počínajúc budúcim školským rokom dostanú príležitosť nielen noví účastníci,
ale i my, ašpiranti na vyššiu úroveň.
Rebeca Vašková, GAB Senec

Inzercia
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SENECKÉ
P ROZKY
NOVINKA
PONUKA:
Pondelok: makovo - lekvárové
Otvorené
Utorok:
tvarohové
aj v sobotu
Streda:
makovo - jablkové
od 9:00-13:00 hod.
Štvrtok: orechové
Piatok:
makovo - lekvárové
Otvorené Po-Pi od 9:00 - 18:00 hod.

Tradičná výroba čerstvých pirôžkov
priamo zo stroja.

Zabezpečujeme ROZVOZ
pirôžkov do práce aj domov.

Inzercia

Uzávierka Mestských novín Senčan: 20. 4. 2018

Pri min. odbere 10 ks v rámci mesta
Senec dovoz ZDARMA.
Kontakt: 0905 299 310
Adresa: Bernolákova 1, Senec (pri pošte)

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.

Inzercia

SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA
PRVÁ SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA
v Pezinku
Otvárame – september 2018
Už prebieha zápis detí do 1. – 4. rocníka!
ˇ

Je čas...
Blíži sa obdobie
svadieb

0902 896 704
www.sukromnaskola-pezinok.sk

Inzercia

SOLAR Hvezdáreň Senec

Astronomická prednáška v ZŠ s VJM Alberta Molnára Szenciho

18. 4. 2018 o 19.00
Téma: Vývoj

čiernych dier vo hviezdokopách

Prednáša: Mgr. Václav Pavlík

Astronomický ústav Univerzity Karlovy v Praze
Doktorand astronomického štúdia Astronomického ústavu
Karlovej Univerzity v Prahe. Zaoberá sa štúdiom dynamiky
hviezdokôp a v diplomovej práci študoval štruktúru hviezdokopyvo Veľkej hmlovine v Orióne, M42. Je pracovníkom programového
oddelenia Planetária Praha a redaktorom časopisu Astropis.
www.solarastronomy.sk, www.senec.solarastronomy.sk

Krátka 4, Senec
www.kubitime.sk
Inzercia

LEN 3 % ĽUDÍ
SA POZRÚ NA CHLIEB A VEDIA,
Z AKEJ MÚKY BOL UPEČENÝ

ESLÁ
M
E
R
J
U
D
U
ŠT
A STAŇ SA !
U
AJ TY ELITO

SOŠ hotelových
služieb a obchodu

Na pántoch 9, Bratislava

SOŠ gastronómie
a hotelových služieb
Farského 9, Bratislava

Stredná odborná škola
Myslenická 1, Pezinok

www.strednapremna.sk
Inzercia

BUĎTE KRÁSNE S NAMI
KADERNÍCTVO, KOZMETIKA
PEDIKÚRA, MANIKÚRA, MASÁŽE
LPG ošetrenie, HYPOXI cvičenie

Vyformujte si postavu do plaviek
pomocou revolučnej metódy
HYPOXI
Ak sa chcete na leto dostať do formy. Máme pre vás
tip na cielené spaľovanie tuku, s využitím metódy
HYPOXI. Cvičenie vo fitnescentre už nemusí sprevádzať len nudné striedanie strojov, kvapky potu,
hladovanie, či užívanie látok na rozpúšťanie tukov. Na
to aby ste získali vysnívanú postavu sa nemusíte trápiť
niekoľkokrát do týždňa v posilňovniach, ani prestať jesť
to, na čo máte chuť. Alternatívou drahých posilňovní
je cvičebný koncept HYPOXI so svojou revolučnou
metódou na chudnutie. Inteligentné tvarovanie postavy
tohto celosvetovo uznávaného programu oceňujú
nielen ženy, ale aj muži vo všetkých vekových
kategóriách. Luxus kvalitného cvičenia za dozoru certifikovaného trénera, ale aj rýchle a stabilné výsledky
na žiadaných partiách, sú zaručené.
Pre dámy je pridanou hodnotou konceptu
úspešné odbúranie celulitídy či ošetrenie ochabnutých väzivových tkanív.
Prístroje HYPOXI fungujú na troch princípoch terapie: a to vákuovom ošetrení, kompresnej terapii
a cvičení na spaľovanie tukov. Všetky tieto aspekty sa
podieľajú na formovaní a ošetrení problémových partií.
Pomáhajú tak vytvárať nielen štíhlu, ale aj pevnú, zdravo vyzerajúcu postavu. Pri pravidelnom cvičení 3 - krát
týždenne môžete schudnúť až o 5 – 10 cm za mesiac.
U dám, ktoré absolvovali radikálnu diétu, je častý
problém, že na prvý pohľad štíhla postava pri odhalení
do plaviek pôsobí ochabnuto, pokožka je ovisnutá
a často pozorujeme príznaky celulitídy aj strie, ktoré
vznikli náhlim náporom na kožu brucha nôh. Redukčné
a anticelulitídové programy, ktoré v HYPOXI štúdiu
pripravíme, vám zaručia, že sa v lete budete v plavkách
cítiť komfortne a sebavedomo. Ukážete v plavkách
ploché a pevné bruško, štíhle nohy a pevný zadok.
Dôležitá je však i prevenci a na udržanie pevnej
pokožky, dobre fungujúceho lymfatického systému a vysnívanej postavy a to dlhodobo. Ideálna je na to vákuová
lymfodrenážna masáž a cvičenie na našich prístrojoch,
ktoré fungujú na báze striedavého účinku podtlaku
a pretlaku, čím sa odlišujú od klasických vákuových
strojov. Cielené chudnutie s celosvetovo patentovanou
metódou na formovanie postavy HYPOXI je špecifické
tým, že udržiava svalovú hmotu a odbúrava zásobný tuk.
HYPOXI metóda má až 200 – krát vyššie účinky v boji
proti celulitíde a tým zlepšuje vzhľad pokožky.

K dosiahnutiu vysnívanej postavy nestačí len cvičenie,
ale aj správne nastavenie stravovania. V prvom rade si
strážte pitný režim, pretože tekutiny sú dôležitejšie ako
jedlo. Keď pijete málo, o to väčší hlad potom máte
a o to viac zhrešíte. Vyhýbajte sa nezdravým tekutinám,
najmä káve, sladeným nápojom, alkoholu, ktoré telo
nehydratujú , ale naopak, zbavujú tekutín. Nezabúdajte
preto piť obyčajnú, ale zároveň výnimočnú čistú vodu.
To je základ ! Raňajky by mali byť bohaté na sacharidy,
tie naštartujú metabolizmus a tým aj spaľovanie tukov.
Zelenina a ovocie by nemali chýbať v jedálničku! Sú
výborným zdrojom vitamínov, vápnika, horčíka, draslíka, železa, vlákniny.
Preto nečakajte na prvé slnečné lúče a začnite svoje
telo tvarovať a skrášľovať už teraz !! Prvé sedenie
vrátane konzultácie je u nás ZDARMA !!
Svojim klientom ponúkame jedinečnú možnosť
vyskúšať si prvú HYPOPXI terapiu BEZPLATNE !!
A aby sme nezabudli, pripravili sme pre vás
mimoriadnu akciu – 20% z ceny cvičebných
balíčkov v mesiaci Apríl a Máj !!
Píše a radí Klamová Ingrid majiteľka
IN hair & beauty salon Lichnerova Senec
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KINO - HITY

READY PLAYER ONE:
APOŠTOL PAVOL
HRA SA ZAČÍNA
8.4. nedeľa o 18:00 5,00 Eur
1.4. nedeľa o 18:00 3D 6,00 Eur
2.4. pondelok o 18:00 2D 5,00 Eur 9.4. pondelok o 18:00 5,00 Eur

BESNENIE
21.4. sobota o 18:00 3D 6,00 Eur
22.4. nedeľa o 18:00 2D 5,00 Eur

DVE A POL KAČKY

27.4. piatok o 18:00 5,00 Eur
29.4. nedeľa o 16:00 5,00 Eur

LABYRINT
Z NÁŠHO ATELIÉRU...
MAĽOVANÉ PRI HUDBE 2017-2018
6.4. piatok o 17:30 Vstup voľný

Vernisáž výstavy prác žiakov zo Súkromnej
základnej umeleckej školy Ateliér v Senci.
Výstava trvá 6.4. – 27.4.2018.

HODINKA S...
Talkšou Moniky Macháčkovej
4.4. streda o 19:00 4,00 Eur
Hosť: Peter Batthyány
Živá hudba: Anička Veselovská
a Vladimír Kubalák
13.4. piatok
o 18:00
STREDOVEKÉ
KOSTOLY
prezentácia knihy
4.13. péntek
18:00
KӦZÉPKORI
TEMPLOMOK
könyvbemutató

15.4. nedeľa
o 16:00
DEŇ POÉZIE
Účinkuje:
András Lajos
4.15. vasárnap
16:00
KӦLTÉSZET
NAPJA
Lajos András
színművésszel

DIVADLO POÉZIE
9.4. pondelok o 17:30 Vstup voľný
LDO ZUŠ Fándlyho Senec

THE WET FLOOR
Michal Fritzman,
Marek Noskovič,
Matúš Košťal,
Štefan Húska
a Michal Danielis
18.4. streda o 19:00
5,00 Eur
Hudobný happening
made in okolie Senca
a Bratislava región.
Hudobné zameranie:
Blues, Blues-Rock,
Rock, Rock N Roll

PRIPRAVUJEME:

NOC LITERATÚRY
16.5. streda

PRIPRAVUJEME:

HANIČKA BEZ RÚK
5.5. sobota o 16:00 2,50 Eur
Baladická rozprávka v podaní
Lukáša Tandaru.

SNÍVADIELKO
Divadlo ZáBaVKa
28.4. sobota
o 9:00, 11:00, 16:00
2,50 Eur
Divadelná premiéra
s pesničkami.
Vhodné pre deti
vo veku
od 10 mesiacov
do 3 rokov.
Kapacita hľadiska
je limitovaná
– na predstavenie
sa zmestí maximálne
20 detských divákov.
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KNIŽNICA

KINOSÁLA
A ČO JA,
LÁSKA?
Dobrý deň,
prišla som
bojovať
o Vášho
muža...
5.4. štvrtok
o 19:00
13,00 Eur

ANÉ

RED

VYP

AKO CHRÁNIŤ
PRÍRODU
Divadelná
nedeľa
8.4. nedeľa
o 15:30
3,00 Eur

OPERETNÝ VEČER
Operettkvintett Nové Zámky
4.4. streda 19:00 5,00 Eur
VÍGAN SZÓL AZ OPERETT
Érsekújvári Operettkvintett
4.4. szerda 19:00 5,00 Eur

MENGELEHO DIEVČA
16.4. pondelok o 18:00
Beseda s autorkou knihy Mengeleho
dievča Veronikou Homolovou Tóthovou
SENECKÁ RUKA
7.4. sobota
PRIPRAVUJEME:

KLAMSTVO
2.5. streda o 19:00 19,00 Eur
Predpredaj vstupeniek
od 3.4.2018
PRIPRAVUJEME:

MAMA JE LÁSKA
Koncert zboru Radosť
13.5. nedeľa o 15:00

MESTSKÉ MÚZEUM
TURECKÝ DOM
Výstava:
STÁLA EXPOZÍCIA PRÍRODY A
STARŠÍCH DEJÍN SENCA A OKOLIA

Prednáška:
Ing. Ján Maglocký:
Skúsenosti a možnosti pestovania
ebenovníka (hurmikaki) v seneckých
podmienkach
26.4. štvrtok 19:00
POHĽADNICE
POD KLENBAMI
(Senec 1957-2017)

Výstava pohľadníc Senca
z korešpondencie
prof. Andreja Tušera
Výstava trvá do 30.4.2018

PRIPRAVUJEME:

NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2018
séria podujatí
19.5. sobota

KRÁĽ ČITATEĽOV
18.4. streda o 9:00
Vedomostná súťaž pre žiakov ZŠ
MILAN RÚFUS
Život, básne, eseje
25.4. streda o 18:00
PRIPRAVUJEME:

ANTONIE KRZEMIEŇOVÁ
24.5. štvrtok o 18:00
Prednáška s českou psychosomatičkou
PRIPRAVUJEME:

ČÍTAJME SI
Detský čitateľský maratón
PREDPREDAJ VSTUPENIEK:
KANCELÁRIA
8.00 – 15.00 hod
Obedňajšia prestávka 11.00 – 12.00 hod
LABYRINT
8.00 – 17.00 hod
Obedňajšia prestávka 12.00 – 13.00 hod
POKLADŇA KINA
14.30 – 19.30 hod
Maximálna dĺžka rezervácie vstupeniek
je 7 dní.

www.msks-senec.sk
www.kinosenec.sk
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Okresné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín

Ľudové rozprávky ožili
v mestskej knižnici
Vo štvrtok 15. 3. 2018 žiaci prímy Gymnázia Antona Bernoláka zažili oživenie
klasických ľudových rozprávok Pavla
Dobšinského pri príležitosti 190. výročia
jeho narodenia.
Študenti katedry bábkoherectva VŠMU
pod vedením Mgr. Barbory Krajč Zámiškovej predniesli a vtipne podali niektoré z
jeho najznámejších rozprávok. Ich zvučné hlasy rýchlo vyplnili priestory inak tichej mestskej knižnice a získali si pozornosť divákov. Rozprávky „Múdry Maťko
a blázni“ a „Išlo vajce na vandrovku“ tak
dostali nový rozmer a doslova vyskočili
z riadkov kníh. Táto ”rozprávková” akcia
sa skončila diskusiou o našom vnímaní
týchto šťastne končiacich sa diel.
Na rozprávkach sa mi najviac páči ich
nesmrteľnosť. Aj keď od ich vzniku prešli
desaťročia, sú aktuálne i dnes a majú čo
povedať aj dnešnej generácii.
Nikola Furdová, príma,
Gymnázium A. Bernoláka

Roman Brat v knižnici

21. februára navštívil našu knižnicu spisovateľ, osobnosť slovenskej literárnej tvorby
pre deti a mládež, Roman Brat. Podujatia
sa zúčastnili žiaci 5. ročníka zo ZŠ Tajovského v Senci. Autor osobne predstavil nielen svoju novú knihu „Rozprávka o veštcovi a starej krivde“, ale aj celú svoju doterajšiu tvorbu. Zaujímavo odpovedal na všetky
zvedavé otázky detí a prezradil aj niečo z
toho čo, najnovšie pripravuje. Na záver besedy sme sa s autorom rozlúčili a veríme,
že sa opäť stretneme pri prezentácii jeho
novej knihy, ktorá by mala vyjsť na jeseň.
Mestská knižnica Senec

13. marca zorganizovala ZŠ Tajovského
v MsKS Labyrint okresné kolo recitačnej
súťaže Hviezdoslavov Kubín. Do 64. ročníka súťaže sa prihlásilo 80 žiakov z 20
škôl nášho okresu. Náročnú súťaž sa podarilo zvládnuť aj vďaka podpore miestnej pobočky Matice slovenskej. Zvlášť
ďakujeme Erike Ambrušovej a Ivici Franekovej a ich tímu za možnosť uskutočniť
súťaž v príjemných a reprezentatívnych
priestoroch MsKS Labyrint.
Ako predsedovia porôt boli prizvaní profesionálni umelci a pracovníci s umeleckým prednesom:
Jozef Šimonovič, herec a skvelý slovenský recitátor, Jaroslava Čajková, pracovníčka Národného osvetového centra

v Bratislave, vyučuje umelecký prednes
na VŠMU v Bratislave, Matej Čertík, pedagóg LDO prednáša umelecký prednes
na VŠMU
Vo výsledkoch sa môžeme pochváliť
úspechmi žiakov seneckých škôl:
2. kategória poézia - 2. Šimon Andrejčák, SZŠ Kysucká, Senec 3. Adam
Medveď, ZŠ J. G. Tajovského, Senec
a Klára Meszárošová, ZŠ Mlynská, Senec
2. kategória – próza - 2. Alexandra Griačová, ZUŠ Fándlyho, Senec
3. kategória poézia – 2. Mária Lančaričová, ZUŠ Fándlyho, Senec
3. kategória – próza – 1. Filip Ragas, ZUŠ
Fándlyho, Senec
HČ

Dobrovoľnícky čin študenta
Potom ako Peter Gulvaš, študent Gymnázia
Antona Bernoláka v Senci prešiel prahom
našich dverí a oslovil nás so spoluprácou
v oblasti generačnej výmeny v sociálnych
službách, všetci sme tušili, že tento chlapec je istým spôsobom výnimočný. Všetkých nás prekvapilo, keď sa mladý Senčan
z vlastnej iniciatívy rozhodol pomocou
dobrovoľníckej činnosti spojiť mosty medzi
mladšími a staršími ročníkmi.
Oslovením svojich spolužiakov na Gymnáziu Antona Bernoláka a širokej kampane
siahajúcej aj do okolitých miest sa Peter
pokúsil vyzbierať čo najväčší počet spoločenských hier, ktoré mali pomôcť našim
klientom, ktorých postihli rôzne ochorenia.
Sú to práve spoločenské hry, ktoré najviac
pomáhajú pri vytváraní pestrého a veselého prostredia počas voľnočasových aktivít
v špecializovanom zariadení pre seniorov.
Ako cieľ svojej zbierky si vybral naše Alzheimer centrum v Domuse Bene –Dome Dobra na Slnečných jazerách v Senci.
Hry prišiel Peter osobne odovzdať pani riaditeľke a sociálnym pracovníčkam. Touto
cestou by sme sa chceli poďakovať nielen
Petrovi, ale aj s. Luitgardis za sprostred-

kovanie kontaktu, pani prof. Lenártovej
za pomoc s rozšírením informácií o zbierke, a všetkým pánom učiteľom, učiteľkám
a žiakom zo seneckého gymnázia, ktorí sa
podieľali na tomto projekte.
Petrovi samozrejme naďalej držíme palce
v ďalších aktivitách a vplyvných projektoch
a veríme, že tento nápad inšpiruje aj ďalších
mladých ľudí pri rozvoji seneckej komunity
a najmä pri tvorení spojenia medzi narastajúcimi rozdielmi medzi generáciami.
PhDr. Silvia Poórová,
riaditeľka Domus Bene – Dom Dobra

Tajomstvo, prečo odchádzajú malí
dodávatelia energií z trhu, odhalené
Zmenili ste niekedy dodávateľa elektriny alebo plynu? Ak áno, možno ste tak
urobili v nádeji, že ušetríte, alebo ste len chceli vyskúšať niečo nové. Otázkou
však ostáva, či sa táto zmena skutočne vypláca.
prístupu pre žiakov s postihnutím,“ dopĺňa
Marián Ponechal zo ZSE.
Výhodou stabilných dodávateľov energií je
aj rokmi dlhodobo zvyšovaná úroveň zákazníckej starostlivosti. Keď nastane problém,
potrebujeme ho vyriešiť bez zbytočného odkladu. Dnešná doba je rýchla a komunikácia
medzi zákazníkmi a firmami sa čoraz viac
presúva do online prostredia. Prozákaznícky
orientované spoločnosti preto využívajú rôzne formy komunikácie, aby mohli flexibilne
reagovať na zákazníkove potreby.

Pravdou totiž je, že z dôvodu regulácií cien
energií ušetrí zákazník pri zmene dodávateľa ročne len niekoľko eur. Napríklad rodina
žijúca v dome ušetrí zmenou dodávateľa
elektriny priemerne len 8 eur za rok, rodina žijúca v byte ušetrí dokonca ešte menej.
Za zmienku určite stojí aj to, že menší hráči
postupne odchádzajú z trhu a ukončujú poskytovanie svojich služieb, pretože nedokážu
konkurovať svojou ponukou. Dôkazom toho
je, že v priebehu minulého a začiatkom tohto
roka ukončili svoju činnosť až štyria dodávatelia energií.

Stabilná dodávka elektriny a plynu je pre
zákazníkov veľmi dôležitá. Každý chce mať
istotu, že v domácnosti bude všetko fungovať
tak, ako má – svetlo bude svietiť, chladnička
chladiť, plynový kotol vykurovať... „ZSE poskytuje svoje služby domácnostiam, firmám aj verejnému sektoru už viac ako 95 rokov. Zároveň
zodpovedne pristupuje k pomoci a finančne
podporuje rôzne verejnoprospešné aktivity,
napríklad projekt Rozprúdime regióny, zameraný na oživenie komunitného a kultúrneho
života v obciach, alebo projekt Dostaneme
ťa do školy, ktorý umožňuje školám získať
príspevok na vybudovanie bezbariérového

„Na našu spoločnosť sa denne spolieha milión
zákazníkov. Sme otvorení komunikácii s nimi,
a preto sme dostupní na sociálnych sieťach,
sprístupnili sme live chat na svojom webe
a zároveň sme vytvorili ďalšiu komunikačnú
platformu – online účet. V rámci neho si zákazník môže jednoducho a kedykoľvek z pohodlia
svojho domova vybaviť väčšinu záležitostí
týkajúcich sa elektriny, plynu a doplnkových
služieb, napríklad zmeniť výšku mesačných záloh, dátum splatnosti, aktualizovať kontaktné
údaje, aktivovať elektronickú faktúru, získava
prístup ku všetkým faktúram za posledných
6 rokov, môže si podrobne analyzovať svoju
spotrebu elektriny aj s tipmi a trikmi na úspory energií alebo využiť ďalšie výhody online
účtu,“ dodáva Marián Ponechal, vedúci propozícií a analýz v ZSE.
Viac informácií na www.zse.sk

„Elektrina sa nakupuje na burzách. Výhodou veľkých spoločností je, že sú schopné
nakupovať ju vo veľkých objemoch a dokážu tak zabezpečiť stabilnú dodávku
energií pre svojich zákazníkov na dlhšie
obdobie. Navyše, zamestnávajú skúsených
expertov, ktorí vedia spoľahlivo zrealizovať
obchodovanie elektriny a plynu. Aj vďaka
našej schopnosti, zabezpečiť pre zákazníkov výhodné ceny, sa nám za posledné
4 roky podarilo 4-násobne zvýšiť počet zákazníkov odoberajúcich plyn,“ informuje Marián
Ponechal, vedúci tímu propozícií a analýz
v ZSE.
Sencan_186x265mm_0318.indd 1

16.3.2018 10:33
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Új segédeszközök érkeztek a magyar óvodákba

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Pozsony-Szenc
Területi Választmánya 2018. február 21-én a Szenczi Molnár Albert
Gimnázium és Szakközépiskola aulájában tartotta meg a „Magyar
sarok” módszertani csomag ünnepélyes átadását a két járás kilenc
magyar nevelési nyelvű óvodája képviselőinek.
Morvay Katalin a SzMPSz Pozsony-Szenc Területi Választmányának elnöke megnyitójában elmondta, hogy a magyar kormány,
jelentős anyagi ráfordítással, Kárpát-medencei Óvodafejlesztési

Programot indított, melynek keretében első láncszemként a külhoni magyar óvodákat erősítik meg. A SzMPSz a program szlovákiai
szakmai partnereként a hazai óvónőkkel együttműködve jelentős
értékű módszertani, szakmai segédanyagokat tartalmazó csomagot állított össze és juttat el 341 szlovákiai óvodába, ahol magyar
nyelvű nevelés folyik. Ezekben az óvodákban Magyar Sarkok kerülnek kialakításra, ahol könyvek, CD-k, DVD-k és fejlesztő játékok
várják az ovisokat. A pozsonyi és a Szenci járás óvodáit képviselő
pedagógusokat és a vendégeket a szenci ovisok és a SZMA Szakközépiskola óvodapedagógusi szakjának diákjai közös programmal ajándékozták meg. A csomagok szimbolikus átadása előtt
Magyarország Pozsonyi Nagykövetsége tanácsosa Kiss Balázs
elmondta, hogy a magyar kormány lehetőségeihez mérten kiemelt
figyelmet fordít a határon túl élők oktatási intézményeire. A korábbi
években az iskolásokra összpontosult nagyobb figyelem, az idei
évben pedig az óvodások kerültek reflektorfénybe, ami az óvodák
fejlesztését célul tűző programban valósul meg. A program fő célja,
hogy a nemzeti nyelvi és kulturális identitásformálás alapintézményei, a magyar nyelvű óvodák megfelelő színvonalon működjenek.
Morvay Katalin

Maďarské materské školy dostali nové pomôcky
Oblastný výbor Bratislava-Senec Zväzu maďarských pedagógov
na Slovensku zorganizoval 21. februára 2018 v aule Spojenej školy s VJM slávnostné odovzdanie balíčkov metodických pomôcok
pod názvom „Maďarský kútik“ predstaviteľom deviatich materských škôl s výchovným jazykom maďarským jedného bratislavského okresu a okresu Senec.
Predsedníčka oblastného výboru Bratislava-Senec Zväzu maďarských pedagógov na Slovensku Katalin Morvay vo svojom
otváracom príhovore povedala, že vláda Maďarska odštartovala,
s vynaložením značných finančných prostriedkov, projekt rozvoja
materských škôl v Karpatskej kotline. V rámci projektu budú ako
prvé podporené zahraničné škôlky. Zväz maďarských pedagógov na Slovensku ako odborný partner projektu sa podieľal, spolu
s pedagógmi materských škôl, na zostavení balíkov metodických
pomôcok, ktoré sú určené pre 341 materských škôl s výchovným
jazykom maďarským na území Slovenska. V škôlkach budú vytvo-

rené tzv. Maďarské kútiky, kde škôlkarom budú k dispozícii knihy,
CD a DVD nosiče a hry rozvíjajúce logiku a jemnú motoriku detí.
Pedagógov a hostí uvítal spoločný kultúrnym program škôlkarov
Materskej školy Alberta Molnára Szencziho a študentov Odboru
učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo Spojenej školy
s VJM v Senci.
Pred slávnostným symbolickým odovzdaním balíčkov zástupcom materských škôl vystúpil radca Veľvyslanectva Maďarska
v Bratislave Balázs Kiss. Vo svojom príhovore uviedol, že Maďarsko podľa svojich možností venuje zvýšenú pozornosť zahraničným vzdelávacím inštitúciám maďarských menšín. Vláda
v predchádzajúcich rokoch venovala hlavnú pozornosť školám,
ale v tomto roku sa dostali do popredia škôlkari. Odrazilo sa to
v programe, ktorého hlavným cieľom je, aby škôlky, ako základné inštitúcie formovania národnej, jazykovej a kultúrnej identity, fungovali
na požadovanej úrovni.
Katalin Morvay

Emeletet kapott az óvoda

Škôlka s VJM má nadstavbu

A Szenczi Molnár Albert Óvoda egy emelettel bővült. Az újonnan épült helyiségek
ünnepélyes átadására 2018. március 20-án
került sor Szenc város vezetése, a képviselő testület tagjai, a város tanintézményeit
képviselő vendégek, az óvoda igazgatónője
és pedagógusai jelenlétében. Méry Beáta
igazgatónő köszönetet mondott városunk
elöljáróinak, hogy lehetővé tették az óvoda
bővítését, megköszönte a kivitelezők és a
szakfelügyeletet ellátók munkáját, a szülők
önzetlen segítségét, valamint az óvoda alkalmazottainak helytállását az építkezés alatt.
Karol Kvál polgármester hangsúlyozta, hogy
Szenc városa az elmúlt 10-12 évben komplex óvodabővítési programot hajtott végre,
melynek köszönhetően hozzávetőleg megkétszereződött az óvodaépületek befogadóképessége. A Szenczi Molnár Albert Óvoda
a bővítésnek köszönhetően 74 gyermek befogadására vált alkalmassá.
VCs

Materská škola A. M. Szencziho na Fándlyho 20
bola rozšírená o jedno poschodie. Slávnostné
odovzdanie nových priestorov sa uskutočnilo
20. marca 2018 za prítomnosti vedenia mesta,
poslancov MsZ, zástupcov školských zariadení
mesta, riaditeľky a pedagógov materskej školy.
Riaditeľka Beáta Méry sa poďakovala vedeniu
mesta za to, že umožnilo realizáciu nadstavby
materskej školy. Vyjadrila vďaku aj realizačnému tímu, dozorujúcim orgánom, rodičom za ich
nezištnú pomoc, rovnako aj personálu škôlky
za ich trpezlivosť a profesionalitu počas stavebných prác. Primátor Karol Kvál zdôraznil,
že Mesto Senec uskutočnilo počas uplynulých
10-12 rokov komplexný program zameraný
na rozšírenie kapacít materských škôl. Vďaka nadstavbám a rekonštrukciám sa približne
zdvojnásobil úžitkový priestor budov seneckých
škôlok. Práve odovzdaná nadstavba Materskej
školy A. M. Szencziho zvýšila jeho kapacitu
na 74 detičiek.
VCs
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170 éve március idusán tört ki a magyar forradalom és szabadságharc
A március 15-i szenci ünnepi megemlékezések 14:00 órakor a Kisfaludy síroknál
koszorúzással kezdődtek. A Szenci Városi
Múzeum, a Szenczi Molnár Albert Alapiskola, a Gimnázium és Szakközépiskola, a
Csemadok és a MKP képviselői, valamint
az ünneplő szenciek előtt Takács Róbert
történelem szakos pedagógus mondott
beszédet. Verset mondott Strešňák Adél,
majd az alapiskola énekkara adott műsort
Sándor Erika vezényletével. A megemlékezés a Himnusz közös eléneklésével
zárult.
Az ünnep résztvevői ezután az autóbuszhoz igyekeztek, amely a pozsonyi megemlékezés színhelyére a Medikus-kerthez
vitte őket, ahol csatlakoztak a Petőfi Sándor szobránál egybegyűlt ünneplő tömeghez. Ünnepi beszédet Pető Tibor, Magyarország pozsonyi nagykövete mondott. A
megemlékezés házigazdája, a Csemadok
Pozsonyi Városi Választmányának elnöke Jégh Izabella is szólt az ünneplőkhöz.
Kányádi Sándor Az én Miatyánkom című
versét Molnár László adta elő, közreműködött a Híd Vegyes Kar. A koszorúzási
ünnepség itt is a Himnusz eléneklésével
ért véget.
A ünnepi események záróakkordjára a
Városi Múzeumban gyűltek össze a szen-

ciek, ahol 18 órakor került levetítésre a Fórum Kisebbségkutató Intézet gondozásában elkészült „Nyugati fogságban” című
film. A hatvan perces dokumentumfilm a
második világháborút követően amerikai,
brit és francia fogságba esett felvidéki leventék és honvédek történetét dolgozza
fel. A vetítést követően az egyik szerzővel, Kőrös Zoltánnal és a film rendezőjével,
Laczkó Sándorral vitatta meg a közönség
a látottakat.
Szabó Eszter egy érdekes tárgyi emlékkel
érkezett, amelyet a vetítés utáni beszélgetés keretében bemutatott a jelenlevőknek
és elmondta a történetét. Nagyapja egy

amerikai hadifogolytábor lakója volt Ausztriában, ahol egy fokost faragott, amelyet a
család máig féltve őriz. A dokumentumfilm
készítői folytatni szeretnék az emlékezetmorzsák gyűjtését, ezért megkérték a közönséget, hogy ha van a környezetükben
1930 előtt született rokonuk, ismerősük,
akkor hozzák őt össze Kőrös Zoltánnal,
mert ezzel sok felbecsülhetetlen étékű
emléket menthetnek meg az utókornak.
Az alapiskolában március 16. is az ünnep
jegyében telt. Az iskola színháztermében
fellépett a Kuttyomfitty Társulat az 1848-at
megidéző Magyar virtus című műsorával.
VCs

Pred 170 rokmi vypukla 15. marca revolúcia a boj za slobodu a nezávislosť Maďarov

Senecké spomienkové slávnosti sa začali
o 14:00 položením vencov k hrobom Kisfaludyovcov v seneckom cintoríne. Slávnostný príhovor predniesol učiteľ histórie
ZŠ A. M. Szencziho Róbert Takács. Kladenia vencov a pietnej spomienky sa zúčastnili
ZŠ A. M. Szencziho, Gymnázium s VJM, ZO
CSemadok-u a ZO SMK v Senci. V programe vystúpila s recitáciou Adél Strešňák
a zbor ZŠ A. M. Szencziho pod taktovkou
Eriky Sándor. Účastníci pietnej spomienky
na záver zaspievali Hymnu a hneď sa odobrali
k autobusu, ktorý ich odviezol do Bratislavy k Medickej záhrade, kde sa pripojili
k slávnostnému zhromaždeniu pri soche

Sándora Petőfiho. K prítomným sa prihovoril veľvyslanec Maďarska Tibor Pető a
hostiteľka podujatia Izabella Jégh, predsedníčka Bratislavského mestského výboru Csemadoku. László Molnár zarecitoval
báseň od Sándora Kányádiho pod názvom
Môj otčenáš. Spoluúčinkoval zmiešaný
zbor Híd Vegyes Kar zo Šamorína. Na záver aj tu všetci zúčastnení spoločne zaspievali Hymnu.
Posledné podujatie dňa sa uskutočnilo večer o 18:00 v Mestskom múzeu v Senci, kde
Fórum inštitút pre výskum menšín predstavil svoj nový dokumentárny film pod názvom „V západnom zajatí“. Šesťdesiat minú-

tový dokumentárny film spracováva príbeh
členov maďarskej mládežníckej vojenskej
organizácie a honvédov pochádzajúcich
z územia dnešného južného Slovenska,
ktorí počas druhej svetovej vojny sa dostali
do amerického, britského alebo francúzskeho zajatia. Po premietaní si prítomní
mohli prebrať svoje dojmy s redaktorom
dokumentu Zoltánom Kőrösom a režisérom filmu Sándorom Laczkó. Eszter Szabó
priniesla so sebou jeden zaujímavý predmet, ktorého príbeh vyrozprávala po premietaní. Bola to valaška, rodinný poklad,
ktorý vystrúhal jej starý otec v americkom
zajateckom tábore v Rakúsku.
Tvorcovia tohto dokumentárneho filmu by
radi natočili pokračovanie. Obrátili sa aj
na obecenstvo so žiadosťou o pomoc nájsť
pamätníkov v ich rodine, či v okruhu známych, narodených pred rokom 1930, ktorých by skontaktovali so Zoltánom Kőrösom. Spomienky týchto ľudí majú nevyčísliteľnú hodnotu pre ďalšie pokolenia.
V ZŠ A. M. Szencziho sa niesol aj nasledovný deň v duchu spomínania na revolučné
udalosti 15. marca 1848. V divadelnej sále
školy vystúpil súbor Kuttyomfitty Társulat
s hrou pod názvom Maďarská guráž.
VCs
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Spoločenská kronika
Narodili sa
Sofia Tomajková, Marcus Moravec,
Patrik Grumich, Zara Čopíková, Alexander Sztracený, Alexandra Vymazalová,
Alena Danišová, David Kozic, Martin
Podmanický, Hana Saloky, Peter Ivančo,
Peter Šoltés, Alžbeta Turňová, Ján Falťan, Patrik Salanci, Emma Kraváriková,
Tobias Tomaškovič, Peter Steiner, Marek
Málik, Timotej Čeman, Samuel Liam
Markovič

Zosobášili sa
Ladislav Sárközi - Katarína Godová

Blahoželáme jubilantom
Jednota dôchodcov
Ľubomír Bagin (65)
Anna Somorová (65)
Anna Fürstenzellerová (70)
Terézia Heribanová (75)
Klára Šimková (80)
Ing. Ján Tkáč (80)
Elena Ingeliová (85)
Ing. Martin Kurucz (85)

Klub dôchodcov
Emília Jánošová (70)
Ľudovít Vavro (70)
Margita Galbavá (75)
Mária Peričková (75)
Klára Šimková (80)
Elena Ingeliová (85)
Ing. Martin Kurucz (85)

Slovenský zväz telesne postihnutých ZO č. 215
Klára Šimková (80)

Opustili nás
Peter Mitický 1950, Ružena Magdolénová 1931, Jozefa Dinková 1945, Ľubomír
Jakubec 1960, Anna Čullá 1931, Viktória
Katonaová 1940, Ervin Pálfy 1952, Pavel Mészáros 1934, Jozef Krištóf 1942,
Štefan Barkol 1966, Štefan Fodor 1954,
Kvetoslava Skláršová 1924, Margita Kobelová 1936, Jozef Jaroš 1936, Petronela Zápražná 1931, Mária Augustínová
1936, František Fülöp 1952

A gyertyák egyszer csonkig
égnek s beteljesül az áldozat, s akkor kigyúlsz egy égi
fénynek,
hogy
ránk
sugárzod
lángodat. Fájdalmas szívvel emlékezünk drága
szüleinkre Pajger
Rudolfra 1917.8.6.–
1984.10.11., Pajgerné szül.
Sidó Margitra 1918.3.19.–
2003.12.1. és a testvérünkre
Pajger Lászlóra 1951.3.31.–
1997.4.25. Szerető gyermekeitek
Fájdalommal emlékezünk Bacigál Pálra 1940.9.1.–2000.2.27
és Srna Rozáliára
(Ica) 1943.4.20 –
2017.8.3. Szerető
testvéred és sógornőd Marika.
„Kinek gyermekét nem fedi sírhalom az nem tudja mi az igazi fájdalom.”
Bacigál Beátka 1974.3.1.–2008.3.2. és Bacigál István 1946.2.12.–2011.2.27. Keményen viselted fájdalmas terhedet, amikor eljött a vég, elmentél csendesen. Fájdalmas szívű
édesanyád, feleséged, testvéreid, gyermekeid, keresztszüleid a családjaikkal. Köszönjük
mindenkinek, akik velünk emlékeznek.
S bolesťou v srdci spomíname na zosnulých členov našej rodiny: Rudolf Pajger
6.8.1917–11.10.1984, Margit Pajger rod.
Sidó 19.3.1918 –1.12.2003, László Pajger 31.3.1951–25.4.1997.4.25, Pál Bacigál 1.9.1940–27.2.2000, Rozália Srna
(Ica) 4.20.1943–3.8.2017, Beátka Bacigál 1.3.1974–2.3.2008 a István Bacigál
2.12.1946–27.2.2011. Ďakujeme všetkým,
ktorí spomínajú s nami.
Odišla si tichučko, niet ťa medzi nami, v našich srdciach ale
žiješ stále spomienkami. Dňa
16.03.2018 uplynulo 9 rokov čo
nás navždy opustila naša drahá
dcéra, mama, krstná mama,
babka, sestra, švagriná Adriana Felvidékyová, rod. Kissová. Kto ste ju poznali, venujte jej s nami tichú spomienku. Smútiaca
rodina.
Zavrel oči, utíchol hlas, dotĺklo
srdce a náhle opustil nás. Dňa
24.04.2018 si pripomíname
2.výročie čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec,
starý otec Dezider Ferenci.
Už len kyticu z lásky na hrob môžeme dať,
za všetko krásne ďakovať a s láskou v srdci
spomínať. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Ďakujeme.

24.3. uplynulo 8 rokov od náhleho úmrtia syna, otca, brata,
švagra, strýca Štefana Koprivu
ml. Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
30.3. uplynulo 6 rokov, keď nás
po ťažkej chorobe opustil manžel, otec, svokor, dedo Štefan
Kopriva. Venujte mu s nami tichú spomienku. Ďakujeme
26.2.2018 nás navždy opustil
milovaný otec, svokor, dedo,
pradedo Pavel Meszáros.
Ďakujeme všetkým za účasť
na poslednej rozlúčke. S láskou spomíname.
Ďakujeme všetkým príbuzným,
známym a susedom, ktorí na
poslednej ceste odprevadili
našu mamu Boženu Michalekovú, ktorá nás opustila
vo veku 92 rokov. Ďakujeme
za prejavenú sústrasť a kvetinové dary. Smútiaca rodina
Nedožitých 90 rokov Márie
Poórovej si pripomíname 26.4.
a 8.5.2018 jej sedemnáste výročie úmrtia. Spomínajú dcéry
s rodinami.
Dňa 22.4.2018 uplynú 2 roky, čo
nás navždy opustila naša milovaná mamička, babička a prababička Terézia Skaličanová. Kto
ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku. Smútiaca rodina
Dňa 17.4.2018 uplynie smutný
rok, čo nás opustila naša milovaná Vierka Szulányiová rod.
Bálintová. S láskou na teba
spomíname, navždy zostaneš
v našich srdciach. Kto ste ju poznali, venujte jej prosíme tichú spomienku.
Ďakujeme. Smútiaca rodina.
Dňa 20. februára 2018 sme sa
navždy rozlúčili s naším manželom, otcom, dedkom Jozefom
Šalkovičom. S vďakou sme
prijali od všetkých príbuzných,
priateľov a známych prejavenú
sústrasť a kvetinové dary. Smútiaca rodina
Dňa 24. 4. 2018 si pripomenieme, že sú to už 2 roky čo nás
navždy opustil náš milovaný
manžel, otec, dedo a pradedo
Jaroslav Šebo a 26. 5. 2018 si
pripomenieme jeho nedožité
80. narodeniny. Vždy budeš žiť v srdciach
tých, ktorí Ťa milovali. Venujte mu tichú spomienku. Smútiaca rodina.
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Pavol Bitto – úspešný a populárny senecký športovec
Karatista Pavol Bitto sa koncom februára tešil nielen z prestížneho ocenenia Športovec roka Mesta Senec za rok 2017,
ale aj z toho, že vyhral internetové hlasovanie o športovcoch navrhnutých na toto ocenenie. 19 ročný mladý muž je sľubným
talentom: Je reprezentantom SR v karate. Vo svojej váhovej kategórii do 84 kg obsadil 7. miesto z celkového počtu
51 účastníkov Svetového pohára v Okinave, 1. miesto Svetového pohára v Hradci Králové, 1. miesto Grand Prix Ostrava
bez rozdielu hmotnosti. Je Majstrom Slovenska v kategórii seniorov do 84 kg.

• Ste rok po maturite. Čo študujete teraz?
Maturoval som na Športovom gymnáziu
v Bratislave. Teraz neštudujem, všetok čas
venujem karate, ale o rok chcem ísť na FTVŠ
UK. Chcem vyštudovať kondičné trénerstvo.
• Ako ste sa stali reprezentantom v karate?
Od piatich rokov trénujem karate. Od dvanástich rokov som členom klubu KK Slovšport Trnava, kde sa mi začalo výrazne
lepšie dariť. Chodil som po súťažiach, slovenských pohároch, aby som sa nominoval
na Majstrovstvá Slovenska. Keď tam športovec dosiahne výsledok, napríklad sa dostane do finále, začnú ho sledovať reprezentační tréneri. Členom reprezentácie je možné sa
stať najskôr v 14-15. rokoch v kategórii kadetov. Bol som vybraný aj ja a odvtedy chodím
na reprezentačné sústredenia a nominačné
turnaje na majstrovstvá po svete.
• Ako dlho spolupracujete s trénerom?
Od 9 rokov ma trénuje majster sveta v karate Boris Zvolenský. Je skoro ako môj druhý
otec, trénujeme takmer každý deň. Spomedzi reprezentačných trénerov najviac spolupracujem s Jánom Novosadom, ktorý ma
výborne koučuje. S ním trénujem v Žiline.
• Súťažíte v U21 ale aj v kategórii seniorov
do 84 kg. Prečo?
Mám 19 rokov, ale v seniorskej kategórii zápasím aj s tridsiatnikmi. Je to pre mňa lepšie, pretože možno rok či dva budem s nimi
prehrávať, ale potom sa dostanem na ich
úroveň. Keď by som bol len v U21-ke, tak by
som stále zápasil len so svojimi rovesníkmi.
So skúsenosťami so seniormi sa mi oveľa
lepšie súťaží so súpermi v U21-ke.

• Cestovanie na zahraničné turnaje je finančne náročné. Ako to zvládate?
Ako reprezentant mám finančnú podporu
od štátu, ktorá však pokryje len približne
polovicu výdavkov. Niečo ešte prispeje klub
a sponzori, ale ostatné hradím ja.
• Nezvýšil sa záujem o karate zo strany sponzorov po správe, že karate bude
v roku 2020 olympijskou disciplínou?
Sponzori nepribudli, ale štát začal viac pomáhať, napr. už poskytuje dotácie za medaily na Majstrovstvách Európy, či sveta.
• Ako prebiehajú nominácie na olympiádu?
Karate bude v roku 2020 v Tokiu prvýkrát
olympijskou disciplínou a preto systém nominácie ešte nie je úplne jasný. Pre mňa
je teraz najdôležitejšie, aby som sa dostal
do svetovej TOP100, potom už môžem chodiť na turnaje, ktoré sú nominačné na olympiádu. Momentálne som na 121. mieste, chýba
mi vyhrať dva - tri zápasy a budem v stovke.
Body z rokov 2018 až 2020 sú najdôležitejšie. Nominácie na olympiádu sa uzatvárajú
až v roku 2020 na majstrovstvách sveta.
• Čo robí Slovenský zväz karate pre prípravu
na olympiádu?
Reprezentácia má každý mesiac alebo
každý druhý mesiac sústredenie v Banskej
Bystrici. Máme tam tréningové centrum, kde
týždeň intenzívne trénujeme. Máme štvorfázové tréningy takže tam makáme na sto
percent. Medzitým chodím na nominačné
turnaje, takže takmer nikdy nie som doma.
• Ako trénujete mimo sústredení?
Mám dva-tri tréningy za deň. Ráno mám asi
hodinové kondičné cvičenie - kardio, potom

večer o šiestej mám karate v Trnave s trénerom a so sparing partnerom. Medzitým
mávam plávanie, podľa toho, čo mi napíše
tréner. Nedele mám väčšinou voľné.
• Ktoré sú najdôležitejšie súťaže tento rok?
V piatok 2. marca odchádzam na svetový
pohár do Salzburgu, potom nasleduje svetový pohár v Rotterdame a v Rabate v Maroku, sú to súťaže seriálu Premier League.
V apríli sa zúčastním Majstrovstiev Slovenska v Žiline. Tieto súťaže sú zaradené do prípravy na Majstrovstvá Európy seniorov, ktoré
budú od 10. o 13. mája 2018 v Novom Sade
v Srbsku. Na jeseň v októbri pokračujem
v Premier League na súťaži v Santiago
De Chile a v septembri v Šanghaji.
• Majú Japonci stále prevahu v karate?
Európania sú veľmi dobrí, len Japonci sú úplne iní, sú strašne tvrdí, nikdy sa nevzdávajú.
Stále sú najlepší na svete. Mimo Japonska je
mimoriadne populárne karate v Azerbajdžane a vo Francúzsku, kde je po futbale najpopulárnejším športom. Som presvedčený,
že karate bude medzi disciplínami aj
na olympiáde v Paríži v roku 2024.
• Zrejme ste sa nevyhli zraneniam. Ako ste
sa s nimi popasovali?
Päťkrát som mal ťažký otras mozgu. Mal som
zlomené prsty aj kľúčnu kosť, s tou som absolvoval zápas na majstrovstvách Európy
v Paríži. V živote som sa nevzdal, aj keď som
bol zranený. Nikdy sa nevzdávať, to je moja
zásada!
Rozprával sa Csaba Vysztavel
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Do práce na bicykli sa opäť vracia do slovenských miest Fantastický zvrat v kariére

Piaty ročník kampane vyhlásilo 1. marca Ministerstvo dopravy a výstavby SR.
O cieľoch, podmienkach účasti a možnostiach prihlásenia sa sme sa porozprávali s koordinátorom pre Mesto Senec
Ing. Gabrielou Rebrošovou.
Čo je cieľom tohto ročníka kampane?
Hlavné motto ročníka 2018 je „Odhodlaj
sa zmeniť svoj pohľad na cestu do práce!“
vystihuje cieľ kampane, čo je predovšetkým podpora udržateľnej mestskej mobility
s dôrazom na cyklodopravu. Umožňuje
obyvateľom miest atraktívnou formou objaviť výhody dochádzania do práce na dvoch
kolesách, hromadnou dopravou alebo
pešo. Registráciou Mesta Senec sa otvorila
možnosť prihlásenia tímov z radov zamestnancov, ktorí majú trvalé bydlisko v Senci,
alebo dochádzajú do zamestnania do spoločnosti, resp. firmy, ktorá má sídlo v Senci.
Pre koho je určená súťaž?
Súťažné tímy tvoria zamestnanci rovnakej
firmy alebo inštitúcie. Z jednej firmy môže
byť zaregistrovaný ľubovoľný počet tímov.
Každý tím musí mať minimálne 2 členov,
maximálne však 4 členov. Je to skvelá
možnosť urobiť vo firmách teambuilding na
súťaživom základe. Do súťaže sa môžu zaregistrovať aj študenti, ktorí budú reprezentovať svoju školu. Jedinou podmienkou je,
že v deň začiatku kampane (1.5.2018) mu-

sia študenti dosiahnuť vek minimálne 15
rokov. Opäť sa otvára príležitosť súťaživosti
v rámci školy (jednotlivé tímy) i v rámci škôl
(počet prihlásených tímov).
Odkedy a dokedy je možné registrovať
tímy?
Možnosť registrovať spoločnosti a tímy
je už otvorená a registrovať sa je možné
do 5.mája 2018.
Kde sa možno registrovať?
Registrácia prebieha na webovej stránke
www.dopracenabicykli.eu. Registráciou tím
potvrdí, že budú členovia tímu v období
od 1. do 31. mája 2018 dochádzať do práce na bicykli a budú si zapisovať jazdy
do registračného systému na webovej
stránke www.dopracenabicykli.eu.
Pripraví Mesto Senec podporné akcie?
Bude spustená kampaň v rámci mestskej
webstránky, budú oslovované firmy, spoločnosti a inštitúcie a budeme súťažiť v rôznych
kategóriách o hodnotné ceny. Zaregistrovaní jednotlivci môžu aj v celoslovenskej súťaži vyhrať napr. elektrický bicykel, skladací
bicykel, víkendový pobyt... Kampaň oficiálne odštartujeme, vyhodnotíme a na záver
odovzdáme ceny víťazným tímom ako aj
jednotlivcom.
Čo chcete odkázať na záver firmám, zamestnancom?
Registrujte sa, registrujte sa, registrujte sa!
Prvých päť zaregistrovaných tímov získava
pre členov tričká. Sledujte webstránku Mesta Senec, kde priebežne budeme zverejňovať ďalšie informácie. V prípade ďalších
otázok som k dispozícii – Ing. Gabriela
Rebrošová, rebrosovag@senec.sk.

25. ročník medzinárodnej súťaže v pretláčaní
rukou vyvrcholí 7. apríla v seneckom Meststkom kultúrnom stredisku. Na jubilejný ročník sa už prihlásilo viac ako 200 športovcov
z takmer 20 krajín troch kontinentov (Afrika,
Ázia, Európa). Po prvýkrát sa na súťaži predstavia pretekári z Maroka a zo Srbska.
Medzi najväčšie hviezdy podujatia bude

patriť 9-násobná majsterka sveta, Senčanka Lucia Debnárová. Za seneckými stolmi
sa okrem nej predstaví celý rad medailistov
z majstrovstiev Európy a sveta. Organizátori zaradili do programu aj súťaže v kategórii
para-armwrestling a umožnili telesne postihnutým športovcom zúčastniť sa jednej z najkvalitnejších súťaží v Európe. Marian Čapla

Maťa HOMOLU!

Maťo HOMOLA je súčasťou prevratnej
zmeny v motoršporte. Na konci roka 2017
došlo k zlúčeniu dvoch najprestížnejších
šampionátov cestovných vozidiel na svete, a to WTCC (Majstrovstvá sveta cestovných vozidiel) a TCR International Series
(Šampionát cestovných vozidiel) a vznikol
nový seriál so štatútom svetového pohára
– WTCR. Svetový pohár WTCR zahŕňa to
najlepšie z oboch šampionátov. Jazdiť sa
bude na vozidlách TCR, ktoré sú blízko
štandardným vozidlám, čo prináša nižšiu
finančnú náročnosť a zároveň, omnoho
širšie štartovné pole. Novým promotérom
bude Eurosport Events, ktorý mal na starosti Majstrovstvá sveta WTCC, čo znamená, že preteky sa pôjdu na 4 rôznych kontinentoch, bude 30 samostatných pretekov
(3 každý víkend) a preteky budú naživo
vysielané nielen na internete, ale aj na TV
stanici Eurosport.
Maťo Homola naďalej bude hájiť farby belgického tímu DG Sport Competition. Nebude to však už za volantom Opel Astra TCR,
ale krotiť bude francúzsku novinku Peugeot 308 TCR.
Maťo Homola dodáva: „Je neuveriteľné,
aký veľký krok sa nám podaril. Sám neviem,
či si už uvedomujem, že tento rok, kedy
oslavujem 10 rokov v motoršporte sme sa
dostali do najvyššej ligy. Ako 13-ročný som
prvýkrát sadol do motokáry v pretekoch
Majstrovstiev Slovenska. Prešlo 10 rokov
a je predo mnou sezóna doslova z ríše
snov. Svetový pohár WTCR je to najviac, čo
v kategórií pretekov cestovných automobilov existuje. Počet pretekárov je limitovaný
na 26 a ja, z malej krajiny akou je Slovensko,
som sa tam dostal. Nešlo by to bez neskutočnej podpory, akú dostávam od rodiny
a samozrejme, od našich reklamných partnerov a v neposlednom rade aj od všetkých
fanúšikov, ktorí mi držia palce.“
Slávnostné zahájenie sezóny sa konalo
28. marca 2018 v Barcelone. Prvý pretekársky víkend sa bude konať na africkom
kontinente prvý aprílový víkend (7. - 8. 4.)
v hlavnom meste Maroka, Marrákeši a pôjde o náročný mestský okruh.
Zdroj: www.matohomola.sk
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Projekt MŠK Senec získal podporu Výboru NATO

Ambícia klubu vychovávať športovo nadanú mládeže z regiónu Senca a poskytnúť
príležitosť pre všetkých, ktorí majú záujem
hrať futbal bola ocenená výťažkom charitatívnej akcie veliteľstva NATO so sídlom
v Bruseli. Táto charitatívna akcia podporovaná členskými a partnerskými štátmi NATO má
za cieľ podporiť projekty občianskych združení zameraných na pomoc ľuďom v núdzi
a rozvoj mládeže. Mládežnícky športový
klub Senec splnil podmienky charitatívnej
pomoci, v spolupráci so zástupcami Stálej
delegácie SR pri NATO spracoval projekt
a Výborom NATO pre charitu bol zaradený
medzi 23 projektov ocenených výťažkom
z charitatívnej akcie v roku 2017 vo výške

5 100,- Eur. Prezidentka Výboru NATO
pre charitu Ashley Roche a čestná prezidentka Hilde Broeks pozvali predsedu Mládežníckeho športového klubu Senec Ľudovíta
Szaba a zástupcu primátora mesta Senec
Ing. Dušana Badinského na slávnostný
ceremoniál spojený so symbolickým odovzdaním výťažku v sídle NATO v Bruseli dňa
29. januára 2018. Delegáciu klubu na ceremónii sprevádzali zástupcovia Stálej delegácie SR pri NATO. Ashley Roche ocenila prínos klubu v rozvoji mládeže v meste Senec
a spolu s Hilde Broeks popriala veľa úspechov v ďalšej práci s mládežou.
Projekt MŠK Senec bol jediným oceneným
projektom Slovenskej republiky v roku 2017.
Mládežnícky športový klub Senec vníma
toto ocenenie ako morálnu podporu doterajšej činnosti, potvrdenie zvoleného prístupu
k rozvoju mládeže mesta Senec a schopnosť vedenia klubu úspešne sa uchádzať
o podporu pre svoju činnosť aj v medzinárodnom prostredí. Výťažok charitatívnej
akcie bude v zmysle spracovaného a oceneného projektu použitý na nákup výstroja
a tréningových pomôcok pre mládežnícke
kategórie Mládežníckeho športového klubu
Senec.
Norbert Tornyai

Štyri medaily pre Swim Club Senec

Na jarných plaveckých majstrovstvách
Bratislavskej oblasti, ktoré sa konali

17.-18. marca 2018 na Bratislavských pasienkoch sa umiestnila plavkyňa SWIM
KLUBU SENEC Ivana Martišovičová
na 1. mieste v kategórii 400 m polohové preteky, 1. mieste v kategórii 200 m
prsia, 3. mieste v kategórii 50m prsia a 3.
mieste v kategórii 200 m motýlik. Plavkyne Alica Szárazová a Simona Bučková si
v jednotlivých kategóriách zlepšili osobné rekordy. Ďakujeme za reprezentáciu
a srdečne gratulujeme.Swim Club Senec

Seneckí maratónci aj v Barcelone
Maratón je len iná forma šialenstva... povedal niekto už pred nami.
V nedeľu ráno 11. marca v dave medzi
16 000 bežcami v Barcelone sme si to asi
v hlave premieľali aj my... zas a zas... Skupinka bežcov zo Senca (Michaela Jánošiková, Sylvia Urbancová, Jakub Hollósy)
a Veľkého Grobu (Ronald Gálik, Daniel Turcár, Ján Ingeli, Michal Kakvic) stála na štarte 41. ročníka „Zurich maratón“ Barcelona,
ktorý patrí medzi najatraktívnejšie mestské
okruhy v Európe. Boli sme pripravení okúsiť
ten pocit, v ktorom sa mieša už spomínaný
stav mierneho šialenstva, nervozity, vzrušenia, ale aj radosti a očakávania, čo nás čaká
na trati dlhej 42km 195 m. V úžasnom prostredí katalánskej metropoly sme bežali popri nádherných monumentoch tohto mesta

(Placa Espanya, Sagrada Familia, socha
Krištofa Kolumba, Rambla, La Pedrera,
Arc de Triomf, Nou Camp).
Všetci sme túto krásnu trasu zvládli, prekonali sme samých seba, splnili si svoje bežecké ciele a to najdôležitejšie, zažili zážitok, na ktorý nezabudneme.
Sylvia Urbancová
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Footgolf smeruje do škôl
Footgolf je na Slovensku, ale i v Senci
stále viac známy a dostáva sa do povedomia verejnosti. Začalo sa to v roku
2014 vznikom Slovenskej Footgolfovej Asociácie (SFGA). V Senci pôsobí
od roku 2015 FootGolfový Klub Senec
(FootGolf Senec), ktorý v roku 2018 prichádza s novinkou, vznikom FG SCHOOL.
Strojcom myšlienky je predseda klubu,
ktorý sa v spolupráci s občianskym združením ŠPORTOVÁ LIGA, od viac zameriava aj na prácu s mládežou s cieľom priviesť
k športovaniu celé rodiny.
Klub na základe dohody s najväčšími
seneckými školami – ZŠ Mlynskou a ZŠ
J.G. Tajovského, plánuje niekoľko ukážok
pre všetky deti týchto škôl. Neskôr chce priblížiť footgolf pre všetky generácie – súrodencov, rodičov, ale i starých rodičov detí
z týchto, ale i ďalších škôl.

Okrem footgolfu smeruje do škôl aj futbalgolf – nový šport, ktorý tento rok prichádza na Slovensko. Je to obdobný
šport ako footgolf, ale hlavný rozdiel je,
že sa hrá na kratších vzdialenostiach
a hrá sa cez prekážky. Absolventi FG
SCHOOL budú oboznámení s pravidlami
nielen footgolfu, ale i futbalgolfu.
K projektu sa vyjadril aj predseda klubu
FootGolf Senec Juraj Gubáni: „Veľmi ma
teší, že som našiel pochopenie pre tento projekt na Útvare školstva a športu
v Senci u Mgr. Kubliniaka, ako u i riaditeľov ZŠ Mlynskej a ZŠ J.G. Tajovského
v Senci, ktorým sa chcem poďakovať,
že súhlasili so spoluprácou. Na základe
podpísania dohôd o spolupráci, sa stávajú prvými školami na Slovensku, ktoré
budú mať ďalší šport/športy vo svojom
portfóliu krúžkov. Plánujeme pokračovať
v ďalšej spolupráci i s inými združeniami
v našom meste. V prípade, že by mal niekto záujem podporiť myšlienku našej FG
SCHOOL, môže ma kontaktovať mailom
na info@jgfg.sk. Prvá veľká akcia pre Senčanov, pre celé rodiny, je naplánovaná
na sobotu 2.6.2018, pri príležitosti Dňa
detí. Všetky podrobnosti budeme postupne zverejňovať na našej facebookovej
stránke www.facebook.com/FootGolfSenec.
Zdroj: FootGolf Senec
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Športovec roka mesta Senec za rok 2017

Prestížnou spoločenskou udalosťou roka
je vyhlásenie najlepších športovcov mesta Senec. Mená najlepších za rok 2017
sme sa dozvedeli v podvečer 28. februára 2018 v kinosále MsKS. Galaprogram
už piatykrát moderoval bývalý hráč
Manchester City, v súčasnosti športový
komentátor Filip Mentel. Odovzdávanie
cien sa odohrávalo v rámci pútavého
galaprogramu, pozostávajúceho hlavne
z tanečných vystúpení rôzneho žánru
v podaní DreamDancers, tanečného súboru Setas, či BigStreetProject, ale zaznela aj Hymna malých basketbalistov
- BK Gabko.

Ladislav Hervay – Pretláčanie rukou
Gabriel Csémy – Stolný tenis TP
Pavol Bitto – Karate
Michal Kovács – Plutvové plávanie
Adrián Gábriš – Plutvové plávanie,
Hádzaná
Lukáš Dóka – Beh
Michal Kalina – Taekwon-Do
Skokan roka
Barbara Ajpeková – Pretláčanie rukou
Matej Koza – Basketbal
Športové kolektívy
MŠK Senec – Kolektív hráčov kategórie mladší žiaci (ročník narodenia
po 1.1.2004) - Futbal
VK GAB Senec – Kolektív žien - Volejbal
STK TP PARA – Stolný tenis TP

Zaslúžilý funkcionár
Florián Horváth – SPORT CENTRUM Senec - Karate
Ocenenie za aktívnu činnosť v športe
pri príležitosti životného jubilea
Eleonóra Bordácsová – Zaslúžilý funkcionár, dlhoročná hlásateľka na zápasoch
Senca, SFZ, a BFZ - Futbal

Juraj Buček – Zaslúžilý športovec – doteraz aktívny, ligový brankár, usporiadateľ
na zápasoch - Futbal
Ján Janko – Zaslúžilý funkcionár – dlhoročný funkcionár, sponzor, podporovateľ
- Futbal
Ján „Fidel“ Neszméry – Zaslúžilý funkcionár – dobrovoľníctvo pri podpore návratu mužov MŠK Senec na bývalé futbalové pozície - Futbal
Dušan Badinský –-Zaslúžilý športovec
a funkcionár – športový nadšenec, funkcionár tréner
Víťaz internetového hlasovania
Pavol Bitto – Karate

Absolútny víťaz
Lucia Debnárová – Pretláčanie rukou
Cena primátora
Matej Homola – Motošport
Text a foto: VCs

Na odovzdávaní cien sa podieľalo celé
vedenie mesta, poslanci MsZ, členovia
Komisie športu MsZ a tradične aj osobnosti slovenského športu. Tohoročnými
hosťami boli Libor Charfreitag – bývalý
reprezentant Slovenska, Majstrer Európy
v atletike (hod kladivom) a PhDr. Michal
Kopčan – mentálny coach, ktorý spolupracuje so športovými osobnosťami, ako
Zdeno Chára, Marián Gáborík a Martin
Ševela.
OCENENÍ:
Jednotlivci bez určenia poradia
Karol Ryšavý – bojové zápasenie MMA
Martin Sitár – GRAPPLING, JIU-JITSU
Luboš Benkovský – Aikido
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