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Prišiel k nám Mikuláš
Mikuláš, anjel a čert prišli hneď ráno  
na mestský úrad, aby sa opýtali primáto-
ra, viceprimátora aj prednostky, či boli celý 
rok dobrí. Odpovede ich zrejme uspokojili, 
pretože rozdali sladké odmeny a potom sa 
odobrali na celodennú púť ulicami mesta. 
Doobeda navštívili senecké materské školy, 
kde dobrotami potešili našich škôlkarov.

Rozsvietili sme vianočný stromček
V Senci máme vianočný stromček smrek 
pichľavý, ktorý má 16 metrov a vyše 2 ton. 
Je 50-ročný. Venoval ho majiteľ z Hurba-
novej Vsi, kde rástol veľmi blízko domu.  
Keď fúkal silnejší vietor, ohrozoval budovu, 
preto bol určený na výrub. 
Zažínanie vianočného stromčeka bolo už 
tradične na Mikuláša, po  rozprávkovej inter-
aktívnej show „Mikulášsky orchester“.
Všetky náklady zabezpečili sponzori. Naprí-
klad spoločnosť Prangl každý rok bezplatne 
osádza stromček špeciálnym žeriavom.

Na vianočných trhoch bolo veselo

Od 6. do 20. decembra sa pred kultúrnym 
domom konali vianočné trhy. Tento rok sme 
mali 15 stánkov. Opäť sa predávali vianočné 
dekorácie, papuče, čiapky, ponožky, chirur-
gická oceľ, med, medovina, víno, trdelníky  
a iné občerstvenie. Počas víkendových ve-
čerov bol pripravený kultúrny program.

Na námestí 1. mája je otvorené klzisko
Vedenie mesta sa rozhodlo spríjemniť zim-
né obdobie priaznivcom korčuľovania - dalo 
nainštalovať umelé klzisko.
6. decembra 2017 bola otvorená umelá ľa-
dová plocha na Námestí 1. mája pred kul-
túrnym domom, ktorá prináša to najlepšie,  
čo v súčasnosti producenti syntetického 
ľadu ponúkajú. 
Klzisková technológia Summerice je bez-
pečná, využiteľná celoročne, bez nutnosti 
chladenia, inštalovateľná na rôznych povr-
choch nielen v exteriéri. Špeciálny „puzzle“ 
systém klznej plochy je vyhotovený z pev-
nej odolnej polymérovej zmesi. Do seba 
zapadajúce panely nepoškodí chlad, teplo, 
voda ani slnečné UV žiarenie, sú obojstran-
ne použiteľné a bežné škrabance spôsobe-
né korčuľami len zvyšujú rýchlosť kĺzania.  
Na korčuľovanie na umelom ľade nie sú po-
trebné špeciálne korčule.
Klzisko je sprístupnené verejnosti vďaka 
finančným prostriedkom Mládežníckeho 
športového klubu v Senci, finančnej pod-
pore Bratislavského samosprávneho kraja, 
Nadácie SPP a Mesta Senec.
Klzisko bude na námestí otvorené pre verej-
nosť do 28. februára 2018. 
Používanie klziska je bezplatné!
Otváracie hodiny: denne od 12:00 do 20:00

Text: MO, VCs, Foto: VCs

Na Vianoce sme sa pripravili rozsvietením vianočného stromčeka
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Vianočné zasadnutie Mestského zastu-
piteľstva v Senci (MsZ) začalo príjemne. 
ZUŠ Senec pripravila pre poslancov krát-
ky vianočný program. Po ňom sa už však 
začali riešiť ťažšie témy ako napríklad dô-
vody oneskorenia nadstavieb materských 
škôl na Kollárovej a na Fándlyho ulici. 
Ako ozrejmil primátor Kvál a prednostka 
Répássyová, stalo sa tak pre objektívne 
komplikácie, keďže sa nadstavujú staršie 
budovy. Následne poslanci schválili odpis 
nevymožiteľných pohľadávok a posled-
nú zmenu rozpočtu mesta za rok 2017. 
Informácie o prijatom VZN o miestnych 
daniach a miestnom poplatku nájdete zhr-
nuté v článku na str. 2 dolu.
Na základe hlasovania poslancov bol 
schválený poplatok za rozvoj v sumách 
uvedených v článku na str. 3. Návrh Mest-
skej rady chcela zvýšiť poslankyňa Tu-
ranská na 35 eur v bodoch c) a d), no na-
pokon nastala zhoda pri kompromisnom 

riešení pozmeňovacieho návrhu poslanca 
Príbelského, kde sa dohodla suma 15 eur 
v týchto písmenách.
Zastupiteľstvo tiež schválilo dodatok  
k VZN, ktorým sa určuje výška a spôsob 
úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu 
nákladov v ZŠ, ZUŠ a MŠ, dodatok k VZN 
o výške dotácie na prevádzku a mzdy  
na žiaka ZUŠ, poslucháča JŠ, dieťa MŠ  
a šk. zariadenia, ktorým sa mení príloha  
č. 1 a 2 tohto VZN, dodatok k VZN, kto-
rým sa určuje spôsob a metodika dotácií 
z rozpočtu mesta Senec a VZN o poskyto-
vaní elektronických služieb. MsZ vzalo tiež  
na vedomie stanovisko hlavného kontroló-
ra k rozpočtu mesta Senec. O prioritách 
schváleného rozpočtu mesta na rok 2018 
sa dočítate v rozhovore s primátorom  
na str. 3.
Všetci prítomní potom schválili rozpočet 
MsKS na rok 2018. Po dlhšej debate po-
slanci súhlasili s urbanistickou štúdiou 

„Hlboké jazero“ Senec, ktorá bude viesť 
k výstavbe objektov pre šport a rekreáciu.
Spoločne poslanci odsúhlasili stavebnú 
uzáveru na pozemkoch parkoviska OC 
Kaufland, aby tam okrem iného nemohla 
byť postavená čerpacia stanica.
V bode „rôzne“ prišlo početné zastúpenie 
rodičov zo ZŠ na Mlynskej ulici so žiados-
ťou na odvolanie riaditeľa školy Rezníka. 

Situácia sa vyhrotila po ďalšom prepus-
tení jedného z učiteľov. Rodičia kritizova-
li aj spôsob vedenia, fluktuáciu učiteľov  
a ďalšie problémy na škole. Primátor Kvál 
prisľúbil riešenie situácie osobným poho-
vorom s riaditeľom školy, konečné slovo 
bude však mať Rada školy, ktorá má prá-
vomoc dávať návrh na menovanie do funk-
cie a aj návrh na odvolanie riaditeľa školy.
Viac informácií nájdete v zápisnici  
na www.senec.sk a vo videozázname  
na www.zastupitelstvo.sk                       MO

Mestské zastupiteľstvo o rozpočte, Hlbokom jazere aj ZŠ Mlynskej

Poslanci  Mestského  zastupiteľstva  schválili  nové Všeobecne  
záväzné  nariadenie  o  miestnych  daniach  a  miestnom  po-
platku  za  komunálne  odpady  a  drobné  stavebné  odpady,  
ktoré  nadobúda účinnosť  prvým  dňom  roka  2018.  Daňové  
priznanie  k  dani  z  nehnuteľností,  k  dani  za  psa,  k  dani  
za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje (ďa-
lej: Priznanie k dani) je povinný podať ten,  u  koho  v  priebehu  
roka  2017  nastala  zmena skutočností, t. j. nadobudnutie nehnu-
teľností, predaj nehnuteľností, vydanie právoplatného stavebné-
ho povolenia alebo aj kolaudačného rozhodnutia, vlastník, resp. 
držiteľ psa, prevádzkovateľ predajných automatov a nevýherných 
hracích prístrojov, resp. ten, u ktorého nastali zmeny skutočností, 
oproti predchádzajúcemu zdaňovaciemu obdobiu. Držiteľ preu-
kazu ŤZP a ŤZP/S môže požiadať v daňovom priznaní o úľavu  
na daň z nehnuteľností a o oslobodenie na daň za psa, ak sa 
jedná o nového daňovníka do 31. januára 2018. V prípade, keď 
daňovník mal vydaný preukaz s časovým obmedzením do  kon-
ca  roka  2017,  je  potrebné  zánik  nahlásiť. 
V  prípade,  ak  daňovník  –  držiteľ  preukazu  ŤZP  a ŤZP/S nado-
budol preukaz v priebehu roka 2017, o zníženie dane musí požia-
dať do 31.1.2018 v priznaní k príslušným daniam. O oslobodenie 
od platenia dane za psa môže požiadať aj osamelý dôchodca  
na predpísanom tlačive u správcu dane do 31. januára 2018. Kaž-
dý občan, ktorý má povinnosť platiť miestne dane za nehnuteľ-
nosti, psa, užívanie verejného priestranstva, ubytovanie, predaj-
né automaty, nevýherné  hracie  prístroje  a  miestny  poplatok  
za komunálne  odpady  a  drobné  stavebné  odpady, dosta-

ne rozhodnutie o vyrubení týchto daní a poplatku. V rozhodnutí 
bude uvedená výška, splatnosť daní a poplatku, ako i variabilný 
symbol a číslo účtu, na ktorý je daňovník povinný dane a popla-
tok zaplatiť. Pri platbe treba dbať o dodržanie podmienok plate-
nia. Treba si dať pozor, aby bola úhrada realizovaná na správne 
číslo účtu so správnym variabilným symbolom. Daň je možné 
zaplatiť aj v pokladni mestského úradu. Pokiaľ sa občan dlhodo-
bo (viac ako 90 dní) nezdržiava na území mesta, môže požiadať  
o zníženie poplatku za komunálne odpady, ak odo dňa zmeny  
do 30 dní dodá doklady uvedené vo VZN (Celé znenie je uverej-
nené na www.senec.sk). 
Žiadosť  a  príslušné  doklady  sa  podávajú  každoročne, pokiaľ 
dôvod na zníženie poplatku trvá. Priznanie k dani z nehnuteľnos-
tí, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevý-
herné hracie prístroje, za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady sa vybavujú do 31.1.2018 v úradných hodinách MsÚ – 
vchod č.5

V predloženom návrhu VZN sa nerobili žiadne zmeny oproti 
VZN platnému v r.2017, s výnimkou úpravy sadzieb dane za ne-
výherné hracie prístroje v siedmej časti  čl.12 ods. 1 písm. c).

Zmeny v platení daní v roku 2018

Miestne dane a poplatky

 
 
Predmet dane r.2017 r.2018 rozdiel 

a) Automatické hojdacie 
zariadenia pre deti 

67,00 € 350,00 € +283,00 € 
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Aký rok prinesie schválený rozpočet na rok 2018? 
Rozhovor s primátorom mesta Senec Ing. Karolom Kválom

• Ste spokojný so schváleným rozpočtom?
Považujem za dôležité podotknúť, že sme 
schválili vyrovnaný rozpočet. Len triezva 
mestská fiškálna politika môže zabezpe-
čiť pre obyvateľov mesta stabilitu a istoty  
v oblasti služieb zo strany mesta. Dlho-
dobo investujeme len do takých projek-
tov, ktoré vrátane následných prevádzko-
vých nákladov vieme bezpečne finančne 
zvládnuť. Pozitívnou spätnou väzbou tejto 
politiky je naše siedme miesto v rebríčku 
finančnej stability 50 najväčších miest Slo-
venska, ktoré koncom novembra zverejni-
lo INEKO. 
• Výdavkovej časti minuloročného rozpoč-
tu dominovali investície do školstva. Bude 
to tak aj v roku 2018?
V roku 2017 sme pre školstvo urobili nao-
zaj veľa. Na rok 2018 ostáva dokončenie 
niekoľkoročného projektu komplexnej 
modernizácie a rozšírenia kapacity senec-
kých školských zariadení. Týka sa to MŠ 
na Fándlyho 20, MŠ Kollárova a novej zá-
kladnej školy v budove SOŠ na Kysuckej 
ulici, ktorá svoje brány otvorí 1. septembra 
2018.
• Do čoho bude mesto investovať v roku 
2018?
Spomeniem len zopár položiek, ktoré sú 
hmatateľnejšie pre Senčanov. Splatíme 
zvyšok sumy za obstaranie rozsiahlej 
nehnuteľnosti na Železničnej ulici a ďalších 
180 000 eur preinvestujeme v rámci staveb-
ných úprav tejto budovy. Bude v nej sídliť 
útvar verejnej zelene, údržby a čistenia 
mesta a tiež Mestská polícia. Uvažujeme aj 

o tom, že by tu mohla sídliť Správa cestov-
ného ruchu. Je to výhodné miesto, pretože 
je odtiaľ blízko na Slnečné jazerá a aj do 
centra mesta. Tiež tu plánujeme vytvoriť 
parkovacie miesta pre verejnosť. Chceme, 
aby ľudia radšej zaparkovali svoje autá  
a odviezli sa do hlavného mesta vlakom.
Do rozpočtu sa dostala aj jedna z budúco-
ročných priorít viceprimátora Dušana Ba-
dinského - naštartovať celkovú rekonštruk-
ciu budovy polikliniky. Bude vypracovaná 
projektová dokumentácia, ktorá zahŕňa 
nielen nadstavbu a prístavbu k budove 
polikliniky, ale má vyriešiť aj parkovanie 
v okolí polikliniky vybudovaním podzem-
ných parkovacích plôch.
Vážime si históriu nášho mesta, preto  
v roku 2018 investujeme 50 000 eur do 
rekonštrukcie zachovanej časti hostinca  
U zlatého gryfa, budúceho Hasičského 
múzea. V týchto priestoroch sme už v roku 
2017 zorganizovali kultúrne podujatia, kto-
rým práve tento priestor dodal tú správnu 
atmosféru.
V sociálnej sfére naďalej kladieme veľký 
dôraz na pomoc seniorom a sociálne od-
kázaným spoluobčanom. Na sociálne za-
bezpečenie minie mesto cca 1 400 000 eur, 
čo pokrýva prevádzku Strediska sociál-
nych služieb, terénnu opatrovateľskú služ-
bu, sociálnu pomoc občanom v hmotnej 
a sociálnej núdzi a ďalšie. Mesto prispie-
va jedným eurom na jedného dôchodcu  
v rámci spoločného stravovania dôchod-
cov. Len táto jediná položka vychádza ce-
loročne na 136 800 eur.

Priestory mestského úradu praskajú  
vo švíkoch, preto rozbehneme verej-
nú súťaž návrhov na dostavbu budovy  
na Mierovom námestí. Naším cieľom je, aby 
neboli zamestnanci roztrúsení po toľkých 
častiach mesta, aby občan vybavil všetko  
pod jednou strechou. Samozrejme, s vý-
nimkou mestskej polície a údržby, ktoré 
budú sídliť na Železničnej ulici.
2 215 700 eur sme vyčlenili na spolufi-
nancovanie a iné súvisiace náklady in-
vestičných akcií hradených z rozpočtu EÚ  
a štátnych inštitúcií. Tieto projekty zahŕňa-
jú predovšetkým vybudovanie špecializo-
vaných učební na základných školách, re-
konštrukciu múzea, zateplenie ZŠ s VJM A. 
M. Szencziho a čistenie Slnečných jazier.
• Čo sa zmení v doprave?
Na záver toho roka sme sa dočkali otvore-
nia diaľničného privádzača Blatné, čo spô-
sobilo okamžitú úľavu pre mestské komu-
nikácie. Mesto bude pokračovať, aj v spo-
lupráci s okolitými obcami, v projektovaní  
a budovaní cyklotrás. 
Mesto vo vlastnej kompetencii rozšírilo od 
1. 1. 2018 bezplatnú mestskú autobusovú 
dopravu z jedného okruhu s jedným auto-
busom na dva okruhy s dvoma autobusmi. 
V týchto chvíľach sa dolaďuje cestovný po-
riadok. Predpokladáme, že dva autobusy 
dokážu uspokojiť požiadavky našich obča-
nov. Jedným autobusom sme nevedeli za-
bezpečiť, aby sme stihli včas dopraviť deti 
do školy a aj napríklad pracujúcich ľudí  
na železničnú stanicu v termínoch prícho-
dov vlakov.         Rozprávali sa MO a VCs

Zákon č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku 
za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov zavádza do miestnej daňovej a po-
platkovej sústavy druhý miestny poplatok,  
a to miestny poplatok za rozvoj. Od miestne-
ho poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady sa odlišuje tým, že sa jedná  
o fakultatívny poplatok, ktorý obec môže 
ale nemusí zaviesť. Miestny poplatok za roz-
voj môže mesto ustanoviť alebo zmeniť iba  
k 1. januáru kalendárneho roka. Ak sa mesto 
rozhodne pre zavedenie tohto poplatku, môže 
tak urobiť jedine schválením VZN. Vo VZN 
môže mesto ustanoviť iba to, na čo je zo záko-
na splnomocnené, t.j.:
a) pre akú časť svojho územia miestny popla-
tok za rozvoj ustanovuje - miestny poplatok 
za rozvoj môže byť zavedený na celom území 
mesta, ale tiež len na jeho jednotlivej časti ale-
bo v jednotlivom katastrálnom území. Nakoľko 
Mesto Senec nemá VZN stanovené jednotlivé 
časti mesta, ustanovuje sa miestny poplatok 

za rozvoj na celom území Mesta Senec.
b) sadzbu miestneho poplatku za rozvoj - zá-
kon o miestnom poplatku za rozvoj stanovuje 
rozmedzie, v rámci ktorého sa mestské zastu-
piteľstvo pri stanovovaní výšky sadzby miest-
neho poplatku za rozvoj vo VZN môže pohy-
bovať; rozmedzie je stanovené od 3 eur do 35 
eur za každý, aj začatý m2 podlahovej plochy 
nadzemnej časti stavby.
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2017  
o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj na 
území mesta Senec, ktoré schválilo mestské 
zastupiteľstvo 14.12.2017 stanovuje povinnosť 
pre všetky fyzické osoby a právnické osoby, 
ktorým bolo ako stavebníkom vydané prá-
voplatné stavebné povolenie, právoplatné 
rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred 
jej dokončením, právoplatné rozhodnutie  
o dodatočnom povolení stavby alebo ktorí 
ako stavebníci ohlásili stavbu stavebnému 
úradu na území mesta Senec, platiť tento po-
platok nasledovne:

a) stavby na bývanie – výška sadzby 5 eur, 
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, 
skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, 
stavby využívané na skladovanie vlastnej pô-
dohospodárskej produkcie vrátane stavieb na 
vlastnú administratívu – výška sadzby 10 eur,
c) priemyselné stavby a stavby využívané  
na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú ad-
ministratívu – výška sadzby 15 eur,
d) stavby na ostatné podnikanie a na zárobko-
vú činnosť, stavby využívané na skladovanie 
a administratívu súvisiacu s ostatným pod-
nikaním a so zárobkovou činnosťou – výška 
sadzby 15 eur,
e) ostatné stavby – výška sadzby 10 eur.
Uvedený poplatok vyrubí správca poplatku 
rozhodnutím, bez oznamovacej povinnosti 
poplatníka, s výnimkou, ak má stavba slúžiť 
na viaceré účely. V prípade, ak má stavba slú-
žiť na viaceré účely, poplatník je povinný splniť 
si oznamovaciu povinnosť podľa zákona.

Mestský úrad v Senci

Poplatok za rozvoj
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Zber vianočných stromčekov
• bude od 3.1.2018 priebežne. Stromče-
ky musia byť odzdobené, viditeľne vy-
ložené pri nádobách na komunálny od-
pad, alebo ich môžete odniesť aj sami 
na zberný dvor počas otváracích hodín. 
V prípade potreby kontaktujte referent-
ku odpadového hospodárstva Bc. Ivicu 
Gajdošovú na tel.: 02/4592 2757 alebo 
mailom na gajdosovai@senec.sk.

Odvoz biologicky rozložiteľného 
komunálneho odpadu počas zimy
Napriek tomu, že pravidelný odvoz bio-
logicky rozložiteľného komunálneho 
odpadu (BRKO) začne až 20.3.2018, 
mesto umožní svojim občanom od-
voz tohto odpadu aj počas zimy, ale v 
inom režime. Občania, ktorí majú zá-
ujem o odvoz BRKO a vyzbierajú ho 

v dostatočnom množstve, ho naložia 
do plastového vreca. Pre odvoz BRKO 
potom stačí zavolať na 02/ 4592 2757 
alebo 0911 053 634 prípadne napí-
sať e-mail na gajdosovai@senec.
sk alebo kolozsvariovav@senec.sk a 
vyložiť odpad pred rodinný dom. Za-
mestnanci mesta tento odpad odvezú  
do kompostárne. Pravidlá pre zloženie 
odpadu zostávajú tie isté ako počas 
roka.

Patria sem: 
konáre, haluzina, kvety, tráva, vypletá 
burina, lístie, pozberové zvyšky z pes-
tovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, 
drevná štiepka, hobliny, drevný popol, 
šupy z čistenia zeleniny  a  ovocia,  ká-
vové  a  čajové  zvyšky, vaječné škrupi-
ny, starý chlieb, škrupiny z orechov, ne-
spracované zostatky surovín, neskon-
zumované zostatky pokrmov a potravín 
rastlinného pôvodu...

Nepatria  sem:
tekuté zvyšky jedál, oleje, mäso, kosti, 
mliečne výrobky, plienky, exkrementy, 
kamene, suť, výkopová zemina, ciga-
retové ohorky, uhynuté zvieratá, časti 
zvierat, biologicky nerozložiteľné látky, 
servítky, odpad z kuchyne živočíšneho 
pôvodu...

Separovanie v Senci

V historickej budove NR SR v Bratislave 
zložili 4. decembra 2017 svoj poslanecký 
sľub noví poslanci Zastupiteľstva Bra-
tislavského samosprávneho kraja a aj 
nový predseda BSK Juraj Droba, ktorí sa 
o rozvoj bratislavského regiónu budú sta-
rať päť rokov. Z pôvodných 18 volebných 
obvodov, ktoré boli v roku 2013, je ich po-
čet navýšený na 24. Rovnako je oproti mi-
nulosti zvýšený aj počet poslancov. Vďa-
ka nárastu obyvateľstva v kraji, narástol 
aj počet volených zástupcov o 6, teda na 
50. V Bratislave je počet volených zástup-
cov 34, čiže o tri vyšší ako v minulých voľ-
bách, o jeden sa zvýšil počet poslancov  
v malackom okrese na 6 a v pezinskom 
na 5. Okres Senec bude zastupovať rov-
nako 5 poslancov, o jedného viac ako  
v uplynulom volebnom období.
Novozvolený župan chce obyvateľom 
kraja ukázať, že politiku treba robiť so zre-
teľom na výsledky a najmä pre ľudí, robiť 
veci lepšie, ako to robili predchodcovia, 
no zároveň naviazať na to dobré, čo fun-
guje a čo sa spravilo dobre. Juraj Droba 
zdôraznil, že obyvateľov Bratislavského 
kraja trápia podobné problémy ako oby-
vateľov celého Slovenska, preto chce 
sústrediť svoje úsilie najmä na oblasť 

dopravy, zdravotníctva, sociálnych vecí, 
školstva, životného prostredia, športu, 
kultúry a regionálneho rozvoja. 

Zdroj: BSK

Noví poslanci a župan zložili svoj sľub Kedy požiadať a zúčtovať dotáciu?
Spôsob a metodiku poskytovania dotácií 
z rozpočtu Mesta Senec upravuje Vše-
obecné záväzné nariadenie Mesta Se-
nec č. 1/2012 v znení dodatku č. 1 až 3.
Termíny na podanie:
• Žiadosti o poskytnutie dotácie pre rok 
2018 – najneskôr do 31.12.2017
• Zúčtovania dotácie za rok 2017– najne-
skôr do 10.1.2018 
Podať žiadosť a zúčtovanie možno osob-
ne len do podateľne Mestského úradu 
Senec, resp. zaslať poštou na adresu: 
Mesto Senec, Mierové nám. č. 8, 903 01 
Senec, pričom rozhodujúci je dátum po-
dania na pošte.
Kde nájdete informácie o dotáciách?
https://www.senec.sk/sk/zivotne-situa-
cie

Povinnosť odhŕňať chodníky
Vo VZN Mesta Senec o verejnom po-
riadku a životnom prostredí č. 3/2012 sa 
okrem iného píše: „Vlastníci, správcovia, 
resp. užívatelia  nehnuteľnosti sú zodpo-
vední za čistenie vstupných a priľahlých 
chodníkov a prídomovej zelene.“
Týka sa to najmä zimy. Keď napadne 
sneh alebo je poľadovica, nezostáva 
teda čierny Peter len v rukách samosprá-
vy. Povinnosti čistiť priľahlé chodníky 
majú aj občania.
Za chodník pri rodinnom dome zodpove-
dá majiteľ domu. Za chodník pri bytovke 
zasa správca bytového domu, spoločen-
stvo vlastníkov alebo bytové družstvo.
Ak by sa napríklad chodec pošmykol  
na neodhrnutom chodníku a vznikla by 
mu škoda na zdraví, podľa cestného zá-
kona  by bol zodpovedný vlastník, správ-
ca alebo užívateľ nehnuteľnosti.

Informácia pre užívateľov nie vlast-
nej poľnohospodárskej pôdy

Poslanec NR SR Martin Fecko, člen vý-
boru pre pôdohospodárstvo a životné 
prostredie upozorňuje všetkých obča-
nov, ktorí užívajú poľnohospodársku 
pôdu nie vlastnú, ale cudziu a mali to vy-
členené cez pozemkový úrad resp. po-
zemkový odbor okresného úradu s prís-
lušným rozhodnutím a chcú túto pôdu aj 
naďalej užívať, aby v lehote do 28.2.2018 
podali žiadosť na pozemkový a lesný od-
bor príslušného okresného úradu o vy-
danie nového rozhodnutia na tento poze-
mok. Pracovníci odboru spresnia aké do-
klady je potrebné doložiť podľa zákona  
č. 504/2003 Z.z.. Nepodaním žiadosti  
do daného termínu užívanie náhradného 
pozemku zaniká. Prosím, nezmeškajte to 
občania. Ďakujem.
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V rámci minuloročného otvo-
renia vínnej pivnice OZ Jung-
pereg 1632 v Senci bola zalo-
žená tradícia požehnania no-
vých vín seneckého vinohrad-
níckeho rajónu. 24. novembra 
2017 sa opäť uskutočnila osla-
va nového vína vo vínnej pivnici  
na Farskom námestí, kde fa-

rár seneckej farnosti Jozef 
Dúc za prítomnosti vicepri-
mátora mesta Senec Dušana 
Badinského, prednostky MsÚ 
Jarmily Répássyovej a pozva-
ných hostí požehnal tohoroč-
né nové vína.

Foto: Gabriel Agárdy,
Text: VCs

Požehnanie nového vína - 2017 

2. decembra námestie pred 
kultúrnym domom rozvonia-
valo mäsovými dobrotami. Pri-
mátor mesta Senec Ing. Karol 
Kvál sa opäť na vlastné nákla-
dy postaral o dobrú náladu  

na tvárach a dobrý pocit  
v žalúdku. Nebola núdza ani 
o alkoholický či nealkoholický 
punč. Atmosféru dotvorila ino-
väť na stromoch, ktorá bola pri-
rodzenou výzdobou.            MO

Tradičná zabíjačka s mäsovými dobrotami

Predsedníčka ZO Slovenského zväzu 
telesne postihnutých v Senci Cecília Po-
rubská uvítala v jedálni SOŠ AaP členov 
zväzu, ktorí sa v piatok 15. decembra 
zišli na tradičnom predvianočnom po-
sedení. Medzi hosťami bola aj vedúca 
Odboru sociálnych služieb MsÚ Senec  
Gabriela Lócziová. Úlohy navodenia via-
nočnej nálady sa zhostila Helena Čajko-

vá s  lampášikom symbolizujúcim betle-
hemské svetlo a slovami o tradícii sviat-
ku pokoja, zmierenia, rodinnej pohody 
a lásky. Predsedníčka prečítala správu  
o činnosti základnej organizácie za rok 
2017 a načrtla aj niektoré budúcoročné 
aktivity. 
Nasledovala večera, príjemné posede-
nie s priateľmi a tanečná zábava s hu-
dobným sprievodom skupiny Akcent   
live.                                                     VCs 

Advent v ZO SZŤP Senec

V nedeľu 17.decembra sa rozozvučala 
sála MsKS v Senci vianočnými piesňami 
koncertu speváckeho zboru Radosť pod 
vedením  Ferka Podolského,  ale s pre-
miérou dirigentky Márii Lukácsovej.   Na 
scéne bolo sto detí, ktoré vnášali svojím 
spevom, tancom i scénkou  do obecen-
stva radosť a atmosféru Vianoc.  
Okrem známych kolied zazneli aj via-
nočné piesne z vlastnej tvorby: Lenka 
Jasenovcová s najmenšími deťmi pripra-
vila  pieseň Vianočný stromček, Monika 
Ližbetin, autorka textu a piesne Dieťa 
malé, sa k nej pripojila. Nácvik  piesní  
mala v réžií Mária Lukacsová, Dominika 
Debnárová a Tomáš Koiš.  Karin Krigov-
ská  robila choreografiu tanca Čas rados-
ti, veselosti. Monika Kelemen nacvičila 
scénku  Ježiško, vitaj u nás a pripravila  
výzdobu javiska  krásnou hviezdnou ob-
lohou a živými vianočnými stromčekmi.
O zmysle Vianoc a ich hodnote v našom 
živote hovoril duchovný otec zboru Ra-
dosť don Jozef Lančarič. Z jeho slov som 

si uvedomila, že  Vianoce nie sú okáza-
losť darčekov, ale láska jedného človeka 
k druhému a predovšetkým narodenie 
Pána Ježiša v našich srdciach.
Moderátor koncertu herec Juraj Bača  
svojím slovom i spevom  v sprievode gita-
ry  prispel k vytvoreniu krásnej  vianočnej  

a rodinnej atmosféry  divákov. Poďakoval 
rodičom i tvorcom koncertu, predovšet-
kým p. Františkovi Podolskému, za  tvori-
vú prácu s deťmi .
Ďakujem všetkým tvorcom za veľmi pek-
ný umelecký zážitok a prajeme im krás-
ne, požehnané vianočné sviatky, veľa síl 
a tvorivých myšlienok v práci s deťmi.  
                                        Helena Čajková

Vianočný koncert zboru Radosť
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• Preverenie oznamu, že na Trnavskej robotní-
ci pália stavebný odpad. Po príchode hliadky 
MsP robotníci oheň uhasili a vec bola riešená 
blokovou pokutou.
• Preverenie oznamu, že na Mierovom nám. 
12/4 niekto behá na streche. Na streche bol 
spozorovaný M. B. zo Zvolena, ktorý po dota-
zovaní uviedol, že v lufte sa cíti dobre a čaká 
na otvorenie pošty. Po výzve hliadky zo stre-
chy domu zliezol.
• Preverenie oznamu, že pred kaplnkou Sv. 
Márie horí. Hliadka MsP oheň spôsobený 
sviečkami uhasila.
• Preverenie oznamu, že na Hollého sa na-
chádza opitý a agresívny človek. Hliadka MsP 
po príchode na miesto zistila, že sa jedná o 
známeho alkoholika P. G. zo Senca, ktorý 
máva záchvaty agresívity. Hliadka ho MsP 
upokojila a nasmerovala do miesta trvalého 
bydliska.
• Preverenie oznamu, že na Vajanského sa 
pohybuje podozrivé indivíduum. Hliadka MsP 
skontrolovala M. B., ktorý nemal doklad totož-
nosti. Bol odovzdaný na OO-PZ Senec, na-
koľko bol podozrivý zo spáchania prečinu krá-
deže vlámaním do rodinného domu v Senci.
• Preverenie oznamu, že na Boldockej sa  
v strede cesty modlí neznáma osoba. 
Hliadka MsP spozorovala na ceste Z. V. 
z Rece, ktorý bol pod vplyvom alkoholu. 
Hliadke MsP uviedol, že mu niekto pre-
šiel autom po nohe, ale zranený nie je  
a nepotrebuje vyšetrenie. Bol nasmerovaný  
do miesta trvalého bydliska.
• Preverenie oznamu, že pri reštaurácii 
Troya na Kysuckej leží zranený muž a behá 
okolo neho pes. Hliadka MsP spozorova-
la muža, ktorý mal zranené obočie a bol 
zjavne pod vplyvom alkoholu. Jednalo sa  
o M. D. z Bratislavy, ktorému bola vzhľadom  
na zranenie privolaná RZP. Bol prevezený do 
NsP Ružinov za asistencie polície, nakoľko 
bol agresívny.
• Preverenie oznamu, že v OD Kaufland majú 
zlodeja. Jednalo sa o J. B. z Kráľovej pri Senci, 
ktorému bola za priestupok krádeže uložená 
bloková pokuta.
• Preverenie oznamu, že neznámy vodič mo-
torovým vozidlom nabúral do plotu ZUŠ na 
Fándlyho. Hliadka MsP zistila, že vodič R. V. 
zo Senca nabúral do plota a značne ho po-
škodil. Prípad na mieste prevzal príslušník 
ODI OR PZ Senec.
• Preverenie oznamu, že v OD Kaufland majú 
zlodeja. Po príchode na miesto hliadka MsP 
spozorovala ako pred pracovníkom SBS ute-
ká neznáma osoba a nereagovala na jeho vý-
zvy. Osoba bola zadržaná za použitia hmatov 
a chvatov sebaobrany a bolo zistené, že sa 
jedná o známu osobu a to P. S. z obce Blatné. 
Osoba bola odovzdaná príslušníkom OO-PZ 
Senec.                                                              MsP

Zo zápisov Mestskej polície

Nezávislá mimovládna organizácia Transpa-
rency International Slovensko (TIS) v minu-
lom roku analyzovala mestské, radničné 
(lokálne) noviny vydávané samosprávnymi 
orgánmi miest a obcí, výsledky boli publiko-
vané vo februári 2017. Pod titulkom „Až tri 
štvrtiny mestských novín sú skôr propagan-
dou“ sa nachádzajú informácie, že sa zame-
rali na „podrobné hodnotenie užitočnosti, 
objektívnosti a verejnoprávneho charakteru 
novín v 100 najväčších mestách na Sloven-
sku. Do porovnania zaradili 83 samospráv, 
ktoré vydali alebo financovali za posledné 
dva roky aspoň päť čísel radničných novín“. 
Medzi prvými pätnástimi najlepšie vyhod-
notenými lokálnymi (mestskými, radničný-
mi) periodikami sa umiestnila takmer polo-
vica z Bratislavského kraja („Hlas Nového 
Mesta“ z mestskej časti Bratislava - Nové 
Mesto – 1. miesto, „Novinky z radnice“, vy-
dáva mesto Trnava – 2. miesto, „Ružinovské 
echo“ z mestskej časti Bratislava - Ružinov 
– 4. miesto, „Stupavské noviny“ z mesta 
Stupava – 7. miesto, „Karlova Ves – noviny 
všetkých Karlovešťanov“ z mestskej časti 
Bratislava - Karlova Ves – 11. miesto, „Staro-
mestské noviny“ z mestskej časti Bratislava 
- Staré Mesto – 13. miesto, „Senčan“ z mes-
ta Senec – 15. miesto). 
Z celkovej analýzy radničných periodík  
na Slovensku vyplýva, že na prvých 
miestach umiestnené noviny v piatich hod-
notených číslach prinášali rôzne názory  
na politiku radnice a aspoň časť obsahu 
bola vyvážená. Príspevky o politike radni-
ce mali jasného autora, pričom sa jej ve-
novalo málo priestoru, čo zvyšuje šancu 
na participáciu občanov na rozhodnutiach 
samosprávy. Vedenie radnice bolo prezen-
tované len v minimálnej miere alebo vôbec, 
podobne sa minimálne alebo takmer vôbec 
nezobrazovalo na fotografiách.
Na druhom konci hodnotiaceho spektra 
sú periodiká, ktoré v piatich hodnotených 
číslach prezentovali hlavne pozitívny obraz  
o radnici, polemika resp. diskusia v textoch 
chýbala, alebo bola minimálna. Noviny nie 
sú dobrým zdrojom informácií o budúcich 
rozhodnutiach. Podstatná časť článkov  
o politike radnice bola anonymná, bez 
osobnej zodpovednosti za obsah, slúžila 
často ako nástroj pre účelovú prezentáciu 
vedenia radnice, samosprávy. Napríklad 
najvyšší počet fotografií starostu bol 69.
Termínom „radničné periodiká“ v kontexte 
riešenej analýzy TIS sa označuje periodická 
tlač vydávaná samosprávami (kraj, mesto, 
obec), ktoré informujú o miestnych záleži-
tostiach za verejné peniaze a pod autoritou 
verejnej správy. Majú teda jednoznačne 
znaky verejnoprávnych médií, ako napr.  

pri  Rozhlase a televízii Slovenska. 
Problém týchto periodík nastáva v prípa-
doch, že sú vydávané za verejné peniaze 
a pod verejnou autoritou, často však ich 
obsah býva cenzurovaný v prospech aktu-
álneho vedenia samosprávy, ktorá má vydá-
vanie periodika na starosti.“ 
Na túto tému podpredsedníčka Sloven-
ského syndikátu novinárov a predsedníčka 
Klubu firemných a regionálnych médií PhDr. 
Monika Nemčeková hovorí: „Nie je jedno-
duché tvoriť novinárske celky, ak vo funkcii 
šéfredaktora je starosta a redakčnú radu 
tvoria predovšetkým poslanci, ktorí chcú 
odsúhlasovať každý príspevok. Zarážajúce 
sú aj mnohé štatúty radničných novín, kto-
ré zväzujú redaktorom ruky. Na stránkach 
takýchto novín prevažuje glorifikovanie ve-
denia mesta a jednostrannosť. Klub firem-
ných a regionálnych médií, ktorý pôsobí 
pri Slovenskom syndikáte novinárov (SSN) 
každoročne organizuje celoslovenské 
stretnutie vždy v inom kraji a v spolupráci  
s konkrétnou miestnou redakciou. Pravid-
lom je tiež tlačová beseda s primátorom, 
ktorá o postavení mestských novín a jej 
tvorcov napovie veľa.“ 
Na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej 
školy v Bratislave sme sa rozhodli tomuto 
komunikačnému prostriedku venovať zvý-
šenú pozornosť a prijali sme fakultnú úlohu, 
v ktorej budeme mapovať všetky regionálne 
a lokálne periodiká na Slovensku. Od roku 
1998, teda takmer dvadsať rokov od vyjde-
nia publikácie „Regionálne a lokálne médiá 
na Slovensku“, ktorej autormi boli novinárski 
experti Samuel Brečka, Dana Benkovičová 
a Andrej Tušer, neexistuje relevantná fak-
tografia (ak neberieme do úvahy Evidenciu 
periodickej tlače na Ministerstve kultúry SR). 
Obdobie skúmania je od roku 2014 dote-
raz, analyzuje sa po jednotlivých okresoch. 
Do projektu sú zapojení študenti, z ktorých 
každému záujemcovi o túto tému sa zadáva 
v rámci bakalárskej práce kompletne/kom-
plexne spracovať jeden okres na Slovensku. 
Okres Senec spracovala Dominika Hajdú-
ková. Výsledky hodnotenia okresov sa budú 
postupne publikovať a záverečným výstu-
pom by mala byť publikácia/učebný text  
o aktuálnom stave subsystému regionálnej 
a lokálnej periodickej tlače na Slovensku. 
Komplexný obraz je spracovaný o Bratislav-
skom samosprávnom kraji.

Prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc.
Fakulta masmédií Paneurópskej vysokej 

školy v Bratislave

* Tento článok bol podporovaný Agentúrou 
na podporu výskumu a vývoja na základe 
Zmluvy č. APVV-16- 0588.

Senčan medzi najlepšími na Slovensku
Sloboda prejavu v mestských (radničných) novinách*
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Inzercia

Prvá súkromná základná škola 
 v Pezinku

KEDY: september 2018
KDE: Vinosady, okres Pezinok

Už prebieha zápis detí do 1. – 4. rocníka!

www. skola-harmancek.sk

ˇ

0902 896 704

• Počas budovanie diaľničného privá-
dzača Blatné bola so súhlasom majiteľa 
spevnených plôch upravená poľná ces-

ta v ovocnom sade za účelom jej vyu-
žitia ako náhradnej prístupovej trasy  k 
štátnej ceste.  Počas trvania zvýšenej 
premávky po tejto komunikácii pribudlo 
na priľahlý pozemok ďalšie množstvo 
odpadu.  Vznik čiernych skládok je 
nepochopiteľný, keď mesto Senec má 
zberný dvor, kde si občania môžu bez-
platne uložiť odpad.

• V poslednej dobe si taxikári zvykli na 
to, že pred seneckou železničnou sta-
nicou čakajú na zákazníkov, niekedy 
aj dvoma autami, na troch parkovacích 
miestach vyhradených na krátke, maxi-
málne 10 minútové státie.  Bežný moto-

risti si preto nemajú kde počkať na prí-
chod vlaku, alebo krátko odstaviť auto, 
kým vysadia cestujúcich a pomôžu im s 
batožinou pri nastupovaní do vlaku.

Karháme

Adventné posedenie s občanmi mesta

Pozvanie primátora mesta Se-
nec Karola Kvála na adventné 
posedenie prijalo vyše sto hos-
tí, ktorých 8. decembra privítala 
prednostka MsÚ Jarmila Répás-
syová a vedúca útvaru sociál-
nych služieb Gabriela Lócziová 
v jedálni SOŠ AaP na Kysuckej 
14. Hostia, medzi nimi aj rodiny 
s deťmi, sa usadili za prestretými  
stolmi. Po doznení tradičných 
vianočných melódií v podaní 

žiakov ZUŠ na Fándlyho 20 sa 
servírovala voňavá predvianoč-
ná kapustnica. Na záver pracov-
níčky útvaru sociálnych služieb 
rozdali hosťom vianočné balíč-
ky, ktoré obsahovali základné 
potraviny, ovocie aj vianočné 
maškrty. Do benefičnej akcie 
mesta sa opäť zapojili seneckí 
podnikatelia, ktorí venovali dar-
čeky deťom zo sociálne odká-
zaných rodín.                         VCs                                                                                                                   

Pozvánka na

Trojkráľový koncert
presne na sviatok Troch kráľov, 

6. januára 2018 o 16:00 
v evanjelickom kostole v Senci 

Ako hosť vystúpi ľudová hudba Igrici z 
Igramu pod umeleckým vedením  

PaedDr. Miroslava Brnu. 
Samozrejme, vystúpi aj 
Ženský spevácky zbor 

pri MO MS v Senci 
s dirigentkou 

Mgr. Martou Benešovou.

Inzercia

Inzercia
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Podporiť zdravý telesný aj duševný 
vývoj žiakov, naučiť ich v ranom veku 
plávať, aj posilniť ich imunitu a seba-
disciplínu, sú už druhý rok hlavnými 
cieľmi plaveckého výcvikového kur-
zu, ktorý organizuje ZŠ na Mlynskej  
v Senci. Pre svojich 260 žiakov  
1. stupňa ho poskytla opäť zadarmo.
Ide o pilotný a zatiaľ jediný pro-
jekt na Slovensku. Žiaci terajšieho  
3. a 4. ročníka ho absolvujú už po dru- 
hý raz zdarma, prvýkrát ho navštevo-
vali na jeseň 2016. Kurz sa realizuje  
v zmysle a v súlade s projektom školy 
- Zdravá škola.
Žiaci 2. - 4. ročníkov si počas 15 hodín 
v bazéne (v čase 20.9. – 31.1.) v Swim 
aréne Senec rozširujú spektrum pla-
veckých výcvikových disciplín a zlep-
šujú pohybové zručnosti. Každým 
desiatim žiakom sa venuje jeden pro-
fesionálny tréner. Pre deti je zabez-
pečená kyvadlová doprava - vyhrie-
vaný autobus, ktorý prepravuje deti  
zo školy do Swim arény a späť.
Plavecký výcvikový kurz organizuje 
škola už druhý rok v rámci vyučova-
nia telesnej výchovy a je o 1/3 dlhší 

ako v školskom roku 2016/2017. Je 
zapracovaný do rozvrhu školy aj  
do základného dokumentu školy - 
Školského vzdelávacieho programu 
na školský rok 2017/2018. Je schvále-
ný aktívom rodičov, radou školy, zria-
ďovateľom, konzultovaný a odobrený 
okresným úradom – odborom škol-
stva v Bratislave.
Plavecký výcvikový kurz, vrátane pre-
pravy, v celkovej sume 19 600 eur, 
spoločne hradia: škola 8 600 eur, 
Bratislavský samosprávny kraj 6 000 
eur a Aktív rodičov 5 000 eur.
Vedenie školy za naše deti touto ces-
tou srdečne ďakuje všetkým subjek-
tom, ktoré participovali na financova-
ní kurzu.                     text: ir, foto: ačl

ZŠ na Mlynskej už 2. rok organizuje plavecký kurz 
- zadarmo pre 260 žiakov 

Dvojnásobné prvenstvo na Sloven-
sku v umeleckej tvorbe už päť rokov 
po sebe získala ZŠ na Mlynskej ulici 
v Senci a to zásluhou našich žiakov  
i pani učiteľky 1. stupňa Mgr. Gabriely 
Józanovej s najkrajším triednym ča-
sopisom a pani učiteľky slovenského 
jazyka a literatúry Mgr. Aleny Rez-
níkovej s najpútavejšou rozprávkou  

na Slovensku.
G. Józanová so svojimi žiačikmi z 3.C 
za 1. miesto za časopis Školačik-Dru-
háčik a A. Rezníková a jej žiak – mla-
dý rozprávkar a nádejný spisovateľ 
Marián Kubíček zo 7. B. - za 1. miesto 
za rozprávku Elektrokráľovstvo. Obe 
pani učiteľky tak už po piaty raz  

za sebou veľmi úspešne reprezento-
vali ZŠ na Mlynskej v Senci, čím veľmi 
výrazne zviditeľnili aj naše mesto Se-
nec.
M. Kubíček, po bývalom žiakovi našej 
školy Adamovi Lysom, dvojnásob-
nom víťazovi tejto súťaže, je ďalším 
úspešným slovenským rozprávka-
rom. Spisovateľský duch ho neo-
pustil, veď pred dvomi rokmi v tejto 
súťaži získal v I. kategórii 2. miesto.  
Na radnici mesta Žilina sa 22. novem-
bra stretli deti z celého Slovenska na 
slávnostnom vyhodnotení súťaže, 
ktorá v tomto roku oslávila svoje de-
siate narodeniny. Odborná porota po-
ďakovala všetkým mladým nádejným 
spisovateľom, rozdala im nielen dip-
lomy, ale aj svoje rady a celoživotné 
skúsenosti.
Žiakom 3.C i pani učiteľke Józanovej 
gratulujeme a želáme veľa tvorivosti  
a literárnych nápadov aj v tomto škol-
skom roku.
Takisto blahoželáme Mariánovi i jeho 
pani učiteľke Mg. A. Rezníkovej, kto-
rí mali z celoslovenského víťazstva 
nesmiernu radosť. Všetci sa tešíme  
z jeho úspechu a želáme veľa chuti do 
ďalšieho písania.                       text: ir

Dvojnásobné prvenstvo už päť rokov po sebe  

Vďaka finančnej dotácii od Mesta Senec mohla Spo-
jená škola v Senci realizovať projekt „Myslenie je po-
hyb“, zameraný na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti 
u mentálne postihnutých detí. Čitateľská gramotnosť 
robí žiaka schopným slová, vety a celé texty nielen 
prečítať, ale ich aj pochopiť, pracovať s obsahom  
a ďalej získané informácie spracovať a použiť ich  
v ďalšom živote. Jednou z dôležitých zložiek čita-
teľskej gramotnosti a činností v škole je aj príprava 
žiakov na písanie. V našej škole sa zameriavame  
na rozvoj grafomotorických zručností, ktoré sú po-
trebné na zvládnutie písanej formy jazyka. Zvládnutie 
grafomotorických zručností je u našich žiakov dlho-
dobý proces, ktorý si vyžaduje rozvíjanie koordinácie 
ruky a mozgu, jemnej motoriky prstov a rúk, zmyslo-
vé vnímanie a pestovanie vôľových vlastností u detí.
Zakúpené didaktické pomôcky využívame denne 
počas vyučovacieho procesu, nielen v triedach A, B 
variantu, ale aj v triede C variantu, autistickej triede 
a v školskom klube. Zakúpené didaktické pomôcky 
ozvláštňujú a zatraktívňujú celý edukačný proces, sú 
pre našich žiakov motiváciou a eliminujú dôsledky 
postihnutia. Naši žiaci a učitelia majú zo zakúpených 
pomôcok veľkú radosť a zároveň sa vďaka nim zlepšil 
ich postoj k činnostiam, ktoré sú pre nich neatraktív-
ne a pre mnohých ťažko zvládnuteľné. Touto cestou 
sa chceme srdečne poďakovať vedeniu Mesta Senec 
za podporu našej školy.            Spojená škola Senec 

Mgr. K. Palčeková, Mgr. K. Pavolková

Poďakovanie Mestu Senec

9. decembra aj do Rodinného centra Senecké slniečko 
zavítal sv. Mikuláš. Dal si trochu načas, pretože ako pre-
zradil Anjel Gabriel, je prieberčivý a hľadal deti nielen po-
slušné, ale aj poriadkumilovné, múdre, tvorivé a veselé. 
Deti hneď aj vyskúšal, aby sa presvedčil, či také práve 
u nás našiel. Deti museli najprv pekne upratať a roztrie-
diť rozhádzané hračky, ktoré rozhádzal „čertík“ Adam. 
Potom sa museli ukrývať pred „snehodažďom“ do fa-
rebných domčekov. Ukázalo sa, či deti poznajú farby. 
Mikulášovi sme vytvorili darčeky - jeho podobizne, kto-
rými sme ozdobili vianočný stromček. Všetky deti boli 
nesmierne tvorivé aj s asistenciou šikovných mamičiek 
či oteckov. Mikuláš neodišiel od nás naprázdno. Ukázali 
sme, že sme veselej mysle, keď sme si nacvičili „tanček“ 
pre Mikuláša. Napokon po hlasnom zavolaní jeho mena 
konečne prišiel. A nie s prázdnymi rukami. Každé dieťat-
ko odchádzalo s darčekom. Už sa tešíme na opätovné 
stretnutie o rok! 

Mamičky – dobrovoľníčky z RC Senecké slniečko

Mikuláš v Seneckom slniečku
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Výborní keyboardisti

Naši talentovaní žiaci zažiarili na keyboardo-
vej súťaži Mladé talenty Ladislava Mokrého 
v Topoľčanoch, kde získali skvelé umiestne-
nia.
Jakub Kolembus - Laureát súťaže, cena za 
najlepšiu interpretáciu skladby, zlaté pásmo 
Martina Hokšová - zlaté pásmo
Viktor Blaščák - zlaté pásmo 
Matej Bujňak - zlaté pásmo 
Dáša Andrašiková - strieborné pásmo 
Adam Világi - bronzové pásmo 
Tomáš Bottlík - bronzové pásmo
Gratulujeme žiakom aj pedagógom.

Matej Osvald s cenou poroty

Talentovaný klavirista Matej Osvald  skvelo 
reprezentoval našu školu, mesto aj Sloven-
sko na Medzinárodnom hudobnom festivale 
v Maďarsku. Na tomto podujatí sa zúčastnili 
mladí hudobníci z Čiech, Slovenska a Ma-
ďarska. V nádhernom prostredí synagógy 
v Győri predviedol Matej výborný výkon, za 
ktorý zožal veľký potlesk a bol odmenený 
špeciálnou cenou poroty.
Pripravila Andrea Dittingerová DiS.art.

Striebro pre Tanečný odbor

Tanečnice Lucia Tichá a Ema Vrábelová sa 
pod vedením pani učiteľky Nikolety Like-
ovej, DiS.art zúčastnili tanečnej súťaže O 
Pohár Akadémie Tanca v Nitre, kde získali 
v juniorskej kategórií scénického tanca 2. 
miesto a vo Veľkej Cene , kde súťažili v rôz-
nych tanečných štýloch 2. miesto v junior-
skej kategórií. Srdečne blahoželáme.

Vystúpenie pre Poddunajsko

Dňa 1.12. 2017 žiaci ZUŠ Senec potešili via-
nočnými koledami poslancov a županov z 
Poddunajského regiónu v hotely Senec

Vystúpenie pre Jednotu dôchodcov

Dňa 1. 12. 2017 pre Jednotu dôchodcov v 
SOU žiaci ZUŠ v Senci prichystali vianočné 
pásmo piesní.                        ZUŠ Fándlyho 20

ZUŠ Senec zbiera na konci roka úspechy a vystupuje pre radosť

Základná umelecká škola na Fándlyho 20 
už tradične vystrojila dva vianočné koncerty, 
prvý v piatok 15. decembra v Labyrinte MsKS 
a ďalší v nasledujúcu nedeľu  v Evanjelickom 
kostole. 

Koncert v Labyrinte sa niesol v duchu bez-
prostrednosti, spolupatričnosti žiakov, uči-
teľov aj rodičov. Celé podujatie moderovala 
učiteľka Literárno-dramatického odboru 
Zuzana Kolejáková. Hudobný program spre-
vádzali žiaci literárno-dramatického odboru 
recitovaním básní aj z vlastnej tvorby a vystú-
pením divadelného súboru Mačky vo vreci. V 
hudobnom programe vystupovali žiaci z prí-
pravky hudobného odboru ZUŠ a starší žiaci, 
ktorí pravidelne žnú úspechy na súťažiach.  
Na záver vystúpila kapela Jamma. Rodičia sa 
mohli nabažiť pocitu hrdosti na svoje ratolesti 
a príjemnej nálady z výkonov všetkých talen-
tovaných detí a študentov.

Nedeľný koncert ZUŠ v evanjelickom kostole 
sa niesol v slávnostnom duchu. Žiaci základ-
nej umeleckej školy sa predstavili s bohatým, 
vianočne ladeným programom, ktorý chytil 
za srdce všetkých poslucháčov. Účinkoval 
v ňom aj divadelný súbor Mačky vo vreci z 
literárno-dramatického odboru.  Na záver 
vystúpil orchester Fantázia  pri ZUŠ v Senci  
pod vedením Drahomíra Mrózeka spoločne 
so speváckym zborom pod vedením Heleny 
Obrníkovej a Zuzany Szabó.  
Po koncerte odchádzali žiaci, pedagógovia  
i publikum plní vzájomnej vďačnosti za krásny 
adventný zážitok.                                           VCs

Vianočné koncerty ZUŠ
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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

KINO 
HITY

COCO 
5.1. piatok o 18:00 2D 5,00 Eur
6.1. sobota o 18:00 3D 6,00 Eur
7.1. nedeľa o 16:00 2D 5,00 Eur

LABYRINT:
SMRTELNÁ LIEČBA 

25.1. štvrtok o 18:00 5,00 Eur
26.1. piatok o 20:00 5,00 Eur

LÁS-KA-NIE 2

 
smutno smiešna komédia

Radošinské naivné divadlo
30.1. utorok o 19:00 15,00 Eur

Šťastný nový rok 2018 
prajeme všetkým návštevníkom  

Mestského kultúrne strediska v Senci.

 ATELIÉR KOMPAS - Z NAŠEJ DIELNE
13.1. sobota o 15:00

Vstup voľný
Vernisáž výstavy prác žiakov zo 

Súkromnej základnej umeleckej školy 
v Novej Dedinke. 

Výstava trvá 13.01. – 31.01.2018.

OTVÁRANIE ZÁHRAD
Alena Wagnerová

10.1. streda od 18:00 do 20:00
10,00 Eur (vrátane výtvarného materiálu)

Zážitková výtvarná dielňa 
pod vedením výtvarníčky.

JABLKOVÝ DENNÍK 
PRE SRDCE

9.1. utorok o 18:00 Vstup voľný
Krst knihy a súčasne symbolický 

záver rovnomennej výstavy.

Buwko 
a Sniwko 2  

Veľký 
filmový sen

Divadlo 
ZáBaVKa

20.1. sobota 
o 16:00 

2,50 Eur 
Druhý diel 

rozprávkové-
ho putovania 

za snom, 
v ktorom 

dvaja hlavní 
hrdinovia 

natočia 
spolu 

s deťmi 
jedinečný 

film 
a dobijú 

tak 
vysnívaný 

Hollywood. 

LABYRINT
PRIPRAVUJEME

                          LABYRINT
KINOSÁLA

201820182018PF PF PF PF PF PF PF PF 

ČERTOVINY  
12.1. piatok o 18:00 5,00 Eur
13.1. sobota o 18:00 5,00 Eur

INSIDIOUS: KAPITOLA 4
11.1. štvrtok o 18:00 5,00 Eur
12.1. piatok o 20:00 5,00 Eur

                          LABYRINT
                           
                          

17.2. sobota o 16:00
2,50 Eur

Tradičné divadelné popoludnie 
pre deti od 3 do 10 rokov.

LABYRINT
ACAPELLA KONCERT FOR YOU
21.2. streda o 19:00 5,00 Eur
Acapella aranžmány známych skladieb 
v podaní skupiny FOR YOU 
v „klubovej“ atmosfére.

KINOSÁLA
SMEJKO A TANCULIENKA
KUK, ANI MUK !
nové predstavenie
4.2. nedeľa o 15:30 8,00 Eur
Predpredaj vstupeniek 
od 8.1.2018

MESTSKÉ MÚZEUM V SENCI
POHĽADNICE POD KLENBAMI
1.2. štvrtok o 18:00
Vernisáž výstavy pohľadníc Senca 
z korešpondencie 
prof. Andreja Tušera priateľovi.
S čerstvým jubilantom sa bude 
zhovárať Monika Macháčková.

LABYRINT
VÝTVARNÝ ODBOR SZUŠ RENATY 
MADARÁSZOVEJ
9.2. piatok o 18:00 Vstup voľný
Vernisáž výstavy prác žiakov 
výtvarného odboru zo Súkromnej 
základnej umeleckej školy 
Renaty Madarászovej v Senci. 
Výstava trvá 05.02. – 28.02.2018.

LABYRINT
HODINKA S... 

7.2. streda o 19:00 4,00 Eur 
Talkšou Moniky Macháčkovej. 

V novom roku opäť 
pod moderátorskou taktovkou 

Moniky Macháčkovej s hosťkou 
Lujzou Garajovou Schramekovou 

nielen o stand up-e.
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Výstava Cestou Necestou sa v Labyrinte 
MsKS v Senci zastavila len na tri dni, od 
14. do 17. novembra 2017. Prezentovala 
mladý slovenský dizajn, ktorý vzniká práve 
v regióne Bratislavského samosprávneho 
kraja. Okrem samotných diel bol prezen-
tovaný aj proces tvorby, nové materiály, 
nové prístupy aj nový historický kontext 
tvorby dizajnu. Napríklad Crafting Plas-
tics Studio na výstave prezentovalo sériu 
okuliarov, pričom vystavovali aj samotný 
bio-plast, ktorý je ich autorským plnohod-
notným dielom a ktorý má možno oveľa 
väčšie pole využitia ako prezentovaný fi-
nálny produkt. 
Spoločným prvkom vystavujúcich autorov 
je využitie tradičných remeselných postu-
pov, ktoré v našom regióne po niekoľko 
desaťročí rozvíjajú tradičné výrobné fabri-

ky, manufaktúry, či dielne. Pre štúdio ALLT, 
je charakteristický prístup v tvorbe v hesle 
less is more a ponechanie stavu produk-
tu v jednoduchej forme. Crafting plastics! 
studio z bioplastov vytvára jedinečné oku-
liare jemnej farebnosti, ktoré sú vo svojej 
forme redukované na základné elementy. 
Mejd Studio, vo svojej tvorbe prikladá dô-
raz na miestne tradície a techniky v pro-
duktovom dizajne. Modranska je spoloč-
nosť zaoberajúca sa tvorbou ručne robe-
nej úžitkovej keramiky, najmä modranskej 
majoliky a kameniny. Anita Nemkyová sa 
venuje tvorbe kožených doplnkov, ktoré 
v sebe nesú spojenie krásy z objavovania 
ženského tela a tradičného spôsobu spra-
covania kože. Zuzana Zmateková sa zao-
berá dopadom nových médií na naše es-
tetické vnímanie.     Zdroj: msks-senec.sk

Putovná výstava Cestou Necestou so zastávkou v Senci

„Záhradné slávnosti“, výstava 
Aleny Wagnerovej v Labyrinte 
MsKS sa skončila 30. novembra 
tou povestnou bodkou nad i. Na 
záver výstavy pripravila stretnutie 
so svojím ženským publikom v 
priestoroch Labyrintu, na tvorivej 
dielni pod názvom „Otváranie Zá-
hrad“.
V expozícii Aleny Wagnerovej 
dominovali akvarely venované 
rôznym podobám jej vnútornej 
duchovnej Záhrady. Vo výtvar-
nej tvorivej dielni ponúkla ženám 
nahliadnuť do ich vlastných „ Zá-
hrad“. Výtvarníčka už niekoľko 
rokov ponúka prácu s farebnými 
látkami, ktorá je jedinečná. „Je to 

najefektívnejší  a najčistejší spô-
sob ako vytvoriť projekciu svojho 
vnútorného priestoru, aj pre člo-
veka výtvarne nenadaného.“ – 
hovorí Alena Wagnerová. Stačilo 
sa nechať viesť intuíciou, vybrať 
si farby, textúry, vzory, vystrihnúť 
formy a ukladať ich na výkres tak, 
aby dielko každej zúčastnenej čo 
najvernejšie zachytilo jej vnútorný 
intímny priestor.
30. novembra sa na tvorivej diel-
ni stretlo 16 žien, ktoré sa zhodli 
na tom, že je naozaj prospešné 
občas pobudnúť vo svojej Záhra-
de..., nechali sa viesť svojím vnút-
rom a vytvorili jedinečné diela.  
                                VCs, Foto: awa

Výtvarná etuda Aleny Wagnerovej – Otváranie záhrad

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

Uverejnenie 
fotografie nie je 
spoplatnené.

Zľavy sa na riadkovú 
inzerciu nevzťahujú. 

Presné rozmery 
formátov plošnej 
inzercie sú uvedené 
na  www.senec.sk

Uzávierka Mestských novín 
Senčan: 20. 1. 2019

Inzercia
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Inzercia

6. december, deň svätého Mikuláša, bol 
tento rok pre všetky senecké deti mimo-
riadne štedrý. Okrem tradičného stretnutia 
s Mikulášom, si najšikovnejší školáci zo 
Senca mohli odniesť ocenenie z tohtoroč-
nej mestskej výtvarnej súťaže. 8. ročník 
mestskej výtvarnej súťaže, organizovanej 
vždy v predvianočnom období, bol pre deti 
zo základných škôl, umeleckých škôl, špe-
ciálnych škôl aj gymnázií obzvlášť veľkou 
výzvou. Téma „Mária Terézia“ otestovala 
nielen výtvarné zručnosti a kreativitu, ale 
vyžadovala aj určité vedomosti o tejto vý-
znamnej panovníčke a jej reformách. Ver-
nisáž výstavy so súťažnými prácami detí zo 
seneckých škôl bola zároveň slávnostným 
vyvrcholením podujatí venovaných Márií 
Terézií organizovaných v Senci pri príleži-
tosti tri-stého výročia jej narodenia. Výstava 
zahŕňala okrem súťažných prác žiakov aj 
práce nevidiacich z výtvarnej skupiny Svet-
lo, klientov Betánie, galérie Fantázia a prá-
ce z workshopu vedeného Alenou Adamí-
kovou. Samotnému vyhlasovaniu výsled-
kov predchádzal  hudobný program žiakov, 
kde sa predstavila trieda 2.A zo základnej 
školy Mlynská pod vedením pani učiteľky 
Eriky Biharyovej. Hudobný sprievod počas 
vyhlasovania výsledkov zabezpečil Jakub 

Kolembus. Ocenených bolo množstvo žia-
kov v troch vekových skupinách, zároveň 
boli samostatne hodnotené práce žiakov 
základných škôl s gymnáziami a umelec-
kých škôl. Zapojili sa žiaci základnej školy 
J. G. Tajovského, ZŠ Mlynská, SZUŠ Ky-
sucká, ZUŠ Fándlyho a ZŠ s VJM Alberta 
Molnára Szenciho.Okrem umiestnení boli 

odovzdané aj čestné uznania a špeciálne 
ceny, ktorými boli ohodnotené najkrajšie a 
najnápaditejšie práce. Popoludňajšia verni-
sáž bola zakončená vystúpením hudobnej 
skupiny Jamma pôsobiacej pri ZUŠ Fán-
dlyho v Senci.

  Nina Bučeková, študentka gymnázia 
Antona Bernoláka v Senci

Vernisáž mestskej výtvarnej súťaže

Šetrite s električenkou aj v regióne.
Nielen v Bratislave ale aj v regióne môžete cestovať výhodne a ušetriť.

www.cestujvyhodne.sk
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Magyarország idén július elsején Len-
gyelországtól vette át a Visegrádi Csoport 
(V4) soros elnöki tisztségét. A 2017-2018. 
évi magyar elnökség idején a kultúrdiplo-
mácia is jelentős teret kapott. A visegrádi 
országok fővárosaiban a V4-ek művésze-

inek közreműködésével közös koncerte-
ket szerveztek a magyar külképviseletek. 
A pozsonyi koncertre a Pozsonyi Magyar 
Intézet szervezésében 2017. november 
27-én került sor a Szlovák Rádió Hang-
versenytermében. A cseh és a szlovák 

zenei kultúrát a Zuzana Homolová vezette 
Trojka ZH képviselte a Kapela Zbójnicka 
pedig a lengyel népzenei hangzást hoz-
ta el. A magyar zenét a Kossuth-díjas 
Szarka testvérek, Gyula és Tamás vezet-
te Ghymes együttes a  Szenczi Molnár 
Albert Alapiskola gyermekkórusával és a 
komáromi Egyházi Középiskola kórusá-
val együtt szólaltatta meg. „Külön élmény 
volt részt venni a fellépés előtti próbán, 
ahol a spontaneitás remekelt. Szarkáék 
igazi Kossuth-díjasokhoz méltóan kezel-
ték a társfellépőket a szenci jól éneklő, 
de izgő-mozgó bolhacsapatot. A végén 
azonban minden rendben volt. Az alapis-
kolás gyerekeink remekül szerepeltek, 
igazán büszkék lehetünk rájuk és persze 
köszönet a felkészítő pedagógusoknak 
is!” – nyilatkozta Agárdy Gábor a www.
szenc.sk portálon.               VCs, Foto: AG 

Prvého júla toho roku prevzalo Maďarsko 
od Poľska predsedníctvo vo Vyšehradskej 
skupine (V4). Počas ročného maďarského 
predsedníctva je venovaná pozornosť aj 
kultúrnej diplomacii. Zastupiteľstvá Maďar-
ska organizujú v hlavných mestách krajín 
V4 spoločné koncerty umelcov z krajín 
V4. V gescii Maďarského inštitútu v Bra-
tislave sa uskutočnil 27. novembra 2017 
koncert v štúdiu Slovenského rozhlasu  

v Bratislave. Českú a slovenskú hudob-
nú scénu reprezentovala formácia Trojka 
ZH vedená Zuzanou Homolovou. V poda-
ní Kapela Zbójnicka znela poľská ľudová 
hudba. Maďarskú muziku predstavili lau-
reáti Kossuthovej ceny, bratia Szarkovci, 
Gyula a Tamás spolu so zborom ZŠ A. M. 
Szencziho a zborom Spojenej cirkevnej 
školy s VJM v Komárne. „Osobitný záži-
tok poskytla možnosť vidieť skúšku pred 

koncertom, keď excelovala spontánnosť. 
Szarkovci viedli spoluúčinkujúcich, pekne 
spievajúcu ale neposednú mládež, spôso-
bom hodným laureátov Kossuthovej ceny. 
Nakoniec všetko klaplo. Žiaci našej základ-
nej školy podali výborný výkon, môžeme 
byť na nich hrdí. Vďaka patrí samozrejme aj 
pedagógom, ktorí žiakov pripravili!“- vyjadril 
sa Gábor Agárdy na portáli www.szenc.sk.                                                                                                                                              
                           VCs, Foto: Gabriel Agárdy
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2017. november 14-én immár 
hetedik alkalommal rendezte 
meg a gútai Nagyboldogasz-
szony Egyházi Iskolaköz-
pont a Tudományok Napját. 
A program keretében többek 
között elhangzott Zombo-
ri Ottó csillagász előadása 
„Magyarok égen és Földön„ 
címmel, Telbisz Tamás egye-
temi oktató Ománról és az 
ott átélt élményeiről számolt 
be a hallgatóknak. Varga-Fo-
garasi Szilvia meteorológus 
és mesemondó Nikola Tesla 
életútját mutatta be storytel-
ling technikával és sok ér-
dekes kísérlettel fűszerezve. 
Juhos Sándor, a Technics 
Playground Robotikai Oktató-
központ vezetője a robotika vi-
lágába vezette be a diákokat. 
A tudományos nap szerves 
része minden alkalommal a 
HEURÉKA! tudománytörténe-
ti vetélkedő is. Ebben az év-
ben a Nobel-díjas magyarok 

életútját és műveit kellett a di-
ákoknak áttanulmányozniuk. 
Iskolánk, a Közös Igazgatású 
MTNy Iskola gimnáziumi csa-
pata a kezdetektől részt vesz 
ezen a megmérettetésen, és 
eddig minden évben dobogós 
helyezést értünk el. Nem volt 
ez másként az idén sem. A 
Németh Mónika, Takács Péter, 
Tirinda Eszter alkotta csapat a 
2. helyen végzett ezen a ran-
gos versenyen. Gratulálunk!                                                                                                                                     
                              Simon Anita

A Tudományok Napja Gútán Deň vedy v Kolárove

Ghymes koncertoval so zborom ZŠ A. M. Szencziho 

14. novembra 2017 už sied-
my raz usporiadala Deň vedy 
Cirkevná spojená škola Pan-
ny Márie v Kolárove. V rámci 
programu odznela prednáš-
ka v podaní astronóma Ottó 
Zombori pod názvom „Maďari 
na nebi a zemi“, vysokoškol-
ský pedagóg Tamás Telbisz 
porozprával svoje zážitky  
z Ománu, meteorologička  
a interpretka rozprávok Szil-
via Varga-Fogarasi predstavi-
la životnú dráhu Nikola Teslu  

v štýle storytelling okorenený 
zaujímavými ukážkami fyzikál-
nych pokusov, vedúci vzdelá-
vacieho centra Technics Play-
ground Sándor Juhos uviedol 
poslucháčov do sveta roboti-
ky. Vždy je súčasťou Dňa vedy 
aj súťaž v znalostiach z oblasti 
histórie vedy „HEURÉKA!“.  
V tomto roku sa žiaci mali za-
hĺbiť do života a diela maďar-
ských laureátov Nobelovej 
ceny. Gymnaziálna časť Spo-
jenej školy s VJM  Alberta Mol-
nára Szencziho sa od začiatku 
zúčastňuje súťaží „HEURÉ-
KA!” a naše tímy zatiaľ každý 
rok dosiahli medailové umiest-
nenie. Ani toho roku tomu ne-
bolo inak. Súťažiaci sa mu-
seli popasovať s kreatívnymi  
a zároveň náročnými úloha-
mi. Naše družstvo v zložení 
Mónika Németh, Péter Takács 
a Eszter Tirinda získali druhé 
miesto v prestížnej súťaži. 
Gratulujeme!       Anita Simon 

A Ghymes az alapiskola énekkarával koncertezett
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Újévi köszöntő 
Elszállnak a napok, vége lesz az évnek,
lepereg a számuk, nyugovóra térnek.
Kopogtat az új év, fogadjuk kegyesen,
hadd éljünk majd benne vidámabban, szebben!
Hadd legyen a tavasz simogatóbb, lágyabb,
forduljanak jóra az emberi álmok! 
Ami nemes érzés szívünk dobogtatja,
váljék nemes tetté nap-nap után sorbá !
Az áldott búzamag a földbe kerülvén
nagy kenyérré érjen, kemencékben sütvén!
És az a sok virág csak örömre nyíljon,
bánatban, keservben senki sosem sírjon!
Szeresse mindenki másikban testvérét,
ami nem az övé, ne tegye rá kezét!
A dalos madárka csak olyan dalt zengjen,
hogy tőle az ember viduljon, nevessen!
Szép nyelvünk ne szóljon sosem káromló szót,
ha tehetjük, tegyük a legszebbet, a jót!
Minden reggel legyen békés munkakezdés,
áldott jó szándékú, szívbéli vezeklés!
Emberként, magyarként tiszta igaz vággyal
fogadjuk a jövőt népünkkel, hazánkkal!
Ültessünk díszcserjét, zöldellő szép fákat,
érezzük hazánknak az egész világot! 
Mindannyiunk szíve csak ezért dobogjon,
hogy a hűség lángja az égig lobogjon!
Az új esztendőben minden igaz szándék
éltető örömmé, valósággá váljék!
Legyen valósággá legrejtettebb vágyunk,
amit az új évtől sóvárogva várunk!
És lelkünk békéje aranyozza éltünk, 
ez az, mit oly nagyon a jövőtől kérünk.
Köszönts e világra, békés új esztendő,
szeplőtelen legyen majd az a jövendő!
Én is, te is, ő is lelje meg a helyét,
ne ízlelje soha keserűség kelyhét! 
Tegyük mindig a jót, akárhol is élünk,
dolgozzunk hazánkért, meghálálja népünk!
Ha védtelent ütnek, emeljük fel szavunk,
megnyugtató érzést önmagunktól kapunk.
Emberek, testvérek, nektek azt kívánom:
legyen boldog élet, szerte a világon!
Ne a vak gyűlölet lelkünk mételyezze,
de szívünk jóságát mindenki érezze!
Boldog új esztendőt kívánok tinéktek,
drága testvéreim, bármerre is éltek!
Hadd ülje győzelmét az ember jósága,
jöjjön le a földre Atyánk mennyországa!

                                            Mgr. Katona Roland

A Csemadok ünnepváró koncertje

A Csemadok Szenci Alapszervezete 
december 10-én tartotta meg a hagyo-
mányos Ünnepváró Koncertjét a Szenci 
Művelődési Központ mozitermében. A ka-
rácsonyváró délután programját Németh 
Gabriella konferálta, melyben a Möggyes 
néptánccsoport a somorjai Duna Folk 
Band kíséretében lépett föl, a Sz. M. A. 
Óvoda és a Közös igazgatású Gimnázi-
um és Szakközépiskola óvodapedagógia 
szakos diákjai pedig közös programmal 
lepték meg a közönséget. A Rákóczi Szö-

vetség jóvoltából karácsonyi csomagot 
kaptak azok a leendő kiselsősök, akik a 
jövő év szeptemberétől magyar iskolában 
kezdik el tanulmányaikat és első ízben a 
magyar közösség idén született tagjai is 
kaptak ajándékot. A csomagokat Duray 
Rezső a Szenc és Vidéke Társulás elnöke 
adta át. Az ünnepély idején adománygyűj-
tés is folyt a Nefelejcs-ház javára. Jaščeg 
Erzsébet ajándékát, egy háromdimenziós 
festményt, Popálená Ildikó a Nefelejcs-ház 
igazgatója vette át.                                   VCs

Csemadok v očakávaní Vianoc 
Senecká základná organizácia Csemado-
ku usporiadala 10. decembra tradičný kon-
cert v kinosále MsKS v znamení očakávania 
Vianoc. V popoludňajšom galaprograme, 
ktorý moderovala Gabriella Németh, vystú-
pila mládežnícka ľudová tanečná skupina 
Möggyes s hudobným doprovodom šamo-
rínskeho Duna Folk Band. Materská škola 
Alberta Molnára Szencziho a študentky 
odboru učiteľstva pre materské školy Spo-
jenej školy s VJM A. M. Szencziho prekvapili 
obecenstvo spoločným vystúpením. Vďaka 

Rákócziho spolku dostali vianočný balí-
ček budúci prváčikovia, ktorí v septembri 
nastúpia do školy s vyučovacím jazykom 
maďarským a prvýkrát dostali darček aj 
novorodenci, noví členovia maďarskej ko-
munity. Balíčky rozdal predseda združenie 
Senec a okolie Rezső Duray. Počas progra-
mu prebiehala aj zbierka v prospech Domu 
Nezábudka - domovu sociálnych služieb. 
Dar Alžbety Jaščegovej, trojdimenzionálnu 
maľbu, prevzala riaditeľka Domu Nezábud-
ka Ildikó Popálená.                                   VCs

Bukovszky László előadása a Törökházban
A December 7-én a 2017-es év utolsó 
múzeumi előadóestjét tartotta meg Bu-
kovszky László történész, kisebbségi 
kormánybiztos „A Csehszlovákiai Magyar 
Demokratikus Népi Szövetség és a Mind-
szenty-per szlovákiai recepciója” címmel. 
Az előadó az azonos című hiánypótló pub-
likációját ismertette. A budapesti Nemzeti 
Emlékezet Bizottsága és a somorjai Fó-
rum Kisebbségkutató Intézet együttmű-
ködésének eredményeként megszületett 
kötetének az volta a célja, hogy a lehető 

legteljesebb módon bemutassa a Cseh-
szlovákiai Magyar Demokratikus Népi 
Szövetségnek, mint földalatti szervezetnek 
a szlovákiai magyar közösség érdekében 
az 1945-48 közötti hontalanság éveiben 
kifejtett jogvédő tevékenységét, leírja a 
köré szerveződött értelmiségiek kiállását, 
a Mindszenty-perrel összefüggő 1949-es 
szlovákiai koncepciós per előzményeit, a 
vizsgálat lefolyását és magát a megtorlást. 
A kiadvány a szervezet tevékenységének 
szenci vonatkozásait is tárgyalja.           VCs

Prednáška Lászlóa Bukovszkého v múzeu
Posledná tohoročná prednáška v Mestskom múzeu 
odznela 7. decembra 2017 v podaní historika a splno-
mocnenca vlády SR pre národnostné menšiny Lászlóa 
Bukovszkého pod názvom „Maďarský demokratický 
ľudový spolok v Československu a slovenská reakcia 
na Mindszentyho koncepčný súdny spor“. Prednášajúci 
vydal rovnomennú publikáciu v spolupráci s budapeš-
tianskou Komisiou pamäti národa a šamorínskym Fórum 
inštitútom pre výskum menšín. Spracoval v nej činnosť 

Maďarského demokratického ľudového spolku v Česko-
slovensku, ilegálnej organizácie a spriaznených intelek-
tuálov, ktorí sa v rokoch bezprávia venovali ochrane práv 
maďarskej komunity na Slovensku od roku 1945 do 1948. 
Opisuje prípravu koncepčného súdneho sporu s členmi 
organizácie, priebeh vyšetrovania a následné retorzie  
v roku 1949, súvisiace s Mindszentyho koncepčným súd-
nym sporom v Maďarsku. Publikácia sa zmieňuje aj o se-
necké spojitosti viacerých členov organizácie.               VCs
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Spoločenská kronika
Narodili sa

Martin Mózes, Natália Bulavčiaková, Nela Bu-
cholcerová, Nina Hamranová, Ján Blinka, Nina 
Valašík, Gréta Hasíková, Paulína Klásková, Max 
Blízik, Eduard Šiffel, Simona Jakabová, Alžbeta 
Gdovcová, Michael Mikulčík, Lara Praženicová, 

Júlia Richnavská, Johanna Simon
 

Zosobášili sa
Dávid Šajben – Erika Churáňová

Andrej Pečimúth – Monika Lakušová
Matej Vagač – Katarína Svítková
Erich Haľama – Zuzana Šušlová

Blahoželáme jubilantom

Jednota dôchodcov 
Oľga Poórová (70), Alojz Plank (70),

Mária Vaňatková (70), Mária Chovancová (75), 
Katarína Krasňanská (75)

Klub dôchodcov
Agáta Klimová (85), Katarína Krasňanská (75), 
Zuzana Molnárová (70), Oľga Palócová (70),

Slovenský zväz telesne postihnutých 
ZO č. 215

Vlasta Hírešová (60), Vlasta Hlôšková (65),  
Ing. Pavol Glončák (70), Milan Marko (70),

Mária Santayová (70)

Opustili nás
Katarína Sabová (1970), David Múcska (1995), 

Gabriela Jungová (1953), František Dolák 
(1954), Priska Wojčiaková (1932), Vladimír 

Štvrtecký (1958), Ján Enekeš (1984),  
Terézia Kolláriková (1931)

 Čas plynie a nevráti, čo vzal, zostali 
len spomienky a žiaľ. Dňa 10.12. 
uplynulo 6 rokov, čo nás navždy 
opustil náš drahý manžel, ocko, 
deduško, zať, švagor, krstný a dob-
rý priateľ Gabriel Bordács. Tí, ktorí 
ste ho poznali venujte mu s nami ti-

chú spomienku. Ďakujeme! Smútiaca manželka, 
synovia, vnučka a ostatná rodina

Já jdu s Bohem v lepší svět tam, 
kde slunce nezachází, kde nevad-
ne růže květ. Manželka Vlasta, syn 
s rodinou, dcéra Renáta s rodinou, 
sestry, bratia a švagriné z Čiech s 
rodinami so smútkom v duši pri-
pomínajú 30.1.2018  prvé výročie 

úmrtia manžela, otca a dedka Františka Csécsa. 
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku. Smútiaca rodina 

17.decembra uplynulo 10 rokov od 
smrti našej milovanej matky, ba-
bičky Heleny Demovičovej rod. 
Stupkovej. Spomína Pali s rodi-
nou. 

Odišla si, no si tu stále s nami. 
12.1.2018 si pripomíname prvé vý-
ročie úmrtia našej mamy Heleny 
Farbulovej. Spomína rodina

Aj keď tu nie si, každý deň si so 
mnou. Dňa 26. januára uplynie 20 
rokov, čo nás navždy opustila naša 
drahá mama, babka, prababka 
Zuzana Klementová, rod. Príbel-
ská. S láskou a úctou spomíname 

8. januára uplynie rok, čo nás na-
vždy opustila naša najdrahšia ma-
mička, babička, sestra, švagriná, 
krstná mama Juliana Petrovičo-
vá. Jej láska a dobrota nám veľmi 
chýba, ona však zostáva navždy v 
našich srdciach. Dcéra Ivetka s rodinou, synovia 
Štefan a Roland. 

Soha el nem múló szeretettel 
emlékezünk 2018 január 17-én 
drága édesanyámra Poór Erzsi-
kére betöltetlen 80-ik születésna-
pján. Akik ismerték és szerették, 
tiszteljenek emlékének egy néma 

pillanatot. Szerető lánya Éva családjával
Nekonečnou láskou spomíname 17. januára 
2018 na moju drahú mamičku Betku Poórovú 
pri príležitosti nedožitých 80-tych narodenín. 
Kto ste ju poznali, venujte jej prosím tichú spo-
mienku. Milujúca dcéra Eva s rodinou. 

Odišla si tichučko, ako odchádza 
deň a v našich srdciach ostáva 
spomienka len. Tak snívaj ten svoj 
večný sen  a ver, že nikdy neza-
budneme na ten smutný deň. Dňa 
13.1.2018 si pripomenieme prvé 

výročie, čo nás navždy opustila Edita Slatká, 
rod. Szabadošová. S láskou a úctou spomína 
syn Adrián s rodinou.

Dňa 18.12.2017 sme si pripome-
nuli nedožité 70. narodeniny Mgr. 
Jozefa Zrneka. Jožko, s láskou 
na teba spomíname. Smútiaca 
rodina

POZVÁNKA na maškarný ples ZŠ A. M. Szencziho v znamení be-
nátskeho karnevalu, MIesto: SOŠ AaP Kysucká 14, Dátum a čas: 20.1.2018  
o 19:00, Vstupné: 25 eur, Kontakt: 02/45 92 32 29

POZVÁNKA na ples Spojenej školy s 
VJM, MIesto: Elektrovod, Dátum a čas: 20.2.2018  
o 19:00, Vstupné: 25 eur, Kontakt: 02/45 92 34 24
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• Odmala ste v našom meste hrávali futbal, 
napokon ste sa stali rozhodcom. Prečo?
Počas mojej aktívnej hráčskej kariéry som 
vôbec neuvažoval nad tým, že by som mo-
hol vykonávať pozíciu rozhodcu. Ako hráča 
mládežníckych družstiev v Senci ma roky 
trénoval Ladislav Poór a za obdobie 12-tich 
rokov hráčskej kariéry som pauzoval iba 
raz pre zlomeninu kľúčnej kosti. No príčina 
bola inde. Vladimírovi Chríbikovi som začal 
pomáhať s trénovaním detí a počas futba-
lových turnajov, kedy sme nemali rozhod-
cov, sme tieto turnaje museli rozhodovať. 
Následne ma Vladimír Chríbik usmernil  
a navrhol mi, aby som futbalové smerovanie 
skúsil rozvíjať na rozhodcovskom poli. Tou-
to cestou sa mu chcem poďakovať za jeho 
podnet stať sa rozhodcom a za to, že som 
rozhodovaním dostal možnosť plniť si sny.  
• S akými ambíciami ste vstupovali do roz-
hodcovského prostredia? 
Zo začiatku som mal ambíciu byť iba roz-
hodcom. Mal svoje sny. Aby som sa stal 
rozhodcom prvej futbalovej ligy, neskôr som 
sníval, že by som raz chcel byť rozhodca  
s FIFA licenciou a napokon, aby som roz-
hodoval špičkové zápasy svetového futbalu  
a stal sa účastníkom nejakého šampionátu. 
Dnes môžem povedať, že sa všetky moje 
ciele stali skutočnosťou.
• Spomínate si na začiatky rozhodovania? 
Áno, na Slovensku všetci rozhodcovia, vrá-
tane medzinárodných začínajú v najnižších 
súťažiach, ktoré sú riadené Oblastnými 
futbalovými zväzmi. Jedná sa o amatérsky 
futbal. Hráči v týchto súťažiach sú na inej 
úrovni, čomu istým spôsobom podriaďujú 
svoje správanie. Majú odlišný pohľad na fut-
bal v porovnaní s profesionálnym futbalom, 
ktorého som dnes súčasťou.  

• Vašou špecializáciou je funkcia asistenta 
rozhodcu. Ako ste sa stali asistentom?
V nižších súťažiach sa to nerozlišuje. Tam si 
musí každý osvojiť rozhodcovské zručnos-
ti bez ohľadu, či je hlavný alebo asistent.  
V roku 2000 som postúpil do republikových 
súťaží riadených Slovenským futbalovým 
zväzom a bol som zaradený na nominačnú 
listinu asistentov. Neskôr som ešte v pozícii 
hlavného rozhodcu rozhodoval stretnutia  
2. futbalovej ligy, v tom čase som mal za se-
bou niekoľko zápasov v prvej lige v pozícií 
asistenta rozhodcu a cítil som, že mi táto 
funkcia vyhovuje a môžem v nej napredovať.
• Kedy ste sa dostali na FIFA listinu rozhod-
cov? Ako sa rozhodca dostane z národnej 
ligy na medzinárodnú scénu s licenciou 
FIFA?
Na medzinárodnú listinu som sa dostal  
v roku 2006. Medzi hlavné parametre patrí  
v prvom rade výkonnosť. Ďalej je to per-
spektíva do budúcna, lebo rozhodovanie  
na profesionálnej úrovni je vekom limito-
vané. Okrem týchto podmienok musí mať 
rozhodca fyzické predpoklady, znalosť pra-
vidiel futbalu, cudzieho jazyka. Do úvahy sa 
berú aj morálne, vôľové vlastnosti a môže-
me povedať, že aj celkový fyzický vzhľad. 
• Musí sa rozhodca aj vzdelávať?
Nie je nutné mať ukončené vysokoškol-
ské vzdelanie, je to len vec prestíže. Každý 
rozhodca sa musí vzdelávať hlavne v pra-
vidlách futbalu. Iba za posledný rok sme  
v pravidlách zaznamenali viac ako 100 
zmien a rôznych doplnkov.
• Absolvujete semináre resp. skúšky? 
Štyrikrát za rok máme fyzické previerky  
a dvakrát za rok odborné semináre zame-
rané na zvyšovanie teoretických vedomostí 
pravidiel futbalu. Máme aj spoločné trénin-

gové kempy a absolvovali sme už viacero 
seminárov zameraných na mentálne vzde-
lávanie rozhodcov, lebo pre kluby sú to veľ-
mi dôležité stretnutia, ktoré sleduje veľké 
množstvo divákov, čím sa tento futbal stáva 
zaujímavým marketingovým artiklom. 
• Cítite stres alebo tlak, keď rozhodujete zá-
pasy v zahraničí a na tribúnach je niekoľko 
desiatok tisíc fanúšikov?
Na takéto zápasy sa vždy veľmi teším.  
Keď je na tribúnach napr. 40 000 a viac di-
vákov, rozhoduje sa mi najlepšie. Je to tlak, 
ktorý ma motivuje, aby som sa plne koncen-
troval iba na zápas, takže keď prídem na ih-
risko, tak sa už venujem iba záležitostiam, 
ktoré sa odohrávajú na hracej ploche. 
• Máte obľúbený futbalový klub?
Odkedy som sa stal futbalovým rozhod-
com, tak na štadiónoch a pred televíznymi 
obrazovkami sledujem hlavne rozhodcov  
a ich výkony. Sledujem ich štýl rozhodova-
nia, signalizácie ktoré používajú a všetko,  
čo mi môže pomôcť v ďalšom napredovaní.
• Ktorý zápas bol Váš najpamätnejší?
Vždy sa teším na každý zápas, ale me-
dzi najpamätnejšie patrí môj prvý zápas  
v 1. Lige Prešov – Ružomberok, a v zahrani-
čí okrem všetkých zápasov v Európskej lige 
alebo v lige majstrov to bolo finále majstrov-
stiev Európy hráčov do 21 rokov Holandsko 
– Srbsko. 
• Plánujete po skončení aktívnej rozhod-
covskej kariéry pokračovať vo futbalových 
štruktúrach?
Rozhodovanie sa stalo mojím životným štý-
lom, ak budem mať príležitosť, rád by som 
nadobudnuté skúsenosti odovzdával mla-
dým rozhodcom. Takisto by som sa veľmi 
rád intenzívnejšie zapájal do športového 
diania v našom meste.                              MO

KTO JE TOMÁŠ MÓKOŠ
Vzdelanie: absolvent Univerzity Komenské-
ho Bratislava, fakulta Manažmentu, doktor 
filozofických vied
Stav: ženatý, manželka Veronika, dcéra Ve-
ronika (7), syn Tomáš (4)
Rozhodcovská kariéra: 1997 regionálne sú-
ťaže, 2000 súťaže Slovenského Futbalové-
ho Zväzu, od 2006 zaradený na listinu FIFA 
rozhodcov
Bilancia rozhodovaných zápasov: na Slo-
vensku v 1. lige je to viac ako 250 zápasov,  
a v zahraničí je to viac ako 100 zápasov, kto-
ré sa odohrali pod hlavičkou FIFA a UEFA
Funkcionárska kariéra: 2010 – 2012 pod-
predseda komisie rozhodcov Bratislavské-
ho Futbalového Zväzu, 2007 – 2011 člen vý-
konného výboru Asociácie rozhodcov SFZ

SENČAN január 2018 ROZHOVOR

Tomáš Mókoš: Rozhodovanie sa stalo mojím životným štýlom
Už 18 rokov patrí medzi rozhodcovskú elitu, je držiteľom FIFA licencie, ktorá ho oprávňuje rozhodovať medzinárodné futbalové 

stretnutia. V minulom roku rozhodoval  zápasy kvalifikácie na majstrovstvá sveta, duely Európskej ligy, ale aj slovenskú Fortuna ligu. 
43-ročný rodák zo Senca odhaľuje zákulisie nášho ako aj svetového futbalu z pohľadu rozhodcu.
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25.11.2017 sa plutvoví plavci 
zúčastnili Finále Ligy Mládeže 
a Slovenského pohára v Šali. 

Michal Kovács si vyplával 1x 
striebro, 2x bronz, 
Michaela Szabóová 1x striebro, 
Adrian Gábriš 2x striebro, 1x 
bronz,
Vanesa Lacsková 2x striebro, 
1x bronz. 
Šafeta v zložení Kovacs, Lac-
sková, Pankiewicz, Gabriš 
skončila s bronzovou medaj-
lou.
Okrem vyplávaných 10 me-
dajlových umiestnení sa po 
sčítaní bodov jednotlivých kôl 
stali 2. Vicemajstrom Sloven-
skej Republiky a stali sa tak 
tretím najúspešnejším klubom 
plutvového plávania. 
Všetkým deťom, patrí obrov-
ské ďakujem za ich chuť bojo-
vať, posúvať sa ďalej, za každý 
jeden úsmev či slzu počas tré-
ningu a súťaží, za to, že držia 
spolu a sú jeden tím!

Vaši tréneri

SPORT CLUB Senec - 3. najlepší klub 
plutvových plavcov na Slovensku Tibor Mészáros je hráč klu-

bu MŠK Senec, člen tímu U 
14. Pod trénerskou taktovkou 
Karola Zelenku a Patrika Po-
michala sa jeho talent ukazu-
je čoraz výraznejšie. Futbal 
hrá od svojich piatich rokov. 
Odvtedy získal mnoho oce-
není, na základe ktorých bol 
nominovaný do výberu U 14 
Bratislavského regiónu. Toho 
roku sa uskutočnil v Senci 
turnaj krajov Slovenska, kde 
podal pozoruhodný výkon. 
Na základe toho bol vybraný 
do reprezentácie U14 Sloven-
ska, v ktorej zatiaľ odohral 
dva zápasy. Jeho rodičom 
to nedalo, hľadali možnosti  
pre ďalší rozvoj Tiborovho fut-
balového talentu. Odišli na sku-
sy do starobylého talianskeho 
mesta Lodi, vzdialeného 20 
km od Milána. Tibor úspešne 
absolvoval dvojdňovú skúšku 
vo futbalovom klube Cavena-

go Fanfulla, takže od leta 2018 
sa môže zapojiť do tréningové-
ho procesu tohto klubu. Je to 
klub s bohatou históriou. Má 
výborné vzťahy s klubmi ako je 
Inter Miláno, AC Miláno a Ata-
lanta Bergamo, čo sú kluby sé-
rie A! V klube Cavenago Fan-
fulla prisľúbili, že ak bude Tibor  
na sebe tvrdo pracovať, o pár 
rokov môže hrať za jeden z 
týchto klubov! Poďakovanie 
patrí hlavne trénerom, ktorí po-
mohli rozvinúť Tiborov talent, 
ale aj samotnému Tiborovi za 
tvrdú drinu. Držíme mu palce!                                                                                                                                           
                                             VCs

Z MŠK Senec do Cavenago Fanfulla

Basketbal je jeden z najpopulárnejších 
a najviac sledovaných športov na sve-
te. Všestranne rozvíja nielen pohybový 
aparát športovca, ale aj jeho schopnosť 
priestorovej orientácie, správneho a 
rýchleho rozhodovania sa, sústredenia a 
mentálnej odolnosti. Basketbal je dyna-
mický a kolektívny šport, stále sa v ňom 
niečo deje, učí spolupráci a rešpektu.
Basketbal začal v našom meste organi-
zovane napredovať aktivitami Školské-
ho športového klubu Gymnázia Antona 
Bernoláka, o.z., ktorý vznikol 10.4.2006. 
Klub založili a pôsobia v ňom bývalí hráči 
a nadšenci tohto inteligentného športu. 
Klub v súčasnosti zastrešuje 4 druž-
stvá (prípravka, mladší žiaci, kade-
ti, hobby muži), z ktorých 2 družstvá 
(mladší žiaci, kadeti) hrajú pod hla-
vičkou GABBO Senec súťaže orga-
nizované Slovenskou basketbalo-
vou asociáciou. Hráči tak majú už  
v mladom veku príležitosť zahrať si so 
súpermi zvučných prvoligových mien 
ako Inter Bratislava, Levice, či Komárno. 
Klub je aktívny aj mimo súťažnej sezóny  
a každoročne organizuje mládežnícke 
turnaje GABBO Cup a International Bas-
ket Cup. Pre komunitu svojich členov a 
priaznivcov usporiadava Vianočnú ka-
pustnicu alebo júnové športové stretnu-
tie s varením gulášu. 
GABBO Senec má svoju základňu  

v priestoroch telocvične Slávia na Prie-
myselnej ulici v Senci. Zápasy sa hrajú v 
telocvičniach ZŠ Mlynská a SOŠ.
Naši licencovaní tréneri veľmi radi priví-
tajú v klube každého chlapca, či dievča 
so záujmom naučiť sa základy tejto krás-
nej hry a stať sa členom basketbalovej 
rodiny GABBO. Pocit, keď ti prepadne 
lopta obručou a začuješ nádherný zvuk 
sieťky je na nezaplatenie!

Tréningy: Prípravka: Utorok, Štvrtok: 17:30-
19:00 (telocvičňa Slávia)
Mladší žiaci: Pondelok: 18:00-19:30 (Slá-
via), Streda: 17:30-19:00 (ZŠ Mlynská), 
Štvrtok: 18:30-20:00 (ZŠ Mlynská) 
Vedenie klubu:
Jozef Hanák (0905-606 628, 
jozo.hanak@gmail.com)
Informácie: www.gabbosenec.sk
FB: @GABBOSENECBasketbal

Basketbal v Senci - GABBO
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11. a 18. oddelenie odštartovalo 
hneď prvý deň posledného mesia-
ca v roku krásnou športovou akti-
vitou. Do oddelenia zavítal vzácny 
hosť. Je to PhDr. Tomáš Mókoš, kto-
rý je medzinárodný futbalový roz-
hodca FIFA. Všetky deti sa nevede-
li dočkať, kedy ho konečne uvidia  
a dozvedia sa niečo zaujímavé  
z jeho futbalovej práce. Po dnešnej 
besede už poznajú osobne jed-
ného z najdôležitejších aktérov 
futbalového zápasu, o ktorom ani 
netušili, že žije medzi nami v Senci.
Tomáš porozprával veľa zaujíma-
vostí, ukázal nám pútavé fotogra-
fie, hodinky, ktoré vedia presne 
ukázať, čo sa na zápase udialo  
a veľa iných vecí. Vysvetlil, aké je 
dôležité mať dobré výsledky v ško-
le a ovládať cudzí jazyk. Deti po ná-

vrate do svojho oddelenia napísali, 
čo sa dialo na besede. 

Beseda 
s futbalovým rozhodcom
1. decembra sme sa zúčastnili 
besedy s naozajstným futbalo-
vým rozhodcom. Volal sa Tomáš 
Mókoš. Ukázal nám aj pomôcky, 
ktoré musí mať na zápasoch vždy 
poruke. Najviac sa mi páčila pre-
zentácia, ktorú nám ukázal. Mal aj 
dresy, ktoré si musia rozhodcovia 
obliekať. Bol medzi nimi červený 
dres, modrý, žltý, biely aj čierny 
dres. Hovoril nám, kedy si aký dres 
oblieka. Na konci besedy sme sa 
ho mohli všeličo opýtať. Dostali 
sme aj pamiatku, aby zapamätali 
tento krásny deň.

Tomáš Furda 4.A

Beseda s rozhodcom Tomášom Mókošom

Aj v tomto roku sme štartovali na finá-
lovom turnaji v pohári majstrov na Ka-
nárských ostrovoch. Po minuloročnom  
12. mieste sme si dali za cieľ postup  
zo skupiny. Pre úspech hráčky spravili, 
čo bolo v ich silách. Každý voľný čas sme 
využili na trénovanie v piesku bez ohľadu 
na počasie - či pršalo, fúkalo alebo pražilo 
slnko. Bolo to náročné, nakoľko družstvo 
plážových hádzanárok je poskladané 
zo 7 klubov. Našťastie hráčky pochopili, 
že bez trénovania a obetovania voľného 
času výsledky nebudú. Ďakujeme hráč-
kam, že vo voľnom čase pred turnajom 
aj na ostrovoch trénovali a neoddávali sa 
iným činnostiam.
Postúpili sme medzi najlepších 8 v Eu-
rópe, čím sme splnili vytýčené ciele.  
Ale s jedlom prichádza chuť, tak sme si 
dali ďalší cieľ.Dostať sa do prvej štvorky. 
Vo štvrťfinále sme dostali neskoršie fi-
nalistky majsterky Hollandska Westside. 

Podľahli sme im 2:0 a sen sa rozplynul. 
Aj tak sme bojovali o čím lepšie umiest-
nenie - 5-8 miesto. Ďalším súperom bol 
niekoľkonásobný majster z Chorvátska 

- Detono Záhreb.Víťazstvom 2:1 sme po-
kračovali v boji o 5. miesto, ktorý sme vy-
hrali 2:0.
Sport Club Senec plážová hadzaná ženy

EHF Beach Handball Champions cup 2017

Pri príležitosti ukončenia  
plaveckých kurzov pre za- 
čiatočníkov a pokročilé 
deti Plavecký klub DELFÍN 
Senec usporiadal v dňoch 
11. -  16. decembra uspo-
riadal tradičné vianočné 
plavecké Čoro - moro  
za hojnej účasti rodičov, 
starých rodičov, priateľov 
a známych.
Deti sa postupne naučili 
rôzne plavecké techniky, 
menej smelí ale aj uplaka-
ní sa osmelili. Deti rodičom 
ukázali, aké sú šikovné,  
čo sa naučili alebo ešte 
nenaučili a v čom sa ešte 
musia zdokonaliť.
Niektoré deti sa naučili 
viac, niektorým to trvá dlh-
šie, ale všetci bez rozdielu 
majú radi vodu a plávanie. 

Všetky deti boli zároveň 
odmenené sladkosťami  
a medailou.
Vďaka patrí aj našim tré-
nerom, ktorých deti milujú  
a máme spolu už akoby 
rodinné väzby.
Všetkým rodičom patrí 
vďaka a úcta za podporu.
Od februára 2018 otvá-
rame nové jarné plavec-
ké kurzy aj s pobytom v 
saune na podporu det-
skej imunity. Tešíme sa 
na nové stretnutia a radi 
privítame nových kama-
rátov.
Všetkým ľuďom prajeme 
krásne Vianoce a šťastný 
Nový rok 2018.

 PaedDr. Valéria Pipišková
www.pkdelfinsenec.webnode.sk

Plavecké Čoro-moro 
v Plaveckom klube DELFÍN Senec
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Predaj vstupeniek:
Hotel Senec - recepcia
tel.: +421 245 927 255, +421 245 927 266, +421 911 831 192

Vstupné:  85 €

3. február 2018 o 20.00 hod.
Hotel Senec

   hudobná skupina REPLAY BAND ,
   Akadémia Tanca Nitra,
  bohaté švédske stoly, exkluzívna tombola

   špeciálny hosť LAZARO (kubánsky spevák)

  moderátorka Jana Hospodárová

Mestský úrad Senec, Mestské kultúrne stredisko Senec, Správa 
cestovného ruchu Senec, Senecké ľadové medvede – SPORT 
CLUB Senec, Ľadové medvede Bratislava v spolupráci s klubom 
potápačov Piccard Senec 

už po 20-ty krát srdečne pozývajú 
na Trojkráľové kúpanie ľadových medveďov, 

tradične prvú športovo-kultúrnu akciu v novom kalendárnom 

roku v Senci, ktoré sa uskutoční 

v sobotu 6.1.2018  na pláži pod Hotelom Senec 
na severnej strane Slnečných jazier. 

Už od 13:00 je pripravený pre divákov program, v ktorom sa 
predstavia: muzikálová speváčka  Mirka Belancová v doprovode 
Alexa (freestyle), ktorý zastúpi väčšinu hudobných nástrojov; Di-
vadlo z domčeka s prekvapením; Martin Harich zaspieva piesne 
zo svojho nového CD s názvom Mapy. 
Po slávnostnom nástupe o 14.00 hod. si otužilci vychutnajú stu-
denú vodu Slnečných jazier. K dobrej nálade prispeje aj DJ Robo 
Matejka. Pre divákov je pripravené občerstvenie a čaj na zahria-
tie. Všetci otužilci – najmä naše domáce Senecké ľadové medve-
de sa tešia na divákov, ktorí ich prídu povzbudiť a užiť si príjemné 
sviatočné popoludnie na Slnečné jazerá do Senca.

Trojkráľové kúpanie ľadových medveďov 2018

V nedeľu 3. decembra pri prí-
ležitosti sviatku Mikuláša sa 
rozhodli potápači z Piccardu 
Senec potešiť tých najmen-
ších. Zorganizovali mikulášsky 
program a pripravili balíčky pre 
všetky deti. Na koči dorazil aj 

samotný Mikuláš, anjel a čert, 
ktorí potešili rovnako dospe-
lých, ako aj malé ratolesti. Náv-
števu prijal aj pán primátor Ka-
rol Kvál. Na záver sa potápači 
v rámci výcviku ponorili do stu-
dených vôd Slnečných jazier.

Mikuláš opäť v Piccarde Senec

Kontakt: 0904745528, 0905797105


