Prajeme Vám šťastný a úspešný rok 2020!

Ročník 30

1/2020

Pohľad na Senec zhora.
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Slnečné jazerá s novou riaditeľkou
Správa cestovného ruchu
Senec, s.r.o. bude mať nové
vedenie. Konateľkou a riaditeľkou spoločnosti so 100%
vlastníctvom mesta sa stane
Senčanka Nadežda Kostková. Do výberového konania
sa prihlásilo 8 uchádzačov.
Komisia z nich vybrala troch
najlepších, z ktorých si na
zasadnutí mestského zastupiteľstva 11. decembra
poslanci vybrali novú riaditeľku.
MO

Opäť bojujeme za Žihadielko
Od 13. januára môžeme opäť hlasovať a získať pre Senec ihrisko v projekte Lidl ihrisko Žihadielko 2020. Boj o 10 nových
Žihadielok bude trvať do 29. februára 2020.
Podmienkou súťaže je, aby malo mesto vlastný pozemok na
ihrisko a to v určených rozmeroch. Ak sa nám podarí dostať sa
do prvej desiatky, nové ihrisko bude na Salámke na Inoveckej
ulici.
Jedno Žihadielko v Senci už stojí a deti sa na ňom radi hrajú. Nachádza sa na Jesenského ulici. Je dôkazom toho, že
Senčania sa vedia spojiť a spoločne dosiahnuť víťazstvo aj
v takejto populárnej celoslovenskej súťaži.
MO

Sprísňujú sa pravidlá
pre prevádzkovateľov detských ihrísk
Od 1. januára 2020 vstupuje
do účinnosti zákon č. 371/2019
Z. z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského
ihriska. Nový zákon prináša
celý rad opatrení, ktorých cieľom je zvýšiť bezpečnosť detských ihrísk. Prevádzkovatelia
detských ihrísk prístupných
verejnosti, obce, mestá školy,
reštaurácie, obchodné domy
či hotely budú musieť vyhovieť prísnejším požiadavkám.
Tisíce detských ihrísk na Slovensku budú musieť byť označené štítkom, umiestneným na
viditeľnom mieste, ktorý obsahuje názov ihriska, jeho adresu, údaje o vlastníkovi, informácie o otváracích hodinách,
prípadne aj ďalšie informácie
o pravidlách prevádzky ihriska.
Nedostatky sa pomerne často
vyskytujú na detských ihriskách zriadených v súkromných
rekreačných
zariadeniach

a reštauráciách, kde sa stáva,
že hracie prvky sú osadené
bez koncepcie a také, ktoré nie
sú dimenzované pre záťaž na
verejných priestranstvách, ale
len pre používanie v súkromných záhradách.
Všetci prevádzkovatelia detských ihrísk budú povinní prejsť
vstupnou previerkou spôsobilosti ihriska na prevádzku
a raz za dva roky sa podrobiť
následným kontrolám. Taktiež
budú musieť nahlásiť všetky
úrazy, viesť o nich evidenciu
a na žiadosť ju predložiť kontrolórom. Pokuty, v závislosti
od závažnosti zistených nedostatkov, sa budú pohybovať od
100 do 30 000 eur.
Odborníci si od sprísnenia pravidiel sľubujú, že kontroly včas
odhalia konštrukčné či iné nedostatky, čím bude možné predísť množstvu úrazov.
VCs
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Rok nezačne provizóriom,
rozpočet mesta je schválený
Predvianočné
zasadnutie Zmenou prešli aj zásady odmestského zastupiteľstva sa meňovania poslancov mestzačalo vystúpením žiakov ského zastupiteľstva, zmluva
ZUŠ Senec, ktorí priniesli as- o zriadení spoločného obecpoň trochu sviatočnej atmo- ného úradu (ktorý hovorosféry na zasadnutie plné dô- vo poznáme aj pod názvom
ležitých bodov.
stavebný úrad) a schválil sa
Primátor mesta Senec Dušan aj zámer zrušiť rozpočtovú orBadinský informoval o dianí ganizáciu mesta Senec - Strev meste za ostatné obdobie, disko služieb škole.
kde upriamil pozornosť aj na Najdôležitejší bod celého zapriority volebného obdobia.
sadnutia bol návrh rozpočtu
Tajnou voľbou bola za kona- mesta Senec na roky 2020teľku spoločnosti SCR Senec, 2022, ktorý získal 12 z 19
s.r.o. zvolená Nadežda Kost- hlasov a tým bol schválený.
ková. Získala 13 z 19 hlasov.
Mesto teda nemusí začať rok
Poslanci schválili odpis po- rozpočtovým provizóriom ako
hľadávok v hodnote 19 827,34 minulý rok. V nadväznosti na
eura. Prešla aj posledná rozpočet mesta bol schválený
úprava rozpočtu na rok 2019 aj rozpočet Mestského kultúra komunitný plán na roky neho strediska.
2020 - 2025.
Poslanci schválili aj spoluúSchvaľovali sa aj nové vše- časť mesta Senec na realizáobecne záväzné nariadenia, cii projektu „Záchytné parkoktorých celé znenie nájdete visko - Parkovací dom - Žena www.senec.sk.
lezničná - I. etapa“ vo výške
Prijali sa nové VZN o nakla- 49 581 eur.
daní s komunálnym odpadom Riešili sa aj návrhy na odpreda drobným stavebným odpa- aj či prenájom nehnuteľností.
dom, o miestnych daniach Zmena nastala v komisii špora miestnom poplatku za ko- tu, kde Marka Urbanca nahramunálne odpady a drobné dila Jarmila Čierna.
stavebné odpady, o poskyto- Boli schválené aj termíny zavaní dotácií z rozpočtu mesta sadnutí mestskej rady a mestcena Ročná
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K 1. januáru 2020 sa rozhodnutím mestského zastupiteľstva
mení výška poplatku za rozvoj v členení:
• stavby na bývanie - výška sadzby 20 eur
• stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre
vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej
pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu - výška sadzby 10 eur
• priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane
stavieb na vlastnú administratívu - výška sadzby 25 eur
• stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby
využívané na skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným
podnikaním a so zárobkovou činnosťou - výška sadzby 25 eur
• ostatné stavby - výška sadzby 20 eur

Odvoz vianočných stromčekov
Od nového roka sa budú odvážať vianočné stromčeky
od stojísk kontajnerov priebežne.
MO

Lepšia obec
Po prechodnom období, kedy mesto používalo aj portál Odkaz pre starostu aj aplikáciu Lepšia obec, bude od roku 2020
používať už len Lepšiu obec. Obyvatelia mesta môžu pridávať
podnety, ktoré budú aj naďalej riešiť zodpovední zamestnanci mesta.
MO

Zmeny vo VZN o odpadoch
Mestské zastupiteľstvo schválilo nové všeobecne záväzné
nariadenie o odpadoch. O čom hovoria jeho najzaujímavejšie
časti?
• Vriecia na triedený zber (plasty/kovy/VKM/papier) sa budú
vydávať na Mestskom úrade od 7.1.2019 do 11.1.2019. Občania dostanú eko tašku a v nej dve rolky vriec na celý rok
(50 ks), magnetku, harmonogram zberu na rok 2020 a letáčik
s manuálom triedenia.
• Minimálne stanovené objemy sa upravili pre rok 2020.
• Všetky zmeny ako zmenu intervalu vývozu zberných nádob, prípadne objemu zberných nádob je nutné vykonať do
31.1.2020 alebo pri preberaní vriec.
• Sadzba poplatku pre bytové domy sa nemení, t. j. ostáva na
minuloročnej výške poplatku - 28,10 eura na osobu.
• Právnické osoby: „Prevádzka, ktorá nemá možnosť umiestnenia zbernej nádoby z dôvodu malých podnikateľských priestorov má možnosť využiť systém zberu komunálnych odpadov
vrecovým systémom zberu. Nemožnosť umiestnenia zbernej
nádoby overuje zodpovedný zamestnanec mesta, o čom podá
podklad na útvar ekonomiky. Čierne vrecia na kalendárny rok
si prevádzka zakúpi do 31.01. príslušného roka priamo v pokladni Mesta v minimálnom počte 12 ks/rok na meno spoločnosti, ktorá
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Kalendár
primátora
december 2020
Z pracovného diára
primátora mesta Senec za mesiac december vyberáme:
• Prijatie herca a speváka Dávida Hartla na
mestskom úrade, poďakovanie za skvelú reprezentáciu nášho mesta
• Stretnutie s vedením spoločnosti KON - RAD
• Pracovné stretnutia so zamestnancami
• Pracovné stretnutia s vedúcimi útvarov
• Stretnutia s občanmi mesta
• Pracovné stretnutia s predsedami klubov
a nezaradenými poslancami
• Výberové konanie na funkciu riaditeľa Správy cestovného ruchu spojené s prezentáciou
vízie ďalšieho fungovania Slnečných jazier
• Vianočné posedenie Slovenského zväzu telesne postihnutých v Senci
• Vianočné posedenie so sociálne slabšími
rodinami, odovzdanie vianočných darčekov
deťom vďaka anonymným darcom z projektu
„Vianoce deťom zo sociálne slabších rodín“
• Otvorenie výstavy X. ročníka celomestskej
výtvarnej súťaže s názvom „Senec – mesto
budúcnosti“ v Galérii Labyrint
• Otvorenie Vianočných trhov, príchod Mikuláša, rozsvietenie Vianočného stromčeka
spojené s programom určeným pre deti
• Vianočné posedenie s bývalými zamestnancami mestského úradu
• Návšteva primátora v Domove sociálnych
služieb a zariadení pre seniorov v Stupave,
kde dlhodobo žijú dvaja obyvatelia mesta
• Vianočná kapustnica so zdravotne znevýhodnenými klientmi zariadenia Betánia n. o.
• Zasadnutie mestského zastupiteľstva
• Stretnutie s Veolia Energia Senec, a. s.
• Mimoriadne Valné zhromaždenie BVS, a. s.
• Vianočné posedenie Klubu dôchodcov pri MsÚ
• Pracovné stretnutie s generálnou riaditeľkou
Všeobecnej zdravotnej poisťovne – s prísľubom, že v prípade záujmu odborných lekárov o prácu a otvorenie ambulancie, nebude
problém s ich zazmluvnením.
• Stretnutie so zástupcami Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov – rokovanie
o oslavách 75.výročia oslobodenia Senca,
dohoda o vzájomnej spolupráci, budovaní
povedomia mladých ľudí a prinavrátenie dôležitosti historicky významným udalostiam
• Valné zhromaždenie turizmu región Bratislava
• Vianočné vystúpenie žiakov ZUŠ Senec –
Popoluška
• Vianočný koncert speváckeho zboru Radosť
• Mimoriadne mestské zastupiteľstvo – voľba
hlavného kontrolóra mesta
D. Mičeková

AKTUÁLNE
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Názory vedenia mesta
a poslancov mestského zastupiteľstva
V Mestských novinách Senčan dávame priestor aj vedeniu mesta a poslancom mestského zastupiteľstva, aby vyjadrili svoj názor na rôzne aktuálne témy mesta Senec.
Na záver starého a začiatok nového roka sme sa spýtali poslancov Mestského zastupiteľstva v Senci: Aké máte predsavzatia do nového roka?
Čo sa Vám v roku 2019 nepodarilo presadiť alebo dokončiť a čo by
ste chceli v roku 2020 určite dotiahnuť alebo splniť?

Dušan Badinský,
primátor mesta Senec

Milí Senčania,
do nového roku 2020 Vám prajem hlavne zdravie, šťastie, veľa úspechov v práci a pokoj v kruhu rodiny.
Aj naďalej budem pracovať pre Vás
a spoločne s poslancami mestského
zastupiteľstva a zamestnancami úradu
plniť naše vízie o Senci, tom najlepšom
mieste pre Váš spokojný život.
Ďakujem Vám za Vašu podporu, trpezlivosť a dôveru, ktorú si nesmierne vážim.

Gabriella Németh,
poslankyňa SMK/MKP

Nezvyknem si dávať predsavzatia ani
v súkromnom, ani v pracovnom živote.
S mojimi kolegami v klube pracujeme
celý rok s plným nasadením v prospech
všetkých občanov nášho mesta. Dovoľte mi, aby som Vám aj z tohto miesta
v mene poslancov za SMK/MKP popriala šťastný Nový rok, veľa zdravia, osobných aj pracovných úspechov!
Krásny a šťastný Nový rok,
Nech Vám trvá celý rok!
Nech Vám Pán Boh cez rok celý,
nič iného nenadelí,
zdravie, lásku, svornosť,
a všetkého hojnosť
Šťastný nový rok!
A hajnali harangszónak gilingalangója
Hirdetgeti, hogy az évnek itt a fordulója.
Azért friss jó egészséget,
Bort, búzát és békességet,
Adjon Isten bőven,
Ez Új Esztendőben!
Boldog Új Évet kívánunk!

Juraj Gubáni,
nezávislý poslanec

Rok 2019 bol rokom nástupu nového
vedenia mesta i novozloženého Mestského zastupiteľstva (MsZ). Bol rokom
príprav, ktoré by v najbližších rokoch
mali vyústiť do realizácie našich spoloč-

ných priorít, z ktorých hlavnou je poliklinika. Prajem si, i za náš klub 90301.sk,
aby sme všetci v MsZ spolu vychádzali
a neriešili žabomyšie vojny. Práve naopak, som rád, že ku koncu roka bolo
vidieť u niektorých spoluprácu, čoho
výsledkom bol aj schválený rozpočet,
vďaka čomu nejdeme opäť do provizória. A či nám niečo nevyšlo? To musia
posúdiť najmä občania. Verím však, že
aj vďaka lepšej informovanosti ľudia vidia, že sa snažíme, aby to bolo v meste
čo najlepšie.
V mene klubu 90301.sk chcem zaželať
všetkým občanom v novom roku 2020
len to najlepšie, hlavne veľa zdravia. To
je podľa mňa to najpodstatnejšie, ostatné veci sú len maličkosti.

Zuzana Gabrišová Košecová
nezávislá poslankyňa

Mojim predsavzatím ako poslankyne
mestského zastupiteľstva v Senci bude
okrem iného doriešiť absenciu odborných lekárov na poliklinike najmä v odbore neurológia. Samozrejme, budem
nápomocná pri všetkých riešeniach
problémov občanov mesta Senec
v sociálno – zdravotnej oblasti.
V roku 2019 aj napriek opakovaným urgenciám na obecných zastupiteľstvách
sa mi nepodarilo docieliť opravu alebo
vyfrézovanie vozovky pred COOP Jednota a pred VUB bankou, ktorá je následkom ťažkých motorových vozidiel
a vplyvu počasia vyjazdená a sú na nej
hlboké koľaje. Zatiaľ disponuje mesto
len ústnym prísľubom opravy tejto vozovky z regionálnej správy ciest.
Osobne som rada, že sa začali rozhovory predstaviteľov mesta a Železníc
SR o možnosti vybudovania náhradnej
alternatívy prechodu na železničnom
priecestí, ktorá je frekventovaná a pre
chodcov nebezpečná.
Za najväčší úspech považujem projekt
podpory opatrovateľskej služby, ktorý
som iniciovala a pomohla vypracovať,
čo prinesie mestu úsporu za 26 mesiacov trvania 222 300 eur.
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SPEKTRUM

Miestne dane a poplatky
Poslanci Mestského zastupiteľstva schválili nové Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady (KO) a drobné stavebné odpady (DSO), ktoré nadobúda účinnosť
prvým dňom roka 2020.
V schválenom VZN sa vykonala zmena v článku 1, kde sa ustanovilo zavedenie miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady od 1.1.2020.
Ďalej sa zaviedli zmeny, resp. doplnky:
• sadzba dane za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu
pre hlavnú sadzbu sa mení z 0,17 eura/m2 na 0,30 eura/m2 ,
• sadzba za samostatne stojace garáže sa mení z 0,60 eura/m2 na 0,80 eura/m2,
• sadzba za stavby hromadných garáží sa mení z 0,60 eura/m2 na 0,80 eura/m2,
• sadzba za stavby garáží pod zemou sa mení z 0,60 eura/m2 na 0,80 eura/m2,
• sadzba za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h) sa mení z 1,70 eura/m2
na 1,90 eura/m2,
• sadzba za byty sa mení z 0,17 eura/m2 na 0,30 eura/m2,
• sadzba za nebytové priestory slúžiace ako garáže a za nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikanie a inú zárobkovú činnosť sa mení z 0,60 eura/m2 na 0,80 eura/m2,
Tabuľkový prehľad:
Druh stavby / bytu

Sadzba do 31.12.2019, t.j.
mení sa z (v € za m2)
0,17

Sadzba od 01.01.2020,
t.j. mení sa na (v € za m2)
0,30

0,70

1,00

Tabuľkový
prehľad:
Stavby
na
bývanie
a drobné
Druh
stavby / bytu stavby Sadzba do 31.12.2019, t.j. Sadzba od 01.01.2020,
s dopl.funkciou
mení sa z (v € za m2)
t.j. mení sa na (v € za m2)
Samostatne stojace garáže
0,60
0,80
Stavby
na
bývanie 0,17
0,30
Tabuľkový
Hromadnéprehľad:
garáže
0,60
0,80
aGaráže
drobné
stavby Sadzba
Druh
stavby
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do 31.12.2019, t.j. Sadzba
od 01.01.2020,
umiest.pod
0,60
0,80
mení
sOstatné
dopl.funkciou
t.j.
stavby
1,70 sa z (v € za m2)
1,90mení sa na (v € za m2)
Byty
0,17
Stavby
na
0,30
Samostatne
stojacebývanie
garáže 0,17
0,60
0,80
astavby
nebyt. 0,60
0,80
aNebytové-garáže
drobné
Hromadné
garáže
0,60
0,80
na podnikanie
sneslúžiace
dopl.funkciou
Garáže umiest.pod
0,60
0,80
Samostatne
stojace zemou
garáže
0,60
0,80
Ostatné
stavby
1,70o veľkosti 80 m2 sa platila
1,90 doteraz daň z nehnuNapr.
za byt,
resp. rodinný dom
Hromadné
garáže
0,60
0,80
Tabuľkový
prehľad:
Garáže
umiest.pod
zemou od 0,60
0,80
teľností
eur ročne,
roku 2020 to bude 24,00 eur
Byty 13,60
0,17
0,30ročne, čo je zvýšenie
Druh miestnej
dane
Sadzba do 31.12.2019, t.j. 1,90
Sadzba od 01.01.2020,
stavby
oOstatné
10,40 eur.
Od roku
2020, 1,70
kedy
budú
občania
platiť
vyššiu
sadzbu dane, táto
Nebytové-garáže
a nebyt.
0,60
0,80
mení sa z (v € za osobu a noc) 0,30
t.j. mení sa na (v € za osobu
Byty
0,17
zvýšená
daňnapredstavuje
necelých 0,066 eura na deň za
byt, resp. rodinný dom.
a noc)
neslúžiace
podnikanie
Nebytové-garáže a nebyt. 0,60
0,80
Daň za ubytovanie
neslúžiace na podnikanie

• sadzba dane za ubytovanie sa mení z 0,70 eura na 1,00 euro za osobu a prenocovanie,
Tabuľkový prehľad:
objem
cena za liter od cena za rok od cena za liter cena za rok od
Tabuľkový
prehľad:
zbernej
01.01.2019,
t.j. Sadzba
01.01.2019*
od 01.01.2020,
Druh
miestnej
dane
do 31.12.2019,
t.j. Sadzba 01.01.2020*
od 01.01.2020,
Druh
miestnej
dane
Sadzba do 31.12.2019,
od 01.01.2020,
nádoby
mení
sa z
t.j. t.j.
meníSadzba
sa na
mení sa
sa zz (v
(v €€ za
za osobu
osobu aa noc)
noc)
t.j.
mení 91,52
sa na
na €(v
(v €€ za
za osobu
osobu
mení
t.j.
mení
sa
/ 45,76
€
110 l
0,015
85,80 € / 42,90 €
0,016 €
a noc)
99,84 € / 49,92 €
120 l
0,015
93,60 € / 46,80 €
0,016 € a noc)
Daň
0,70
Daň
za
ubytovanie
116,48 € / 58,24 €
140za
l ubytovanie
0,015
109,20 € / 54,60 € 0,016 € 1,00
212,16 € / 106,08 €
240 l
0,015
187,20 € / 93,60 € 0,017 €
• sadzba
zberu
sa mení
572,00 € / 286,00
€ 0,011
629,20 € / 314,60 €
1100 l poplatku
0,010 v prípade množstvového
€ nasledovne:
objem
za rok od cena
za liter cena
za rok od
vrece / cena
0,013za liter od cena
xx
0,020 €
xx
objem
cena za liter t.j.
od 01.01.2019*
cena za rok od od
cena
za liter 01.01.2020*
cena
za rok od
zbernej
01.01.2019,
01.01.2020,
120 l
zbernej
01.01.2019,
t.j. poplatok
01.01.2019*
nádoby
mení
sa z ročný
od vývozu
01.01.2020,
01.01.2020*
t.j.
mení sa
*Pozn.:
prvá suma
znamená
v prípade intervalu
52 na
týždňov
(každý týždeň 1x);
suma
zal lomítkom
znamená
(1x za€dva
týždne)
/ 45,76
€
110
0,015
85,80 v€prípade
/ 42,90intervalu
€ 0,016
€ 26
nádoby
mení
sa z ročný poplatok
t.j.vývozu
mení
satýždňov
na 91,52
99,84
120
0,015
93,60
91,52 €€ // 49,92
45,76 €€
110 ll
0,015
85,80 €€ // 46,80
42,90 €€ 0,016
0,016 €€
116,48 € / 58,24 €
140 l
0,015
109,20 € / 54,60 € 0,016 €
99,84 € / 49,92 €
120 ll
0,015
93,60 €€/ /46,80
0,016 €€
212,16 € / 106,08 €
240
0,015
187,20
93,60€€ 0,017
116,48 €€ // 314,60
58,24 €€
140
l
0,015
109,20
€
/
54,60
€
0,016
€
572,00
€
/
286,00
€
629,20
1100 l
0,010
0,011 €
212,16 € / 106,08 €
vrece
xx
xx
240 l / 0,013
0,015
187,20 € / 93,60 € 0,020
0,017 €
120
572,00 € / 286,00 € 0,011 €
629,20 € / 314,60 €
1100l l
0,010
*Pozn.: prvá suma znamená ročný poplatok v prípade intervalu vývozu 52 týždňov (každý týždeň 1x);
vrece
/ 0,013
xx v prípade intervalu
0,020
€ 26 týždňovxx
suma
za lomítkom
znamená ročný poplatok
vývozu
(1x za dva týždne)

120 l

*Pozn.: prvá suma znamená ročný poplatok v prípade intervalu vývozu 52 týždňov (každý týždeň 1x);
suma za lomítkom znamená ročný poplatok v prípade intervalu vývozu 26 týždňov (1x za dva týždne)

• formálne sa upravila povinnosť nahlásenia zmeny frekvencie vývozu v prípade
množstvového zberu termínu z „do 31.01.2019“ na „do 31.01. príslušného kalendárneho roka“ a teda je veľmi dôležité, aby poplatník nahlásil správcovi poplatku v prípade
množstvového zberu zmenu frekvencie vývozu v termíne do 31.01.2020
• VZN neustanovuje možnosti a dôvody úľavy z poplatku v prípade množstvového
zberu

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností,
k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
je povinný podať ten, u koho v priebehu
roka 2019 nastala zmena, t. j. nadobudnutie nehnuteľností, predaj nehnuteľností,
vydanie právoplatného stavebného povolenia alebo aj kolaudačného rozhodnutia,
vlastník, resp. držiteľ psa, prevádzkovateľ
predajných automatov a nevýherných hracích prístrojov. Ten, u koho nastali zmeny
oproti predchádzajúcemu zdaňovaciemu
obdobiu. Držiteľ preukazu 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 2020. Ak daňovník
mal vydaný preukaz s časovým obmedzením do konca roka 2019, je potrebné zánik
nahlásiť. Ak držiteľ preukazu ŤZP a ŤZP/S
nadobudol preukaz v priebehu roka 2019,
o zníženie dane musí požiadať do 31.1.2020
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
2020. Každý občan, ktorý má povinnosť
platiť miestne dane za nehnuteľnosti, psa,
užívanie verejného priestranstva, ubytovanie, predajné automaty, nevýherné hracie
prístroje a miestny poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady, dostane rozhodnutie o vyrubení týchto daní
a poplatku. Bude v ňom uvedená výška,
splatnosť daní a poplatku, ako i variabilný
symbol a číslo účtu, na ktorý je daňovník povinný dane a poplatok zaplatiť. Pri
platbe treba dbať na dodržanie podmienok platenia. 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 platiaci paušálny
poplatok za komunálne odpady dlhodobo (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 uverejnené na www.
senec.sk). Žiadosť a príslušné doklady sa
podávajú každoročne, pokiaľ dôvod na
zníženie poplatku trvá. Priznanie k dani
z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za
predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje, za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady sa vybavujú
do 31.1.2020 v úradných hodinách MsÚ –
vchod č.5.
Mestský úrad v Senci
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Vyhraj s odpadom spod stromčeka
Predstavte si... Je tak pätnásť minút po
vianočnom rozbaľovaní darčekov. Eufória a nadšenie opadlo, napätie, či sa všetko podarí ako sme chceli, tiež povolilo,
no keď pozriete na zem vôkol seba, vidíte „vianočné smetisko“. Všade množstvo
papiera, plastov, stužiek a pozlátka - ak
máte v rodine deti, viete o čom hovorím.
Vianoce sú krásne sviatky
O tom niet pochýb, ale pohľad pod
stromček mnohých rodín potvrdzuje fakt,
že sa máme dobre - teda aspoň z pohľadu počtu a veľkosti darčekov pod našimi
stromčekmi. Máloktorá rodina sa dnes
uspokojí s jedným darčekom na jedného
člena rodiny - zvieratá nevynímajúc. Minimum rodín pojme Vianoce s dôrazom
na zníženie objemu odpadu - tá naša nie
je výnimkou, aj keď počty darčekov u nás
výrazne klesli.
Ale ok. Vianoce sú raz do roka, učíme
sa a vyvíjame, jedného dňa budú možno
aj Vianoce o uvedomelejšom prístupe
k obdarovávaniu a tvorbe odpadu.
Učme sa a motivujme sa navzájom
A aby uvedomelejšie Vianoce prišli skôr,
budeme sa zatiaľ učiť a motivovať. Preto ŠPAJZKA vyhlasuje SÚŤAŽ „Vyhraj
s odpadom spod stromčeka“.
Je to jednoduché. Ak sa chcete do súťaže zapojiť, neporiadok spod stromčeka, ktorý som spomínal v úvode, nenapchajte do jedného vreca, ale pekne

roztrieďte na kôpky rovnakého odpadu.
Zapojte do triedenia aj deti a ostatných
členov rodiny, hovorte spolu, prečo je
to dôležité a správne a výsledok svojho
snaženia odfoťte. Fotku nám môžete pripojiť do komentára na Facebooku, alebo nám ju môžete poslať e-mailom na:
zakaznik@vazimsita.sk a do predmetu e-mailu dajte „TRIEDIM VIANOČNÝ
ODPAD“.
Do komentára na Facebooku pozvite pár
svojich priateľov - lebo ak sa vám podarí
ich namotivovať tak, že sami pripoja svoju fotku s roztriedeným odpadom spod
stromčeka a budete mať šťastie v losovaní, vaša výhra sa zdvojnásobí.
Hráme o 4 DARČEKOVÉ ŠPAJZKA POUKÁŽKY v hodnote 20 eur - s motiváciou za priateľa hráme o 4 x 40 eur.
Ak ste sa o súťaži dočítali v mesačníku
Senčan až po Vianociach, nezúfajte!
Súťaž trvá až do konca roka. Možností

Druhú etapu výstavby polopodzemných kontajnerov
máme za sebou

Koncom októbra bol na Jesenského ulici osadený prvý z desiatich polopdzemných kontajnerov v rámci druhej etapy
výstavby ich celomestskej siete. Kontajnery pribudli na Jesenského, Jánošíkovej, Bernolákovej, Bratislavskej, Sokolskej, Ružovej a Tulipánovej ulici.
Umiestnenie stojísk limitovali existujúce
inžinierske siete a donáškové vzdialenosti, ktoré bolo treba zohľadniť a preto
väčšinou nebolo možné umiestniť nové

stojiska na pôvodnom mieste. Pôvodné
stojiská na Jesenského boli po dobudovaní polopodzemných kontajnerov
rušené, pričom tam vzniklo viac nových
parkovacích miest než zabralo nové stojisko.
Tretia etapa výstavby polopodzemných
kontajnerov začne v januári vytyčovaním pozemkov a inžinierskych sietí. Kontajnery budú osadené v letných mesiacoch.
VCs

ako roztriediť a odfotiť svoj „posviatočný
odpad“ nájdete neúrekom - napr. ak si
budete darčeky u starých rodičov rozbaľovať medzi sviatkami, obdarúvate sa
so svojimi priateľmi, či známymi, strávite
Silvestra s priateľmi a spomeniete si na
našu súťaž pri upratovaní a tak podobne.
Svoju fotku potom pošlite na náš e-mail
zakaznik@vazimsita.sk a do predmetu
e-mailu dajte „TRIEDIM VIANOČNÝ ODPAD SO SENČANOM“ alebo, ako som
spomínal vyššie, vložte ju do komentára
na náš Facebookový profil.
(Účasťou v súťaži súhlasíte s podmienkami súťaže. Vaša e-mailová adresa
nebude zverejnená ani použitá na marketingové účely, či iné potreby tretích
strán. Súťaž trvá od 24.12. do 31.12.2019,
výhercovia budú vylosovaní 2.1.2020
o 20:00. Informácia o prípadnej výhre
bude zasielaná elektronicky.)
Tak. Rok 2019 zakončíme peknou motivačnou súťažou v triedení odpadu, sľúbime si, že v novom roku 2020 budeme
na svoj odpad pozerať s väčším dôrazom
a že všetci spolu „pôjdeme naplno a postupne budeme pridávať“.
Zo ŠPAJZKY vám ďakujeme za vašu dôveru, váš čas aj chuť pristupovať k životu
na tejto planéte zodpovednejšie.
Peter Kmeť
bezobalový obchodík ŠPAJZKA,
Senčan, ktorému záleží na prostredí,
kde žije

Na Hečkovu sa pripravuje
projekt výsadby zelene
Práce na úpravách Hečkovej ulice finišujú. Čoskoro budú mať Senčania
k dispozícii ďalší kus cyklochodníka, na
ktorý sa budú na jar maľovať čiary. Na
maľovanie treba, aby cez deň aj v noci
boli minimálne 10 stupňové teploty, aby
bol podklad vhodný z technologických
dôvodov. Na mestskom úrade sa pripravuje aj projekt na výsadbu zelene, ktorá
ráta s viac ako 80 stromami. Pribudnúť
by tiež mali kríky, trvalky a trávnatý porast.
Vypracovanie projektu, verejné obstarávanie a ďalšie práce spolu s poveternostnými predpokladmi však umožnia
realizáciu výsadby až na jeseň. Obyvatelia Hečkovej budú teda musieť byť
ešte nejaký čas trpezliví, odmena však
bude stáť za to. Zeleň a kvety budú nielen estetické, ale pomôžu aj mikroklíme
ulice.
MO
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Vianočný matičný šachový turnaj
V piatok 13.12. sa v priestoroch Gymnázia Antona Bernoláka konal tradičný vianočný matičný šachový turnaj.
Tento rok sa ho zúčastnilo 10
žiakov z celkovo piatich seneckých škôl. Napínavé súboje tejto kráľovskej hry bola
radosť sledovať. Víťazom sa
stal Tomáš Mészaros, na druhom mieste skončil Tomáš

Zubné kefky nepatria do koša

Straka a na treťom víťaznom
stupni sa umiestnil Timotej
Fleško. Víťazom gratulujeme
a konštatujeme čoraz lepšie
výkony mladých šachistov,
z čoho máme veľkú radosť.
Teší nás nárast popularity
šachu a oceňujeme pomoc
vedenia gymnázia pri organizovaní turnaja.
Ján Rohár

Rodičom školopovinných detí
odporúčame do pozornosti,
že výrobca zubných kefiek
CURAPROX rozbieha zber
použitých zubných kefiek na
školách. Kefky CURAPROX
budú recyklované, vyrobia
z nich koše na triedenie odpadu pre školy.
Partnerom projektu je mesto
Senec, ktoré prostredníctvom
Útvaru verejnej zelene, údržby
a čistenia mesta zabezpečuje

logistickú podporu zberu. Senecké školy a škôlky, ktoré sa
do projektu prihlásili, dostali
v týždni od 16. do 20. decembra 2019 prvé zberné boxy na
zubné kefky.
Zber sa týka zubných kefiek
od všetkých výrobcov. Za každých 100 ks zubných kefiek
akejkoľvek značky získa škola ďalšiu nádobu na triedený
zber odpadu.
VCs

Chválime, karháme
• Chválime mamičky, ktoré sa na ihriskách a najmä pri pieskoviskách starajú o čistotu a upratujú po svojich deťoch, ale často
aj po deťoch iných. Pri pohľade na takéto mamičky sa dobre
hovorí veta: „Aký Senec si spravíme, taký ho budeme mať.“ JR
• Triedite plasty? Žiaľ, niekedy snaha mnohých vyjde nazmar, keď sa ostatní nesnažia vôbec. Do plastov v polopodzemnom kontajneri niekto vhodil aj nádobu so žltou farbou.
Vyliatím farby sa znehodnotila celá dávka triedeného odpadu,
ktorý už nie je možné považovať za použiteľný vytriedený plastový odpad.
MO

• Do 1100 l zberných nádob na zber papiera sa nesmú
hádzať ohorky z cigariet a iné horľavé látky!!! Následkom je
zahorenie papiera vo zvozovom vozidle, ktoré sa počas decembra udialo v Senci. Nakoľko bol šofér duchaprítomný, zamestnanci zvozovej spoločnosti stihli všetok papier vytlačiť na

spevnenú plochu a následne uhasiť. Išlo o množstvo cca 8 ton.
Našťastie škody na vozidle nie sú.
MO
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ĎAKUJEME
ZA DÔVERU
A ŽELÁME ÚSPEŠNÝ
NOVÝ ROK.
Inzercia

Darček pod stromček?
Nič jednoduchšie!
Všetko
najlepšie,POUKAZ
veľa
DARČEKOVÝ
V
ĽUBOVOĽNEJ
HODNOTE
šťastia, lásk y a pohody
Príjemné prežitie vianočných sviatkov
v novom
roku 2020 Vám
a šťastný nový rok Vám praje
praje
Rudo Bittner
Rudo Bittner
Lichnerova 19, Senec
Tel.: 0915 841 771
bittnertravel@bittnertravel.sk
L I C H N E R O V A 1 9 , S E N E C 9 0 3 0 1 , T E L . 0 9 1 5 8 4 1 7 7 1 ; H O L U B Y H O 3 1 , P E Z I N O K 9 0 2 0 1 , T E LInzercia
. 0915 337 800
SENEC@BITTNERTRAVEL.SK; PEZINOK@BITTNERTRAVEL.SK

Riadková inzercia

• Predám novú pascu na líšky, rozmer 140/60/40cm, cena
95euro. Tel.:0907181800

hodinárstvo, krátka 4, Senec
hodinky a šperky, výmena batérií, opravy
Inzercia

Inzercia
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Senec na celosvetovej mape nabíjacích staníc pre elektromobily
Mesto Senec získalo ako asociovaný
partner v rámci medzinárodného projektu eGUTS realizovaného cez Interreg
Danube Transnational Programme elektrickú nabíjaciu stanicu pre elektromobily
a 8 elektrobicyklov, ktoré budú využívať
jednotlivé útvary Mestského úradu na
pracovné presuny v rámci mesta. Zavádzame tak do našich presunov niektoré
udržateľné spôsoby dopravy, ktorými
prispejeme k zníženiu dopravnej zápchy
v meste a pozitívne ovplyvníme životné
prostredie.
Informácia o nabíjacej stanici v našom
meste je zverejnená aj na stránke celosvetovej mapy nabíjacích staníc pre
elektromobily www.openchargemap.org.
Tento globálny portál registrácie nabíjacích staníc pre e-vozidlá prináša informácie o dostupnosti, type pripojenia a ďalšie
detaily ako podmienky používania alebo
GPS súradnice konkrétnej nabíjacej stanice (48.220418, 17.398412). V Senci je
k dispozícii pripojenie Typu 2 (22 kW,
3 fázy, 32 A/400V) pre súčasné nabíjanie
dvoch vozidiel.

Finančným príspevkom Mesta Senec
v projekte boli náklady na vybudovanie
dvoch nových parkovacích miest pre
elektromobily na Námestí 1. mája so zábranami, dopravným značením a zriadenie elektrickej prípojky. Nabíjacia stanica
je v nepretržitej prevádzke a do konca
roka 2019 môže verejnosť nabiť svoj elektromobil bezplatne (dĺžka jedného nabitia je limitovaná na dve hodiny). Nabíjacia
stanica pre elektromobily, nabíjačky pre
elektrobicykle a elektrobicykle s inteligentnými zámkami sú na základe Zmluvy

o výpožičke s OZ NO Gravity zverené do
správy mesta na dobu 5 rokov a potom
budú prevedené bezodplatne do majetku
mesta Senec.
V súčasnej dobe sa pracuje na doriešení
spôsobu a výšky platieb za nabitie elektromobilu, ktoré budú zohľadňovať nevyhnutné náklady mesta spojené s prevádzkou nabíjacej stanice.
Viac informácií nájdete na stránke mesta www.senec.sk a vaše prípadné otázky
a podnety adresujte na emailový kontakt:
casnyt@senec.sk. Angelika Matlohová

Opatrenia na revitalizáciu Slnečných jazier v Senci sú účinné
Vyberáme zo záverečnej správy za rok 2019, ktorú vypracovala spoločnosť BAKTOMA spol. s.r.o.
Pred vyše desiatimi rokmi bola odstránená odsávaním veľká časť organického
sedimentu z prvého jazera. Kvalita vody
sa výrazne zlepšila, ale po určitom čase
sa opäť začala zhoršovať.
Príčinou zhoršovania kvality vody bolo
veľké množstvo živín v sedimentoch na
dne (hlavne dusíka, fosforu či organických látok).
Na jar roku 2017 bolo prijaté rozhodnutie o skúšobnom pilotnom projekte na
čiastočné odstránenie organických usadenín z dna pomocou bakteriálnej zmesi, ktorá je úplne neškodná pre životné
prostredie.
Bakteriálna zmes bola aplikovaná v mesiacoch september a október 2017. Výsledkom bol úbytok minimálne 5.000 m3
sedimentov z dna za šesť týždňov aplikácie bakteriálnej zmesi, čo pre predstavu znamená asi 500 plne naložených
nákladných automobilov.
Na základe tohto veľmi presvedčivého
výsledku bola opäť aplikovaná bakteriálna zmes v máji roku 2018.
Biologické testy v roku 2018 preukázali
pomalý úbytok jednobunkových rias vo
vodnom stĺpci počas celých prázdnin,
naopak u siníc bol zaznamenaný postupný nárast. Ten bol zapríčinený najmä dlhotrvajúcim veľmi teplým počasím

a takmer nulovými dažďovými zrážkami.
Pri chemických vyšetreniach je treba
vyzdvihnúť veľmi nízke hodnoty fosforu,
ktorý je veľkým spúšťačom zelenania
vody, čiže nadmerného výskytu jednobunkových rias vo vodnom stĺpci.
Podstatné je, že za dva roky aplikácie
bakteriálnej zmesi PTP PLUS na Slnečných jazerách juh sme dosiahli zníženie
množstva organických usadenín o viac
ako 50%, čo je doložené sonarovým meraním. Dochádza k oslabovaniu vodných
rastlín, v niektorých prípadoch dokonca
k ich úhynu z dôvodu nedostatku živín.
V roku 2019 sa aplikovala bakteriálna
zmes na rozlohe 10 ha vodnej plochy na
treťom jazere, ktoré je na tom najhoršie
čo sa týka množstva organických usadenín v rámci celej vodnej plochy Slnečných jazier. Priemerná vrstva organických usadenín je tu skoro jeden meter
vysoká.
Priemerný úbytok vrstvy bahna na celých 10 ha tretieho jazera vychádza na
28 cm a celkový úbytok organického
bahna v tejto zátoke činí 28.000 m3.
Pre predstavu, ide o úbytok bahna, ktoré
by muselo odviezť cca 3.500 nákladných
áut. Likvidácia tohto množstva organického materiálu vyšla v prepočte na 1 m3
iba na 0,86 eura. Pokiaľ by bolo rovnaké

množstvo vyťažené sacím bagrom, cena
by bola minimálne 10x vyššia a mesto
Senec by muselo platiť za čistenie tretieho jazera cca 240.000 eur namiesto
zaplatených 24.000 eur.
Všetky sledované a namerané hodnoty
v roku 2019 spĺňali limity stanovené Vyhláškou MZ SR 308/2012 Z. z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality
vody a o požiadavkách na prevádzkovanie, vybavenie prevádzkových plôch,
priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku.
Podľa tejto vyhlášky došlo v uplynulom
roku na základe predbežných výsledkov
k zlepšeniu kvality vody oproti minulým
rokom, čo sa prejaví aj v oficiálnom hodnotení kvality vody Slnečných jazier. Na
päťmiestnej stupnici postúpia Slnečné
jazerá zo štvrtej priečky na tretiu.
Cieľom všetkých uvedených opatrení je
stabilizácia unikátneho vodného ekosystému Slnečných jazier a zabránenie
postupne sa zhoršujúcej kvality vody
počas letnej sezóny, tak ako sa to stávalo v minulých rokoch.
Všetky protokoly o meraní sú dostupné
na www.slnecnejazera.eu.
Správu spracoval Csaba Vysztavel
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Stavebné povolenia pre Senec
Inzercia

TROJKRÁĽOVÝ KONCERT
6. januára 2019 o 15.00
v Evanjelickom kostole v Senci
V programe vystúpi:
• spevácky zbor Nebeská rosa z Kráľovej pri Senci aj so svojimi trojkráľovými koledníkmi
• spevácky zbor pri MO Matice slovenskej v
Senci
Vstupné dobrovoľné.

Stavebné povolenia
...pre Senec a okolie
P
SC ROJ
HV EK
ÁL T
EN
Ý

MO Matice slovenskej v Senci
pozýva na

Klásková
LenkaLetná
37/A
90301 Senec

0905 766 387
lenka.klaskova2@gmail.com

Inzercia

Uzávierka februárového čísla Mestských novín
Senčan - 20. januára 2020
www.senec.sk

Inzercia

10

SENČAN január 2020

SPEKTRUM

Slnečnica spojila deti a rodičov, súčasnosť a minulosť
8. decembra sa v MsKS v Senci uskutočnilo vianočné predstavenie DFS Slnečnica s názvom Vianoce u Bubáka. Hlavnou
myšlienkou bolo ukázať divákom typické
Vianoce na gazdovskom dvore so všetkým, čo k tomu patrí. Diváci tak na javisku videli tradičné adventné stretnutie žien
a dievok pri páračkách, koledníkov chodiacich od domu k domu počas Štedrého
dňa a samozrejme na Štefana v žiadnom
gazdovskom dome nesmela chýbať tradičná štefanská zábava. Okrem toho si
účinkujúci počas predstavenia a diváci
po predstavení mohli priamo na javisku

pochutnať na tradičných slovenských
vianočných dobrotách, od oplátok, trubičiek, cez štrúdle, buchty a koláče až
po domácu klobásku a slaninku. Vedľajšou myšlienkou programu bolo ukázať,
že tak ako remeslo sa môže dediť z pokolenia na pokolenie, tak aj láska k folklóru
a tradičnej kultúre sa v rodine prenáša
z rodičov na deti. Preto sa popri 75 deťoch v programe predstavilo aj 10 dospelákov, bývalých folkloristov a súčasných
rodičov detí v Slnečnici. Diváci tak mohli
vedľa seba na javisku vidieť otca so synom, mamu s dcérou... Dospeláci sa až

po predstavení priznali, že sa im splnil
sen, o ktorom ani netušili - stáť na jednom
javisku spolu so svojimi deťmi.
Ohlas publika bol obrovský, kinosála naplnená až po dvere, záverečný potlesk
v stoji a nespočetné množstvo pochvalných reakcií nás utvrdilo v tom, že folklór
je medzi ľuďmi stále živý, a že dedičstvo
našich starých rodičov má svojich pokračovateľov.
DFS Slnečnica praje všetkým čitateľom
požehnaný advent a pokojné prežitie vianočných sviatkov v kruhu rodiny.
Juraj Kosztolányi

Tradícia predvianočnej zabíjačky pokračuje

Sadili stromčeky

Počas uplynulých 16 rokov bola tradičná
zabíjačka neodmysliteľnou súčasťou seneckého predvianočného obdobia. Neorganizovalo ju mesto, ale bývalý primátor
Ing. Karol Kvál ako súkromná osoba.
Senčania si obľúbili tradičnú zabíjačku a vždy zaplnili námestie pred MsKS.
Nebolo to inak ani počas sobotňajšieho
dopoludnia 30. novembra 2019, kedy sa
zoskupenie 90301.sk rozhodlo v tejto tradícii pokračovať a s podporou primátora
Dušana Badinského usporiadalo toto
podujatie v upravenom formáte.
Bol krásny slnečný, aj keď trochu chladný
deň, takže o výborné zabíjačkové špeciality bol nepretržitý záujem od skorého
predpoludnia, až pokým sa všetko neminulo. Poslední hostia odchádzali okolo
tretej popoludní.
Špeciality sa nepodávali zadarmo, ale za
symbolické 1 euro. Výťažok z akcie bude
venovaný na dobročinné účely, takže tra-

Rodičia žiakov pomáhali sadiť stromčeky
v areáli Základnej školy na Mlynskej ulici.
Stromy zabezpečilo mesto.
MO

Všetky zabíjačkové dobroty stáli symbolické euro.
Foto: VCs
dičná zabíjačka, podobne ako Jablkové
hodovanie, sa stáva podujatím, ktoré každý rok pomôže nejakej organizácii alebo
súkromnej osobe.
VCs

SENČAN január 2020
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Inzercia

UŽ
A

JŠ
TV
RT
KY

WELLNESS VEČERY

ŠTVRTOK, PIATOK, SOBOTA
Welcome drink • Župan a 1 plachta • Vstup na 4 hodiny
• Neobmedzené prechody bazény/sauny • Saunové ceremoniály

www.aquaparksenec.sk
Inzercia
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Mestské kultúrne stredisko KULTÚRNE PODUJATIA

PF2020

Šťastný nový rok 2020
prajeme všetkým návštevníkom
Mestského kultúrne strediska v Senci.
KINO - HITY

CATS
12.1. nedeľa o 18:00 5,00 Eur
13.1. pondelok o 18:00 5,00 Eur

PRÍLIŠ OSOBNÁ ZNÁMOSŤ
16.1. štvrtok o 18:00 5,00 Eur
17.1. piatok o 18:00, o 20:00 5,00 Eur
18.1. sobota o 18:00 5,00 Eur
19.1. nedeľa o 18:00 5,00 Eur

DOLITTLE
24.1. piatok o 18:00 2D 5,00 Eur
25.1. sobota o 18:00 3D 6,00 Eur
26.1. nedeľa o 16:00 2D 5,00 Eur

BAD BOYS NAVŽDY
24.1. piatok o 20:00 5,00 Eur
27.1. pondelok o 18:00 5,00 Eur
28.1. utorok o 18:00 5,00 Eur

KINOSÁLA

PRIPRAVUJEME FEBRUÁR:
ŤAPÁKOVCI
B. S. Timrava / Ondej Šulaj
26.2. streda o 19:00 16,00 Eur
Vstupenky v predaji

PRIPRAVUJEME
FEBRUÁR:
KAŠUBOVCI
5.2. streda o 18:00
10,00 Eur
koncert
Vstupenky v predaji

PRIPRAVUJEME FEBRUÁR:
VŠETKO NAJLEPŠIE
SMEJKO a TANCULIENKA
8.2. sobota o 11:00 a 15:30 10,00 Eur
Vstupenky v predaji

SENČAN január 2020
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LABYRINT
Ateliér Kompas
Z NAŠEJ DIELNE
18.1. sobota o 15:00
vstup voľný
Polročný koncert
a výstava detských
výtvarných prác
žiakov zo SZUŠ
v Novej Dedinke.
Výstava trvá od 20.01.
do 31.01.2020
MISS BABY
25.1. sobota o 11:00 registrácia 15,00 Eur
kasting detskej súťaže krásy a talentu
PRIPRAVUJEME FEBRUÁR:
Vernisáž detských výtvarných prác SZUŠ
pani R. Madarászovej
7.2. piatok o 18:00

PRIPRAVUJEME FEBRUÁR:
NA PÓDIU
5.2. streda o 19:00
Ako START UP umelkyne nového
projektu koncertov
v Labyrinte sa nám predstavia
Lucie Szabová, mezzosoprán
a Nadia Okrusko, klavír.
Absolventky
Kráľovskej Hudobnej Akadémie
v Kodani a ako duo prezentujú
hudbu slovanských
a škandinávskych autorov.

PRIPRAVUJEME FEBRUÁR:
KOCÚR V ČIŽMÁCH
22.2. sobota o 16:00
Bábkové divadlo LIENKA

PRIPRAVUJEME
OD FEBRUÁRA:
NA PÓDIU
nový projekt
zameraný na koncerty
lokálnych umelcov
a ich hostí!
Príďte si vychutnať rôzne žánre koncertov
v komornom prostredí MsKS, odd. Labyrint na 2. poschodí.
Koncerty môžu mať edukatívny, kultúrny, ale aj charitatívny charakter.
Čakáme vás vždy v stredu o 19:00 hod. v naplánovaných mesiacoch.
Dátumy koncertov môžete sledovať na fb stránke: MsKS Senec – podujatia
v Senci. Ak chceš byť NA PÓDIU, napíš nám: labyrint@senec.sk

KNIŽNICA

PRIPRAVUJEME FEBRUÁR:
NA PÓDIU
26.2. streda o 18:00
Hudobný koncert,
v ktorom sa predstaví
János „Johnny“ Hushegyi.
Opiera sa o tradičné bluesové korene
a prezentuje vlastnú tvorbu s textami
v anglickom a maďarskom jazyku.

MESTSKÉ MÚZEUM - TURECKÝ DOM

PO STOPÁCH VELIKÁNOV DEJÍN
ETRUSKOVIA - záhada tajomného
národa
27.1. pondelok o 18:00
Prednáška z oblasti biblickej histórie
a archeológie
prednáša: Bc. Marek Riečan

ADRIENN RAJCZI
9.1. štvrtok o 18:00
Čitateľská beseda
a prezentácia
autorkinej knihy:
„Attraversiamo
keljünk át!“

PRIPRAVUJEME FEBRUÁR:
PO STOPÁCH VELIKÁNOV DEJÍN
3.2. pondelok o 18:00
VESPASIANUS
vojak, ktorý sa stal cisárom
10.2. pondelok o 18:00
KRÁĽOVNÁ ESTER
s nasadením vlastného života
Prednášky z oblasti
biblickej histórie a archeológie
prednáša: Bc. Marek Riečan
ROMAN BRAT
26.2. streda o 9:00 a o 10:30
Beseda s autorom pre deti a mládež

Výstava:
100 ROKOV
KLUBOVÉHO FUTBALU
V SENCI
Prierez dejinami
seneckých futbalových klubov,
kariérami vybraných
futbalových osobností
spestrený dobovými dokumentami
a digitálnou interaktivitou.
Beseda:
EŠTE RAZ
O SENECKOM
FUTBALE...
29.1. streda
o 18:00
Beseda
so športovým
novinárom
Matejom
Széherom.

Výstava:
STÁLA EXPOZÍCIA
prírody a starších dejín Senca a okolia
PREDPREDAJ VSTUPENIEK:
KANCELÁRIA
8.00 – 15.00 hod
Obedňajšia prestávka
11.00 – 12.00 hod
LABYRINT
8.00 – 17.00 hod
Obedňajšia prestávka
12.00 – 13.00 hod
POKLADŇA KINA
10.30 – 19.30 hod
Maximálna dĺžka rezervácie vstupeniek
je 7 dní. Zmena programu vyhradená !
Tel.- kancelária: 02/45923403,
pokladňa: po. – pia. 10:30 – 19:30,
so. – ned. 17:00 – 18:00, 0911344772
www.msks-senec.sk
www.kinosenec.sk
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Vianočné stretnutia seniorov
Pred Vianocami sa stretli členovia našich klubov dôchodcov, aby spoločne oslávili Vianoce.
Klub dôchodcov aj po maďarsky

klubu je veľmi aktívne a pripravuje pre
svojich členov mnoho spoločenských
podujatí a výletov. O aktivitách a bilancii
celého roka porozprávala predsedníčka
Cecília Porubská, ktorá predstavila aj
smelé plány a náplň činnosti do budúceho roka. Pozvanie na Vianočné posedenie prijal starosta Veľkého Bielu Anton
Danter a primátor Dušan Badinský, ktorý
prisľúbil pomoc a spoluprácu aj v ďalšom
roku.
Dagmar Mičeková

Primátor Dušan Badinský strávil príjemné
vianočné posedenie s členmi Klubu dôchodcov zo Senca, ktorého predsedníčkou je Barbora Molnárová. Spoločnosť
mu robili Gabriella Németh, predsedníčka, a Zuzana Gabrišová Košecová, podpredsedníčka sociálnej komisie.

Toto stretnutie sa nieslo vo vianočnej atmosfére, ktorú spríjemnil program piesní a veršov ekumenického speváckeho
zboru Immanuel - Velünk az Isten (Boh
s nami) z Rece. Vianočný príhovor mal
aj farár Eugen Matus, ktorý zdôraznil nevyhnutnosť spolupatričnosti a vzájomnej
pomoci.
Dagmar Mičeková
SZTP slávil Vianoce

Jednota dôchodcov spoločne
Členovia seneckej Jednoty dôchodcov
sa pred Vianocami stretli, aby oslávili
tieto krásne sviatky aj spoločne. Predseda Vladimír Kopecký, prednostka MsÚ
Jarmila Répássyová a viceprimátor Juraj
Gubáni sa prítomným prihovorili. Nádherný program viedla Helenka Čajková. Vianočnú atmosféru navodil spevácky zbor
Miestneho odboru Matice slovenskej
Osobná
inzercia s
Milan
Benkovský
v Senci.
Barborka
Filipom
krásne recitovali a Karinka predviedla svoj talent v speve a hre na husliach. Jej dojemnú tichú
noc sprevádzal aj spev publika. Detský
folklórny súbor Slnečnica predviedol pod
vedením Juraja Kosztolányiho vynikajúci

program, ktorý zohrial všetky srdcia. Naši
dôchodcovia sa mohli presvedčiť, že mladá generácia má talenty, ktoré sa oplatí
podporovať.
Martina Ostatníková
Foto: Ján Lošonský
Posedenie so sociálne slabšími
Mesto Senec a Útvar sociálnych služieb
mesta myslí aj na sociálne slabšie rodiny a každoročne im pripravuje Vianočné
posedenie pri chutnej kapustnici. Príjemným spestrením večera bolo vystúpenie
žiakov ZUŠ Senec.
Na rodiny čakal balíček so suchými potravinami, deťom Mikuláš priniesol sladkosti
a anonymní darcovia z projektu Vianoce
deťom zo sociálne slabších rodín sa postarali o darčeky podľa priania detí. DM

Novoročné prianie - Milana Benkovského

Do Nového roku 2020 želá senčan senčanom najmä pevné zdravie, kus šťastia,
úspechov a pohody v rodinách. Srdce pre Vás a naše mesto.

Slovensko pre všetkých, nie pre vyvolených

Slovenský zväz telesne postihnutých pôsobí v Senci od roku 1989. 4. decembra
členovia klubu oslávili tento predvianočný čas spoločným posedením. Vedenie

Moje štyri priority z volebného desatora Socialistov.sk
1.Menej na zbrane viac ľuďom. Ušetrené peniaze dať do školstva a zdravotníctva a na
nájomné byty pre mladých. Na Slovensku žiadna cudzia základňa, žiaden cudzí vojak.
2.Pre seniorov a znevýhodnené skupiny ľudí, -minimálny dôchodok 500 euro a výrazná
valorizácia dôchodkov pod 1000. Lieky pre všetkých seniorov a ZTP zdarma.
3.Minimálna mzda 800 eur. Učiteľom a zdravotníkom zvýšenie miezd o 20 percent z
progresívneho zdanenia vysokých príjmov.
4.Výrazne znížiť daňové úniky, korupciu a zrušiť papalášske výhody.

Vo voľbách 29.2.2020 sa uchádzam o Vašu dôveru na kandidátke č. 25
Socialisti.sk, pod č.18. Milan Benkovský, RSDr.

Informácie o hnutí nájdete na www.socialisti.sk a moje ďalšie názory na www.noveslovo.sk
Platená politická inzercia
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Videli sme Popolušku v podaní mladých seneckých umelcov
V ZUŠ Senec siahli po známej predlohe, rozprávke Popoluška od Bratov
Grimmovcov. Týždeň pred Vianocami
v pondelok a utorok sa konalo v kinosále MsKS výpravné predstavenie, na
ktorom sa podieľali všetky odbory umeleckej školy. Krásne choreografie, scenéria a hlavne výkony tanečníkov chytili
za srdce nadšené obecenstvo.
Choreografiu zaranžovali Daniel Pomichal a Michaela Theiszová, hudbu zostavil Daniel Pomichal, o zvuk sa staral
Barnabás Kollárik a Daniel Pomichal.
Kostýmy, ktoré šili rodičia a priatelia
školy, navrhli Marta Kubaláková, Irena
Janková a Eva Nosková, svetlá mali na
starosti Vojtech Koleják a Daniel Pomichal. Scenár napísala Zuzana Kolejáková. Režíroval Daniel Pomichal.
Postavy: Popoluška – Mária Kunochová - Ema Kobolková, Macocha – Agáta
Čurková, Dora – Ramona Tengeriová,
Nora – Dominika Babiaková, Zora – Nina

Kozliaková, Princ – Jonathan Jančík,
Čarodejník – Filip Ragas, Pomocníčky
čarodeja - Lili Hájossyová, Soňa Fülö-

pová, Nataša Jenisová, Michaela Biskupičová.
Foto: ZUŠ Senec

invenční a vedia sa spojiť pre spoločnú
vec. Nálada v kinosále MsKS každého
uistila, že sa študenti navzájom podporujú, majú radi svoju školu a pedagógov. Tí

zasa majú veľkú nádej, že opäť pod ich
rukami vyrastá kreatívna generácia, ktorá
chce meniť svet.
Text: MO, Foto: Lucia Krutá

Akadémia GAB Senec

Gymnázium Antona Bernoláka Senec
oslávilo 70. výročie. Pedagógovia a
študenti pripravili nápaditý a zábavný
program, ktorým dokázali, že sú šikovní,
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Úžasný úspech súboru SETAS na Majstrovstvách sveta
Tanečníci zo Súkromnej ZUŠ
R. Madarászovej sa pravidelne zúčastňujú medzinárodných festivalov, zájazdov a
súťaží. V novembri tohto roku
cestovali do českého Liberca,
kde na WADF World Dance
Championship obsadili popredné miesta a stali sa tak
dvojnásobnými majstrami a
vicemajstrami sveta. Sólistka
Dominika Jaroščáková sa vo
vysokej konkurencii junioriek
stala druhou vicemajsterkou
v kategórii Contemporary. Súbor SETAS, pod ktorým žiaci
tanečného odboru súťažia,

obstáli v konkurencii 19 krajín
naozaj výborne a opäť úspešne reprezentovali mesto Senec.
Úspešné choreografie súboru
SETAS na WADF Championship
1. miesto- Šarišská polka
1. miesto- Avengers
2. miesto- Spice girls
3. miesto- All I Want (sólo Dominika Jaroščáková)
4. miesto- Kimono
5. miesto- Breathing
7.miesto- Čarodejky
Text a foto: SZUŠ
R.Madarászovej v Senci

Hudobný relax na záver týždňa
Nie je samozrejmosťou,
že záver náročného týždňa ukončí človek umením.
Dňa 13.12.2019 sa v kinosále MsKS zišli rodičia,
aby si užili vystúpenie
svojich ratolestí navštevujúcich Súkromnú základnú umeleckú školu
Renáty Madarászovej.
Úvod patril ľudovým
zvykom vzťahujúcim sa
na vianočné obdobie.
Betlehem s Ježiškom
a spievajúcou Máriou
a Jozefom otvoril bránu
do bohatého a hodnot-

Vianočný dar, ktorý mal podobu tanca
Vianočný koncert plný čarovných rozprávok o snehových vločkách, roztomilých
anjelikoch, nezbedných čertíkoch a hračkách ukrytých pod stromčekom – taký bol
tohtoročný vianočný koncert tanečného
odboru Súkromnej ZUŠ R. Madarászovej
v Senci. Na pódiu seneckého kultúrneho
domu sa v rámci dvoch tanečných obsadení vystriedalo viac než 300 tanečníkov
vo veku 4-21 rokov a spolu odohrali 12
koncertov pre verejnosť a školy.
Poctivá príprava choreografií, starostlivé
nacvičenie každého jedného kroku a usilovná práca detí vyvrcholila do krásneho
predstavenia, pri ktorom diváci ani nedýchali. Účinkujúci sa na javisku doslova
„rozdali“ a divákom odovzdali svoj dar
radosti a lásky v podobe tanca. Ďalší tanečný maratón stvárnený do populárnej
rozprávky uvedú tanečníci SZUŠ na doskách seneckého kulturáku opäť v apríli.

ného umeleckého a hudobného zážitku. Deti
od 6 - 15 rokov predviedli
svoje umenie po každej
stránke, či už hraním na
nástroj, alebo spevom.
Je potešujúce, že hudba
v dnešnej dobe pritiahne (popri počítačoch,
mobiloch)
mladých
k
takejto
hodnotnej
a krásnej záľube. Prajeme všetkým, aby z tohoto hudobného štartu prišli do úspešného cieľa.
MonSkov

18

SENČAN január 2020

SPEKTRUM

A Szenczi Molnár Albert Alapiskola ünnepváró koncertje
A Szenczi Molnár Albert Alapiskola gyermekkara a Gombocska és az iskola vezetése különleges ajándékkal lepte meg
a szülőket és iskolabarátokat. Az énekkar
karácsonyi koncertet adott, amelyet vendégszereplésével megtisztelt a mosonmagyaróvári Piarista Gimnázium énekkara,
Őze Áron Jászai Mari-díjas színművész
és a kitűnő Esszencia zenekar, melynek
zenéjében a népi elemek a dzsesszel és
a klasszikus zenével ötvöződnek. Felemelő élményben volt részük azoknak, akik
2019. december 3-án este jelen voltak a

Városi Művelődési Központ mozitermében
megtartott koncerten. A versek, önálló zenekari feldolgozások és a gyermekkórusok
szereplése kivételes adventi hangulatot
teremtett a közönség és az előadók lelkében is. Jelen volt városunk polgármestere
Dušan Badinský, a városi hivatal vezetője
Répássyová Jarmila és a Csemadok országos elnöke Bárdos Gyula.
Hála és köszönet illeti a szervezőket és a
közreműködőket, köztük a Tóth Katalin vezette Gombocska tanulóit, valamint a Bethlen Gábor Alapot a támogatásért.
VCs

Predvianočný koncert ZŠ Alberta Molnára Szencziho
Spevácky súbor Gombocska a vedenie ZŠ
A. M. Szencziho pripravili v kinosále MsKS
krásne hudobné prekvapenie rodičom a
priateľom školy. Pozvali na spoločný koncert
spevácky súbor Piaristického gymnázia a
ZŠ partnerského mesta Mosonmagyaróvár
a renomovanú hudobnú formáciu Esszencia

z Maďarska, ktorá vo svojich aranžmánoch
spája ľudovú hudbu a džez s prvkami klasickej hudby. Ďalším účinkujúcim hosťom bol herec Áron Őze, laureát divadelnej ceny Jászai
Mari-díj. Večer 3. decembra 2019 sa na pódiu
striedala hudba a prednes básní v znamení
očakávania Vianoc. Prítomný bol viceprimá-

tor Juraj Gubáni, prednostka MsÚ Jarmila Répássyová, aj celoštátny predseda Csemadoku Gyula Bárdos. Za jedinečný zážitok patrí
vďaka usporiadateľom, účinkujúcim, medzi
nimi speváckemu zboru Gombocska pod
vedením Katalin Tóth a v neposlednom rade
nadácii Bethlen Gábor Alap.
VCs

Klubunk ezévi programjába még belefért
egy tanulmányi kirándulás. December 4-én
Győrben jártunk, a Tátika Bábcsoporttal
kiegészülve negyvenen voltunk. A győri
Vaskakas Bábszínházba vezetett utunk,
ahol nem bábjátékot láttunk, hanem Lackfi
János Paradicsomleves betűtésztával című
verseskönyvére írt táncos - zenés előadást.
Alaposan megéheztünk a sok megénekelt

és eltáncolt finomság hallatán – láttán, ezért
az előadás után máris az ismert Pizzázóba
mentünk. Amint jóllaktunk, az adventi vásár
felé vettük az irányt, de betértünk a könyvesboltokba is, mert már hagyomány, hogy
mi itt vásároljuk meg a karácsonyi ajándéknak szánt könyveket. Mindannyian elégedetten térhettünk haza.
Ezévi rendezvényeink anyagi támogatásáért köszönet illeti a Csemadok Városi
Szervezetét, valamint Szenc Város Önkormányzatát, Molnár Enikő tanító nénit,
a Szenczi Molnár Albert Alapiskola igazgatóságát, a szülőket és nem utolsósorban azokat a klubtagokat (például Farkas
Dávidot, Bertók Natáliát, Algayer Leót,
Margitfalvi Laurát, Timit, Botta Tamást,
Vasilagas Szilárdot, Katikát, Danter Katit,
Litkei András Soltot, Mészáros Lilla Tamarát – kimaradt valaki? Jelentkezzen!), akik
rendszeresen jártak szombat délelőttönként is az iskolába a klubfoglalkozásokra.
Polák Margit

absolvovali s členmi bábkarského súboru
Tátika. Spolu štyridsať detí namierilo 4. decembra do bábkového divadla Vaskakas.
Nevybrali sme bábkové predstavenie, ale
hudobno-tanečnú divadelnú adaptáciu
básnickej zbierky Jánosa Lackfiho pod
názvom Písmenková rajčinová polievka. Z
pohľadu na tancujúce a spievajúce jedlá
sme poriadne vyhladli, takže po predstavení sme hneď navštívili známu pizzeriu.
Nakoniec sme sa prešli aj po vianočných
trhoch. Nevynechali sme ani kníhkupectvá.

Vianočné knižné dary kupujeme už tradične
v Győri. Všetci sme sa vrátili domov nado
všetko spokojní.
Veľká vďaka patrí Mestskej organizácii
Csemadoku a mestskej samospráve za
finančnú podporu činnosti nášho klubu.
Ďakujeme učiteľke Enikő Molnár, vedeniu
ZŠ A. M. Szencziho a rodičom za celoročnú všestrannú pomoc a ďakujeme aj našim
verným členom, ktorí sa pravidelne zúčastňovali sobotňajších klubových stretnutí.
Margit Polák

Jól szórakoztunk …

A Kincskereső Ifjúsági és Gyermekklub
életében változás állt be, szeptembertől
a Szenczi Molnár Albert Alapiskola iskola
színház- és könyvtártermében találkozhatunk. Egyelőre szombatonként jövünk
össze, ahogy a Szenci Városi Könyvtárban
szoktunk. Talán korai lenne a szombati
gyér részvételre panaszkodni, mivel más
rendezvényeinken azért többen voltunk.

Výborne sme sa bavili ...
Nastala zmena v živote Mládežníckeho a
detského klubu Kincskereső. Od 1. septembra sa nestretávame v budove MsKS,
ale v divadelnej sále alebo v knižnici ZŠ A.
M. Szencziho, kde na sobotňajších stretnutiach je zatiaľ o niečo nižšia účasť, než na
akú sme boli zvyknutí na pôvodnom mieste.
Bolo by predčasné sa ponosovať na účasť,
kým sa na našich ďalších podujatiach schádzame v hojnom počte.
Do tohoročného programu klubu sa zmestila aj náučná exkurzia do Győru, ktorú sme

Pozvánka na ples ZŠ Alberta Molnára Szencziho, ktorý sa uskutoční 18. januára v sobotu o 19:00 vo veľkej sále SOŠ AaP na Kysuckej 14.
Pre hostí hrá Pityu Bertók a jeho kapela, Vstupné: 30 eur, Predpredaj lístkov: Sekretariát - tel.: 02/45923229
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Munkácsy Mosonmagyaróváron
Mosonmagyaróváron a Cselley-ház termeiben 2019. december 13-án nyílt meg az
évtized kiállítása.
Pákh Imre műgyűjtő Munkácsy-kollekciója
nemcsak Győr-Moson-Sopron és a szomszédos megyékből számíthat nagy érdeklődésre, hanem a közeli határ túloldaláról
Ausztriából és Szlovákiából is.
Munkácsy Mihály a 19. században Kossuth
Lajos és Liszt Ferenc társaságában egyike
volt annak a három magyarnak, akiket az
egész világon ismertek. Párizsban élt és alkotott, de gyakran látogatott haza és nagy
állami megrendeléseket is teljesített, amelyek közül a legismertebb az országházban
látható Honfoglalás című alkotása. Munkácsy a realista ábrázolás és a romantikus
kompozíció mestere volt. Képeit egyenesen a műterméből vitték a világ minden
tájára, sokat közülük az Egyesült Államokba. Pákh Imre az Egyesült Államokban
aukciókon megvásárolt képekkel alapozta

meg Munkácsy gyűjteményét, amelyet
először 2004-ben hozott Magyarországra.
A Nemzeti Galériában megtartott kiállítás
hatalmas siker volt, négy hónap alatt mintegy négyszázezren látták. A folyamatosan
bővülő gyűjtemény azóta járja Magyarországot és a világot. Olyan helyszíneken is
látták, mint Moszkva, Szentpétervár, Sanghaj, Peking, Bécs és a festő szülővárosa
Munkács. A mosonmagyaróvári a 43. kiállítás, amelynek két különlegessége is van.
A tárlat rövidesen kiegészül a gyűjtemény
legfrissebb darabjával, amelyet eddig sehol sem mutattak be, valamint nagy valószínűséggel itt köszöntheti majd Pákh Imre
gyűjteménye az ötmilliomodik látogatót. A
kiállítás megnyitóján Szenc Város képviseletében Jarmila Répássyová hivatalvezető
asszony vett részt. A tárlat március 8-ig lesz
látogatható, de a szenciek első csoportja
már január 2-án ellátogat a Cselley-házba.
VCs

Munkácsy v Mosonmagyaróvári
V partnerskom meste Mosonmagyaróvár
bola 13. decembra 2019 otvorená výstava
desaťročia vo výstavných sieňach budovy
Cselley-ház. Očakáva sa, že jedinečná kolekcia Munkácsyho malieb zberateľa Imreho
Pákha pritiahne záujemcov aj spoza hraníc,
z Rakúska a zo Slovenska. Mihály Munkácsy
v 19. storočí, spolu s Lajosom Kossuthom a
Ferencom Lisztom patril do trojice Maďarov,
ktorých poznal celý svet. Žil a tvoril v Paríži,
ale často sa vracal do vlasti a plnil aj veľké
štátne objednávky, najznámejšou z nich je
dielo pod názvom Osídlenie vlasti, ktoré zdo-

bí interiér maďarského parlamentu. Bol majstrom realistického zobrazenia a romantickej
kompozície. Jeho obrazy putovali do celého
sveta, veľa z nich aj do USA. Imre Pákh založil
svoju zbierku Munkácsyho malieb nákupmi
na aukciách v USA. Zbierka prvýkrát zavítala
do Maďarska v roku 2004 a zožala obrovský
úspech na výstave v Národnej galérii v Budapešti. Za štyri mesiace ju videlo štyristotisíc návštevníkov. Neustále sa rozširujúca
zbierka Munkácsyho obrazov Imreho Pákha
sa odvtedy nezastavila. Okrem maďarských
miest zavítala do Moskvy, Peterohradu, San-

ghaja, Pekingu, Viedne aj do Mukačeva, rodného mesta Mihálya Munkácsyho. Výstava v
Mosonmagyaróvári je 43. v poradí a má dve
prvenstvá. Do expozície onedlho pribudne
najnovší prírastok zbierky, ktorý ešte nikde
nebol vystavený a očakáva sa, že výstava
privíta päťmiliónteho návštevníka práve v
Mosonmagyaróvári. V zastúpení vedenia
mesta Senec sa vernisáže zúčastnila prednostka MsÚ Jarmila Répássyová. Výstava
bude otvorená do 8. marca 2020, ale prvá
skupina Senčanov zavíta do Cselley-ház už
2. januára.
VCs

A Csemadok helyi szervezete megrendezte karácsonyi ünnepváró koncertjét
Advent harmadik vasárnapján került
megrendezésre a szenci magyar közösség legszebb ünnepváró eseménye a
Csemadok Szenci Alapszervezete hagyományos karácsonyi ünnepváró koncertje. Szenc Város képviselő-testületének tagja, Németh Gabriella konferálta a
műsort, melyben fölléptek a szenci magyar tannyelvű iskolák diákjai, valamint
az alapiskola mellett működő Kis Mög�gyes néptáncegyüttes Strešňák Dagmar
és Strešňák Gábor vezetésével. Duray
Rezső a Szenc és Vidéke Társulás elnö-

ke is szólt a közönséghez, jelképesen
átadta a szenci magyar óvodásoknak a
Szenc és Vidéke Társulás és a Rákóczi
Szövetség ajándékát, amelyet az óvodában vesznek majd át.
A Szenci Művelődési Központ moziterme
ezúttal is színültig megtelet. A jelenlevők
a karácsonyi ünnepvárás légkörén túl a
közösségi összetartozás érzését is megélték és átérezhették, hogy a sok ügyes
óvodás és iskolás szereplő a magmaradásba és a jövőbe vetett hit üzenetét sugározza feléjük.
VCs

Miestna organizácia Csemadoku usporiadala Vianočný koncert maďarskej komunity
V tretiu adventnú nedeľu sa uskutočnilo
najkrajšie podujatie maďarskej komunity v
rámci očakávania Vianoc, tradičný Vianočný koncert Csemadoku. V programe sprevádzanej poslankyňou Gabriellou Németh
vystúpili žiaci seneckých škôl s vyučovacím
jazykom maďarským a ľudový tanečný sú-

bor Malý Möggyes pôsobiaci pri ZŠ s VJM
A. M. Szencziho pod vedením Dagmar
Strešňák a Gábora Strešňáka. K prítomným
prehovoril aj predseda Združenia Senec a
okolie Rezső Duray a symbolicky odovzdal
škôlkarom dar Združenia Senec a okolie a
Rákócziho spolku, ktorý prevezmú v škôlke.

Kinosála MsKS bola opäť obsadená do
posledného kresla. Prítomní zažili nielen
atmosféru očakávania Vianoc, ale aj pocit
spolupatričnosti. Šikovnosť a žiarivá radosť
účinkujúcich škôlkarov a školákov vzbudzoval vieru v budúcnosť a v zachovaní sa
komunity.
VCs

Meghívó a Szenczi Molnár Albert Alapiskola báljára, melyet 2020. január 18-án (szombaton) 19:00 órai kezdettel a Kysucká utcai szakközépiskola nagytermében tartunk meg. A talpalávalót Bertók Pityu és zenekara húzza. Belépődíj: 30 euró, Jegyelővétel: Titkárság - tel.: 02/45923229
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Spoločenská kronika
Blahoželáme jubilantom
Klub dôchodcov
Štefan Dömötör (65), Anastázia Holečková (65), Terézia Danterová (70), Ľudmila
Haláthová (70), Oto Haláth (70), Gizela
Reisingerová (75)
Jednota dôchodcov
Štefan Dömötör (65), Anna Janečková (65),
Terézia Danterová (70), Gizela Reisingerová (75), Jitka Mošková (80), Ing. Ferdinand
Matlák (80)
Slovenský zväz telesne postihnutých
ZO č. 215
Veronika Vinczeová (65), Ľudmila Haláthová (70), Oto Haláth (70), Alžbeta Szakálová
(75), Gizela Reisingerová (75)
Opustili nás
Imre Gábris
Spomíname
Dotĺklo
srdiečko,
prestalo biť. Zavreli
sa oči tvoje. Zostali iba spomienky,
v srdci žiaľ. Spokojný spánok ti priať
a s úctou spomínať. Dňa 27.2.2020
si
pripomíname
prvé výročie úmrtia nášho dedka Jozefa Krajčoviča

z Veľkého Grobu. Spomíname na Teba
stále s láskou. Tvoje vnúčatá Sebastian, Saskia Mia s matkou, tvoja kmotra
a tvoja teta Anka Adamcová
Bolesťou unavená
tíško si zaspala, zanechajúc všetkých,
čo si rada mala.
Odišla si od nás,
zostali sme v žiali,
no vždy budeš žiť
v srdciach tých, ktorí Ťa radi mali. Dňa
8. januára uplynú
3 roky, čo nás opustila naša drahá mama, stará mama, sestra
a švagriná Juliana Petrovičová. S láskou
a úctou spomínajú deti Štefan, Roland
a Iveta s rodinou.
Dňa 20.1.2020 si
pripomíname prvé
výročie úmrtia nášho syna, brata, otca,
strýka,
bratranca
Romana Mertinku
(Šomogyi). Len ten,
kto stratil toho, koho
mal rád, pochopí,
čo je bolesť a žiaľ.
Odišiel si preč, nás to veľmi bolí, opustil
si tento svet aj proti svojej vôli. S láskou
spomína smútiaca rodina.
Dňa 20.12. bol rok, čo nás navždy opustila naša milovaná Irenka Takácsová
„CSÖPIKE“. Kto ste ju poznali, venujte jej

tichú spomienku.
December
20-án
volt egy éve, hogy
elhunyt
szeretett
„CSÖPINK“. Akik
ismerték és szerették, szenteljenek
emlékének
egy
néma
pillanatot.
Szerető családja
Dňa 7.1.2020 si pripomíname druhé
výročie, čo nás navždy opustila naša
milovaná
mama
a
starká
Anna
Vargová rod. Majová. Zostala žiť
v našich srdciach
a
spomienkach.
S láskou na ňu spomína manžel, deti Janette a Ondrej s rodinou.
Ďakujeme príbuzným,
priateľom
a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť
s našim drahým
manželom, otcom
a dedkom Mikulášom
Takácsom,
ktorý nás po ťažkej
chorobe
opustil
dňa 14.11.2019 vo veku 81 rokov. Vážime si
všetky prejavy podpory a štedré kvetinové
dary. Smútiaca rodina.

Jednota dôchodcov sa chystá na rok 2020
Naši dôchodcovia by radi trávili svoj čas
zmysluplne a aby sme im vyhoveli, chceli by sme piatkové klubové dni obohatiť
o náplň. Už v januári chceme usporiadať
dve aktivity:
Ako si pozdvihnúť sebavedomie úpravou zovňajšku nás naučí kozmetická odborníčka, a fyzioterapeutka nám poradí,
čo treba robiť s našou svalovou sústavou v záujme skvalitnenia zdravia.
O týchto aktivitách nás bude oboznamovať pani Anna Lieskovská prostredníctvom
e –mailov ako i vyvesením plagátikov na
informačnej tabuli. Treba ich len sledovať
a na akciách sa zúčastniť.
Privítame aj návrhy na nové aktivity. Iste
sa medzi nami nájdu šikovní a zruční mohli by sa zviditeľniť.
Naši dôchodcovia by privítali aj častejšie
stretnutia než len piatkové popoludnia,
bohužiaľ na to nemáme priestor. Veríme,
že mesto bude rátať pri svojich budúcich

plánoch aj s klubovňou pre dôchodcov,
kde by sa dalo denne sa stretávať. Sme
radi a vďační, že sa môžeme stretávať aspoň v piatok v dome sociálnych služieb,
aj že nám gymnázium poskytuje priesto-

ry na pilates a ZŠ mlynská na ping-pong,
vo vlastných priestoroch by však tých aktivít mohlo byť oveľa viac.
Výbor Jednoty dôchodcov
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Pedagóg a lokálpatriot Pavol Škovránek - laureát Ceny mesta za rok 2018
Pavol Škovránek zasvätil svoj život učeniu a komunálnej politike. Aprobáciu učiteľ telesnej výchovy a geografie získal na FTVŠ
UK v Bratislave, čo neskôr doplnil aprobáciou na vyučovanie etickej výchovy. Od roku 1973 učil na Gymnáziu v Senci. V
závere svojej kariéry bol 12 rokov riaditeľom SOŠ masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave. Poslancom Mestského
zastupiteľstva v Senci bol 28 rokov nepretržite, od prvých porevolučných komunálnych volieb v roku 1990 až do roku 2018.
Pavol Škovránek má s manželkou Monikou tri vydaté dcéry a syna. Budúci rok oslávi 70. narodeniny. Na dôchodku sa venuje
svojim štyrom vnúčatám a záhradke.
• Ako si spomínate na svoje detstvo?
Ja som mal nádherné detstvo. Skutočne,
krajšie detstvo si ani neviem predstaviť.
Môj otec bol železničiar, bývali sme v služobnom byte pri stanici, čiže sme vyrastali
na jazerách. Plávanie bolo pre mňa samozrejmosťou, ale mojou doménou boli loptové hry. Dennodenne som hrával futbal
a volejbal. V zime bola naozaj zima a 30
centimetrový ľad nebol ničím výnimočným.
Pamätám si motocyklové preteky na prvom
jazere, pričom traktor s radlicou upravoval
ľad! Mohli sme sa korčuľovať do úmoru a aj
snehu bolo dosť.
• Ako plynuli školské roky?
Základnú a vtedajšiu Strednú všeobecnovzdelávaciu školu som absolvoval v Senci.
Maturoval som v roku 1968 a prijali ma na
moju vysnívanú školu, na FTVŠ Univerzity
Komenského. Zažíval som radostné prázdniny, kým 21. augusta, v deň mojich narodenín sa nás nedotkli takzvané veľké dejiny.
Okupačné vojská Varšavskej zmluvy prechádzali aj cez Senec. Mnohí Senčania si
pamätajú, že tanky, ktoré zablúdili, sa točili
pred stanicou a až potom prechádzali na
nitriansku cestu. Zhodou okolností môj otec
mal vtedy službu ako výpravca. Keď boli závory spustené na priecestí, tak prišli za ním
vojaci a so samopalom v ruke sa domáhali
ich dvihnutia. Vtedy nikto nevedel, že čo sa
deje a čo to pre nás znamená.
• Ako sa rozbehla vaša kariéra učiteľa?
Na FTVŠ UK som získal aprobáciu telesná
výchova - geografia a dostal som miesto
učiteľa na Gymnáziu v Senci. Začínal som
ako „elév” skúseného kolegu Mateja Széhera. Vtedy Senec hral ligu vo futbale aj vo
volejbale. Trénoval som „B“ družstvo dorastencov a nakoľko som bol i ja ctižiadostivý,
začal som trénovať dorastenky s ktorými
som sa prepracoval do dorasteneckej volejbalovej ligy, kde sme sa udržali sedem rokov. Bolo to nádherné obdobie. Medzitým
sa nám podarilo zúčastniť sa Hier mládeže
Československa vo volejbale. Boli sme dvakrát aj na Majstrovstvách Československa
vo volejbale dievčat.
Mal som výsledky aj v geografii. Chodili
sme na olympiády, zúčastnili sme sa aj celoštátneho kola geografickej olympiády. Pridal som sa ku skupine učiteľov geografie,
biológie a geológie, ktorí chodili na náučné
expedície pod vedením už nebohého Pavla
Hosnedla. Boli to náročné výpravy po všet-

kých stránkach. Každá expedícia mala odborného garanta. Býval ním už tiež nebohý
František Kele ml., legendárny horolezec,
cestovateľ, pedagóg, publicista a geograf.
Pochodili sme Turecko, prešli sme sopky
Talianska od Vezuvu cez Stromboli až po
Etnu. Obrovským zážitkom bol nočný výstup na Stromboli, najaktívnejšiu sopku
Európy. Island bol pre mňa najsilnejším zážitkom. Je to krajina gejzírov, ale pre mňa aj
krajinou vodopádov. Z expedícií som priniesol úžasné zážitky a nové vedomosti, ktoré
som odovzdal študentom.
• Ako ste sa stali riaditeľom strednej školy?
Vyše 25 rokov som učil na Gymnáziu v Senci a mám na to veľmi pekné spomienky.
Bola to moja srdcovka. Nikdy som nechcel
učiť na základnej alebo na vysokej škole a
ani na inej strednej škole.
Presne neviem rok, ale bolo to na 1. apríla,
kedy som napokon odišiel zo seneckého
gymnázia. Mal som pocit, že je treba získať
odstup, vyskúšať sa inde. Dva roky som učil
na vtedajšom Strednom odbornom učilišti
strojárskom na Kysuckej ulici. Tie dva roky
mi dali po pedagogickej stránke skutočne
veľa. Vrátil som sa do gymnázia v období
voľby riaditeľa. Mal som ambíciu stať sa
riaditeľom Gymnázia v Senci, ale čestný
boj som tesne prehral. Nasledovalo krátke
obdobie práce mimo školstva. Vtedy prišla
informácia, že bude v Bratislave výberové
konanie na riaditeľa Strednej odbornej školy knihovníckych a informačných štúdií.
Prihlásil som sa a vyhral som spomedzi
štyroch uchádzačov. Začiatky neboli ľahké. Dovtedy som si myslel, že všetci riaditelia sú „sprostí“, len ja som ten múdry. Po
skúsenostiach sa musím ospravedlniť za

to, že som mal tento názor. Čelil som veľkému úbytku uchádzačov o štúdium na
našej škole, pretože profil školy nezodpovedal rýchlo sa meniacej štruktúre dopytu na pracovnom trhu. Zaviedli sme nový
odbor - masmédiá. V strednom školstve
to vtedy úplne chýbalo. V roku 2014 škola
zmenila svoj názov na Strednú odbornú
školu masmediálnych a informačných štúdií. Počty žiakov stúpli. Škola bola zachránená, dokonca sme otvorili aj ďalší nový
študijný odbor - marketing, ktorý je stále
jediným na stredných školách Slovenska.
Medzitým som už dovŕšil dôchodkový vek
a po 12 rokoch som uvoľnil kreslo riaditeľa,
ale ešte dva roky som tam učil geografiu a
etickú výchovu.
• Čo vás priviedlo do komunálnej politiky?
Prišlo to prirodzene. Začal som vo VPN v
Senci a keď prišli prvé slobodné voľby, tak
mi pripadalo úplne samozrejmé, že chcem
vstúpiť do politiky. Aj som sa stal poslancom mestského zastupiteľstva a bol som
ním nepretržite 28 rokov, až do roku 2018.
Po rozpade VPN som kandidoval už len za
KDH. Pre mňa KDH je zárukou zastúpenia kresťanského duchovného rozmeru v
politike. Najlepšie som rozumel školstvu
a športu, tam som sa videl najviac, ale poslanec rozhoduje o otázkach týkajúcich sa
všetkých oblastí života mesta. Naučil som
sa brať rozdielne názory, nepovažovať iný
názor a priori ako nepriateľský postoj. Moc
je obrovská zodpovednosť a komunikácia
je cesta k tomu, aby 19 poslancov vedelo
nájsť v základných veciach spoločnú reč.
• Čomu sa venujete na dôchodku?
Mám záhradku pri jazere. Takmer každý
deň som tam, síce teraz v zime je tam podstatne menej roboty. Mám takú záľubu, asi
tak 17 rokov, je to zimné plávanie. Plávam
denne, od pondelka do piatka, do začiatku decembra a koncom februára začínam
znova. Robím to pre zdravie a trošičku pre
kondíciu. V mladosti som mal dosť výbušnú
povahu, ale postupne som sa naučil takej
malej pokore. Dlho som si nevedel predstaviť, že raz budem rybárčiť. Nakoniec chytám ryby a nachádzam v tom relax, ukľudním sa, pomodlím sa, prečítam si, vylúštim
krížovku, aj si zaplávam. Budúci rok budem
mať 70 rokov. Dlho som nepočúval, ale teraz hovorím, treba si vypočuť toho druhého.
Ak nepočúvaš, ani nezískaš. A na to treba
dozrieť.
Rozprával sa Csaba Vysztavel
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Kto bude športovcom roka 2019?
Každý rok mesto oceňuje výsledky a výkony seneckých
športovcov. Návrhy je potrebné doručiť do 10. januára na
mestský úrad. Aké sú kritériá, podľa ktorých sa komisia
športu rozhoduje?

1. účasť na medzinárodných
podujatiach, umiestnenie
2. účasť v republikových podujatiach, umiestnenie
3. účasť na medzinárodných
a domácich turnajoch a podujatiach, umiestnenie
4. súčasná účasť v republikových súťažiach, umiestnenie
V prípade vhodných adeptov
sa budú udeľovať aj nasledovné ocenenia:
• čestné uznanie za celoživotný prínos pre šport v meste Senec, prípadne ocenenie
primátora Mesta Senec
• čestné uznanie – športový
čin roka 2019, čestné uznanie
tréner roka 2019 a pod.
• skokan roka, víťaz internetového hlasovania a absolútny
víťaz ankety.

Minuloročná absolútna víťazka Lucia Debnárová s mamou ocenenej volejbalistky Lenky Vandákovej.
Foto: Miro Pochyba
Návrh do ankety podáva:
• Športový klub
• Športová komisia pri MsZ
Senec
• Vedenie mesta
Pri prihlasovaní do ankety
je potrebné dodržať nasledovné kritériá:
Športovci jednotlivci:
• v roku 2019 mal športovec
trvalé bydlisko v meste Senec
alebo súťažil a bol členom
športového klubu so sídlom
v meste Senec (pri rovnakom
úspechu je uprednostnený
športovec s trvalým bydliskom v meste Senec)
• súťaž je vyhlásená pre
športovcov, ktorí súťažia
v dospelých a mládežníckych
kategóriach
• vyhlasuje sa 10 najúspešnejších športovcov bez udania poradia
• do ankety môžu byť prihlásení všetci športovci, ktorí
pretekajú v zimných i letných
športoch
• do ankety športovec jednotlivec môže byť nominovaný aj jednotlivec zo športových klubov kolektívnych
športov (futbal, volejbal, hádzaná, basketbal a pod.)

Pri posudzovaní rozhodujú
nasledovné kritériá, ktoré
splnili v roku 2019:
1. reprezentant – počet štartov v reprezentácii
2. účasť na MS, ME, majstrovstvách SR, umiestnenie
3. účasť na svetových, európskych a rôznych iných turnajoch a podujatiach, umiestnenie
4. účasť na republikových
turnajoch a podujatiach,
umiestnenie
5. účasť a umiestnenie v regionálnych a nižších súťažiach
6. súčasná účasť v republikových súťažiach, umiestnenie
7. športovec s trvalým pobytom v meste Senec
Športové kolektívy:
• športový kolektív musí mať
svoje sídlo v meste Senec
• členmi športového kolektívu nemusia byť občania mesta Senec, môžu byť aj zahraniční športovci
• vyhlasujú sa tri najúspešnejšie športové kolektívy bez
udania poradia
Pri posudzovaní rozhodujú
nasledovné kritériá, ktoré
splnili v roku 2019:

Ak máte medzi sebou, prípadne poznáte vhodných kandidátov na uvedené ocenenia,
je potrebné ich prihlásiť. Súčasne v ich prihláške popíšte

dôvod na udelenie ocenenia
(popis doterajšej činnosti, výsledky...)
Slávnostné
odovzdávanie
cien Športovec roka 2019
sa uskutoční 4. marca 2020
v MsKS v Senci. O termíne
a programe budeme informovať aj na webovej stránke
Mesta Senec – www.senec.sk
a facebookovom profile Mesto
Senec - oficiálna stránka.
Vyplnené anketové lístky
s povinnou prílohou - Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona
č.18/2018 Z. je potrebné zaslať, prípadne priniesť osobne
do podateľne MsÚ najneskôr
do 10. 1. 2020 na adresu:
MsÚ Senec, Mierové námestie 8, 903 01 Senec a na
obálku uviesť:
„ŠPORTOVEC ROKA 2019
– Komisia športu pri MsZ
v Senci“.
Gabriela Rebrošová
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Trojkráľové kúpanie ľadových medveďov – tentokrát na novom mieste
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 22-druhý krát
srdečne pozývajú divákov na tradične
prvú športovo-kultúrnu akciu v novom
kalendárnom roku v Senci - Trojkráľové
kúpanie ľadových medveďov, ktoré sa
uskutoční v pondelok 6.1.2020 od 13:30
hod.
V roku 2020 sa podujatie presunie na
pláž pod Hotelom Zátoka na severnej
strane Slnečných jazier.
Po slávnostnom nástupe o 14:00 hod.
a zanôtení hymny otužilcov, si plavkyne
a plavci vychutnajú studenú vodu Slnečných jazier.
O dobrú náladu a zábavu divákov sa po-

starajú spevácke a tanečné vystúpenie
(podrobnosti budú uvedené na fb stránke
Mesta Senec) a samozrejme ľadové medvede, ktoré si s chuťou zaplávajú v studenej vode Slnečných jazier. Pre divákov je
pripravené tradičné chutné občerstvenie
a výborný čaj na zahriatie.

Príďte podporiť aj domáci klub Seneckých ľadových medveďov, ktorý sa utešene rozrastá. Všetci otužilci sa tešia na
divákov, ktorí ich prídu povzbudiť a užiť si
príjemné sviatočné popoludnie na Slnečné jazerá do Senca.
Vlado Lysičan

5-násobní majstri Slovenska rozvíjajú už aj Senčanov

O Dominike Feketovej sme v Mestských
novinách Senčan písali viackrát, keď sa
jej spolu s tanečným partnerom Tomásom Tankom podarilo získať vynikajúce
umiestnenia na slovenských aj zahraničných súťažiach. Boli napríklad viacnásobnými majstrami Slovenska, finalistami
Európskeho pohára, majstram SR Showdance či semifinalistami Európy.
V súčasnosti spolu vedú Tanečnú školu
Keller, ktorá má sídlo v Nových Zámkoch.
Orientujú sa na štandardné aj latinsko-

americké tance. Tento šport bol v roku
1997 uznaný aj Medzinárodným olympijským výborom, má svoj medzinárodný
zväz a pravidlá, čo veľa ľudí zatiaľ nevie.
Odchovanci Dominiky Feketovej a Tomása Tanku chodia na súťaže, kde sa im
darí výborne sa umiestňovať. Vychovali
dokonca finalistov a vicemajstrov Slovenska v juniorských a mládežníckych
kategóriách.
Do Senca prišli pracovať v tomto školskom roku a pôsobia na Základnej škole

J. G. Tajovského.
Ako hovorí Dominika, dali si za cieľ venovať sa deťom a mládeži, vychovávať
z nich dobrých tanečníkov, ktorí by sa
mohli prepracovať na až na svetové súťaže ako majstrovstvá sveta alebo Európy,
naučiť ich disciplíne, ale aj spoločenskému správaniu. Chceli by aj v Senci vytvoriť dobrý kolektív a rozvinúť tanečno-športový súťažný typ.
Pripravujú aj tanečný kurz pre dospelých
a otvorili latino ladies iba pre ženy. MO

24

SENČAN január 2020

ŠPORT

Športové kluby v Senci
V Senci pôsobí množstvo športových klubov, ktoré sa venujú či už deťom, mládeži alebo dospelým.
Komisia športu prišla s nápadom postupne Senčanom predstaviť jednotlivé športové kluby, ich činnosť,
tréningy, súťaže a úspechy. V tomto čísle predstavujeme TK PROFI Senec.

TK PROFI Senec

Názov klubu: Tenisový klub TK PROFI
Senec
Telefón: 0903 151 331
Web stránka: www.tk-profi.sk
Email: info@tk-profi.sk
FB stránka:
www.facebook.com/pg/
TKPROFISenec/photos/?ref=page_internal
Prihlásiť sa je možné celoročne a to elektronicky - prihláška na web stránke:
prihlaska.tk-profi.sk/
alebo
priamo
u šéftrénerky klubu Ing. Lenky Virklerovej
na tel.č.: 0903 151 331
Miesto:
V lete - Tenisové kurty na Kysuckej ulici
V zime - Tenisová hala Hotela Družba na
Slnečných jazerách
Kedy vznikol klub, akým športu sa zaoberá:
TK PROFI Senec - tenisový klub v Senci
vznikol v roku 2009 so zámerom vytvoriť
zázemie a priaznivé podmienky na rozvoj tenisu v Senci a jeho okolí. Snahou
tenisovej školy je rozširovať svoju člen-

skú základňu a pomáhať pri rozvoji mladých talentov a detí, ktoré majú záujem
naučiť sa tento krásny šport a napredovať v ňom. Rovnako poskytuje svoje
služby aj dospelým, ktorí sa rozhodli začať hrať tenis, resp. zdokonaliť svoje herné zručnosti. Tenisová škola má k dispozícii vysokokvalifikovaný tím trénerov,
ktorí majú znalosti a skúsenosti v oblasti
trénovania detí i dospelých. Tréningy tenisu prebiehajú celoročne, počas zimnej
sezóny v krytej tenisovej hale a v letnom
období na otvorených tenisových kurtoch v Senci.
Počet registrovaných a neregistrovaných členov:
Klub má registrovaných súťažných detí
v rámci Slovenského tenisového zväzu 15
a klubových hráčov vrátane detí i dospelých je 70.
Vekové skupiny:
Tenisové tréningy sú určené pre deti od
5 rokov (dievčatá aj chlapci) a rovnako aj
pre dospelých rôznych vekových kategórií

Kedy sa dá prihlásiť do klubu:
Možnosť prihlásenia do klubu je celoročne.
Turnajový a súťažný režim klubu:
Klub sa v zastúpení jednotlivcov zúčastňuje celoslovenských turnajov v rôznych
vekových kategóriách (od detí do 8 rokov
až po dospelých) a výkonnostných úrovní
turnajov. Pravidelne má klub zastúpenie
na Majstrovstvách bratislavského regiónu ako aj Majstrovstvách Slovenskej republiky v juniorských súťažiach chlapcov
i dievčat v dvojhre a štvorhre.
Podujatia klubu:
Klub organizuje dvakrát ročne klubové
turnaje pre svojich členov. V zime je to
Vianočný turnaj v miešanej štvorhre detí
a rodičov, spojený s rôznymi detskými
súťažami a halový turnaj pre dospelých.
V lete je to Letný klubový turnaj pre deti
a rodičov, či už v dvojhre, alebo štvorhre,
rovnako spojený so súťažami pre najmenších členov.
Počas letných prázdnin klub organizuje
letné tenisové tábory.
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