
              Mesto bude čipovať nádoby na odpad (viac na str. 2)

Ročník 28 7-8/2018

Veľkolepý ohňostroj, na ktorý sa každý rok 
tešia malí i veľkí Senčania, bol tento rok opäť 
úžasný. Pred ním vystúpil s kapelou chariz-
matický a vtipný Peter Nagy, ktorého pies-
ne si spievalo celé publikum. V programe 
zloženom zo zvučných mien si mohol nájsť 
každý to svoje. Mladých oslovil Mike Spirit, 
muzikantov Korben Dallas a všetkých roz-
tancoval Polemic. Pri malom pódiu sa de-
ťom páčili kreatívne divadelné predstavenia 
s krásnymi bábkami a peknými príbehmi.
Na Veľkom letnom karnevale žiaci škôl pod 
vedením učiteliek a vychovávateliek, rodiny 
s deťmi, ale aj jednotlivci, porotu opäť pre-
kvapili svojou tvorivosťou. Sprievod masiek 
vinúci sa z námestia až na južnú stranu Sl-
nečných jazier s bubnovými zoskupeniami 
vytvoril bombastickú atmosféru.
Viac na www.senec.sk.                                    MO

Senecké leto a Veľký letný 
karneval otvorili letnú sezónu

Primátor mesta Senec Ing. Karol Kvál udelil 
seneckým žiakom diplom „Uznanie výni-
močným“, čím ocenil ich vynikajúce študij-
né výsledky a ocenenia na súťažiach. Tou- 
to výročnou cenou sa poďakoval žiakom  
a študentom za úspešnú reprezentáciu školy  
a šírenie dobrého mena mesta. Vedenie mes-
ta aj poslanecký zbor si vysoko váži vzde-
laných a schopných ľudí, ktorí sú zárukou 
úspešnej budúcnosti nášho mesta.
Ocenených bolo 167 žiakov, 43 zo ZŠ J.G.Ta-
jovského, 4 zo ZŠ Mlynská, 11 zo ZŠ s VJM 
A.M. Szencziho, 2 zo Súkromnej ZŠ Kysuc-
ká 14, 39 zo ZUŠ Fándlyho, 25 zo SZUŠ Re-
náty Madarászovej, 21 z Gymnázia Antona 
Bernoláka, 16 zo Spojenej školy s VJM A.M. 
Szencziho a 6 zo SOŠ automobilovej a pod-
nikania. Ocenenie si vyslúžilo aj 13 kolektívov 
z načich škôl.                                             VCs

Mesto ocenilo žiakov 
seneckých škôl
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Júnové zasadnutie Mestského zastu-
piteľstva v Senci otvoril primátor Karol 
Kvál, ale vzápätí sa ospravedlnil, že má 
neodkladné rokovanie v Bratislavskej 
vodárenskej spoločnosti a vedenie za-
sadnutia odovzdal viceprimátorovi  
Dušanovi Badinskému. 
Rokovalo sa v pokojnej atmosfére a pre-
važná väčšina diskusií mala konštruktívny 
charakter. Rozprava sa oživila pri výmene 
názorov o Záverečnom účte Mesta Senec 
za rok 2017, ktorý bol napokon schvále-
ný.  Dôležitou správou pre verejnosť je, 
že poslanci jednomyseľne schválili za-
vedenie elektronickej evidencie smet-
ných nádob spôsobom umiestnenia čipu  
na nádobách. Podrobnosti o čipovaní 
smetných nádob prinášame v samostat-
nom článku. Jednomyseľne bolo schvá-
lených aj ďalších osem materiálov, medzi 
nimi aj Plán kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra na II. polrok 2018, ktorý bol 
však na návrh poslankyne Hudákovej 
rozšírený o dve kontroly. Zhoda nastala 
aj pri počte poslancov MsZ pre volebné 
obdobie 2018-2022. Bude ich 19 a vzí-
du z dvoch volebných obvodov, v prvom 

bude 10 a v druhom 9 poslancov. Pribudli 
ďalší sobášiaci - poslankyne Hudáková  
a Košecová Gábrišová. Dva návrhy obča-
nov Mestu Senec na odkúpenie časti ich 
pozemkov, ktoré sú súčasťou verejného 
priestranstva, boli po diskusii vyradené 
z programu. Poslanci sa uzniesli na tom, 
že je potrebné najprv presne zmapovať 
verejné priestranstvá z hľadiska vlastníc-
kych pomerov a spracovať komplexnú 
úpravu pravidiel pre prípadné odkúpenie 
pozemkov od súkromných vlastníkov.
V bode rôzne najprv vystúpil zástupca 
spoločnosti Transpetrol, ktorá vlastní 
športovo rekreačný komplex na Slneč-
ných jazerách – Juh. Objasnil zámer 
rozšíriť komplex o hokejovú halu pre mlá-
dež a prenájom plochy od Mesta Senec  
na parkovanie pre návštevníkov. Námiet-
ky poslancov sa týkali hlavne toho, že už 
teraz je preťažená dopravná infraštruktú-
ra južnej strany jazier a objekt, ktorý by 
pritiahol ešte viac návštevníkov, by stav 
zhoršil v neúnosnej miere. Z diskusie 
vyplynulo, že Transpetrol opätovne pred-
loží svoj zámer do Komisie športu mesta 
Senec. Poslankyňa Turanská prečítala 

petíciu, ktorú s 283 podpismi odovzda-
li mestu obyvatelia mestskej časti Malý 
Biel. V nej žiadajú vyhlásenie stavebnej 
uzávery pre logistické haly v Senci a okolí 
do prijatia nového Územného plánu mes-
ta Senec. Medzitým sa vrátil zo služob-
ného jednania primátor Kvál, ktorý sa tiež 
zapojil do diskusie spolu so zástupcami 
príslušných odborov mestského úra-
du. Emotívne ladená diskusia neviedla  
ku konsenzu. V súčasnej dobe už sú po-
dania v tejto veci na prokuratúre a mesto 
si počká na jej stanovisko. V závere ešte 
vystúpili zástupcovia a podporovatelia 
zámeru developerskej firmy DOAS, ktorý 
žiada zámenu pozemku v lokalite Mlynský 
Klin. Tento bod bol stiahnutý z rokovania 
pre námietky časti obyvateľstva. Žiada-
telia predniesli vysvetlenie k svojej žia-
dosti, ktoré poslanci zobrali na vedomie  
s tým, že je potrebné, aby došlo k dohode  
na miestnej úrovni pred tým, než ich žia-
dosť bude v zastupiteľstve prerokovaná.
Viac informácií nájdete v zápisnici, ktorá 
je zverejnená na www.senec.sk a vo vide-
ozázname na www.zastupitelstvo.sk 

VCs

Mestskí poslanci rokovali v pokojnej atmosfére, až v bode „Rôzne“ prišlo aj na emócie

Nakoľko súčasný systém evidencie zber-
ných nádob na zmesový komunálny odpad 
a biologicky rozložiteľný odpad neumož-
ňuje dôslednú kontrolu a zberné nádoby 
nie sú označené žiadnym identifikátorom, 
zavádza mesto elektronickú evidenciu 
zberných nádob pomocou elektronických 
čipov, na základe ktorej bude koncom 
tohto roka následne upravené VZN mes-
ta Senec č. 6/2017 o miestnych daniach  
a miestnom poplatku za komunálne odpa-
dy a drobné stavebné odpady a VZN mes-
ta Senec č. 1/2018 o nakladaní s komunál-
nymi odpadmi a drobnými stavebnými od-
padmi. Prednostne sa budú čipovať zberné 
nádoby v individuálnej bytovej výstavbe, 
zberné nádoby právnických osôb a fyzic-
kých osôb – podnikateľov. Pri zavádzaní 
čipov na zberné nádoby sa bude vychá-
dzať z podkladov ekonomického útvaru, 
kde budú prednostne čipované zberné 
nádoby evidované v systéme s nulovým 
saldom, tzn., že poplatník má uhradené 
všetky záväzky voči Mestu za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady, vyru-
bené právoplatným rozhodnutím. Zberná 
nádoba, ktorej poplatník má voči mestu ne-
doplatky za komunálne a drobné stavebné 
odpady, nebude očipovaná a tým pádom, 
do času umiestnenia čipu, ani obslúžená. 
Pokiaľ by bola takáto zberná nádoba zvo-
zovou spoločnosťou obslúžená, systém 

ju zaznamená ako zbernú nádobu bez 
čipu a náklady spojené s jej obsluhou 
nebudú zvozovej spoločnosti uhradené  
a osádky zvozových vozidiel sa z dôvo-
du sankcie budú brániť týmto obsluhám.
Elektronický čip má vizuál nálepky a musí 
byť umiestnený na presne stanovenom 
mieste na zbernej nádobe tak, aby bol čita-
teľný pre čítačku na zvozovom vozidle. Po-
kus o prelepenie alebo poškodenie čipu 
spôsobuje, že sa čip stáva neaktívnym  
a zberná nádoba nebude následne ob-
slúžená. Nový čip bude poplatníkovi in-
štalovaný len povereným pracovníkom 
mesta, ktorý opätovne overí všetky údaje 
k zbernej nádobe.

Dôležité informácie k zavádzaniu elek-
tronických čipov:
Približne týždeň pred inštaláciou čipu bu-
dete písomne upovedomení odkazom  
o čase a termíne čipovania na Vašej ad-
rese (informácia v poštovej schránke). Pre-
berací protokol k čipu musí podpísať vždy 

poplatník uvedený na rozhodnutí, takže si 
Vás dovoľujeme požiadať o súčinnosť, na-
koľko to nemôže byť ktokoľvek, kto bude  
v tom čase na danej adrese. Žiadame Vás 
o kontrolu vyplnených údajov, nakoľko 
číslo čipu bude Váš identifikátor pri ko-
munikácii s dispečingom. Údaje z čipu  
a preberacieho protokolu sa budú nahrávať  
do mestského systému evidencie poplatní-
kov a budú slúžiť ako podklad k vyrubeniu 
poplatku rozhodnutím na ďalšie obdobie  
a zároveň ako podklad pre útvar životného 
prostredia k evidencii neprihlásených pô-
vodcov odpadu. Každá nová zberná nádo-
ba na zmesový komunálny odpad a biolo-
gicky rozložiteľný odpad bude musieť byť 
prihlásená do systému zberu, uhradená  
a ošetrená čipom - inak nebude obslú-
žená. Pokiaľ plánujete v blízkej budúcnosti 
výmenu zbernej nádoby, odporúčame Vám 
jej výmenu pred očipovaním nakoľko život-
nosť čipu je približne 10 rokov. Očipovanú 
zbernú nádobu vieme v prípade odcudze-
nia dohľadať pri nasledujúcom vývoze a aj 
zablokovať jej vývoz na „diaľku“. Poplatní-
kom s aktívnym čipom bude umožnené 
vytvorenie prístupu do webovej apliká-
cie, kde si budú môcť okrem iného napr. 
nastaviť notifikácie o nevyvezení zbernej 
nádoby. 
Viac podrobných informácií nájdete  
na www.senec.sk.                                    MsÚ

V Senci sa budú čipovať zberné nádoby
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Počas Veľkého letného 
karnevalu vládne mestu 
kráľ karnevalu. Primátor 
mesta Senec Karol Kvál 
mu odovzdal kľúč od mes-
ta na malom pódiu na Lich-
nerovej ulici. Pri tejto príle-
žitosti spolu s krstnou ma-
mou Margit Polák pokrstili 
Maľovankového sprievod-
cu Senca od Zuzany Oros 
a jej autorského kolektívu. 
Knižka je akýmsi turistic-
kým sprievodcom, pre-
tože na 44 stranách o veľkosti A4 predstavuje naše mesto 
prostredníctvom výtvarne hodnotných kresieb, ktoré čakajú  
na oživenie farbami.                                                              VCs
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Pribudli nové vlaky
zo Senca do Bratislavy 

Železničná spoločnosť Slovensko 
rozšírila počet vlakov medzi Sencom  
a Bratislavou. Obyvatelia z okolia hlav-
ného mesta majú opäť o dôvod viac 
prestúpiť z auta do vlaku, pribudlo im 
56 nových vlakov.
V úseku Senec – Bratislava-Nové 
Mesto – Bratislava-Petržalka je za-
vedených celkom 29 nových vlakov, 
pričom 15 vlakov kategórie Os ide 
v smere Bratislava-Nové Mesto a 14 
vlakov kategórie Os je vedených sme-
rom do Senca.
Okrem prvého ranného páru vlakov 
je možné pri vlakoch zo smeru Senec 
v stanici Bratislava-Nové Mesto, prí-
padne Bratislava predmestie prestúpiť 
na vlaky novej linky Bratislava-Nové 
Mesto – Trnava.
Dohromady 56 nových vlakov vytvori-
lo nový model železničnej prímestskej 
dopravy na území hlavného mesta  
a zároveň došlo k rovnocennému 
rozloženiu ponuky osobných vla-
kov medzi stanice Bratislava hl. st.  
a Bratislava-Nové Mesto. Všetky uve-
dené vlaky sú zaradené do Integro-
vaného dopravného systému Brati-
slavského kraja ako nové linky S 55  
a S 65 a v rámci vzájomnej spolupráce 
s Bratislavskou integrovanou dopra-
vou a mestom Bratislava prišlo k posil-
neniu kapacity súčasných liniek MHD 
do/zo staníc Bratislava-Nové Mesto  
a Bratislava predmestie, resp. Bratisla-
va-Vinohrady. Kompletné zahustenie 
dopravy je realizované súčasnými vo-
zidlami ZSSK, čím dochádza k zvýše-
niu efektivity ich využitia. 

Zdroj: www.slovakrail.sk

Zápis do materských škôl
V dňoch 15. a 16. mája sa uskutočnil zápis 
detí do materských škôl v Senci. Od škol-
ského roka 2018/2019 nastúpi do šiestich 
materských škôl 220 novoprijatých detí. 
Detí, ktoré spĺňajú podmienky, ale z kapa-
citných dôvodov ich nie je možné umiest-
niť, je približne 110.
Zápis do 1. ročníka základných škôl
Zápis detí do 1. ročníka základnej školy sa 
uskutočnil 20. a 21. apríla. K školskému 
roku 2018/2019 bolo prijatých 313 prvá-
kov: na ZŠ Tajovského bude 87 prvákov  
v 4 triedach, na ZŠ Mlynská 106 prvákov  
v 5 triedach, na ZŠ s VJM Szencziho 27 prvá-
kov v 2 triedach, na ZŠ Kysucká 72 prvákov  
v 4 triedach a na súkromnej ZŠ na Kysuc-
kej ulici 21 prvákov v 1 triede.

Upozornenie pre rodičov: V dôsledku ob-
medzených kapacitných možností na ZŠ 
Tajovského oznamujeme, že všetky triedy 
1. ročníka pre školský rok 2018/19 budú 
premiestnené do elokovaného pracoviska 
na ZŠ Kysucká 14.
Výsledky výberových konaní
23. mája sa uskutočnilo výberové konanie 
na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ Mlynská. 
Výberového konania sa zúčastnili 4 uchá-
dzači. Výberovou komisiou bola navrhnutá 
a primátorom menovaná od 1. júna 2018 
PaedDr. Jana Tamašiová.
28. mája sa uskutočnilo výberové konanie 
na obsadenie funkcie riaditeľky MŠ Kysuc-
ká 9. Do výberového konania sa prihlásila 
1 uchádzačka, Bc. Katarína Potočárová, 
ktorá bola výberovou komisiou navrhnutá 
a primátorom menovaná k 1. júlu.       MsÚ

Novinky zo seneckých škôl a škôlok

V školskom roku 2017/2018 sa materská ško-
la zapojila do grantového programu Nadácie 
Allianz zameraného na zvýšenie bezpečnos-
ti na cestách v slovenských obciach a mes-
tách. Podarilo sa nám uspieť a získali sme 
2000 eur na vybavenie dopravného ihriska.
Postavili sme ho v rámci spolupráce  
s mestom Senec. Na dopravnom ihrisku deti 
spoznajú základné dopravné značky, sve-
telný semafor a situácie, s ktorými sa môžu 
stretnúť na cestách.
Nadácia Allianz poskytla 2000 eur. Postačili 
na kúpu mobilnej svetelnej signalizácie – SE-
MAFOR pre chodcov aj motoristov, kolobe-
žiek, kolobežiek s tromi kolesami, odráža-
diel. Materská škola prispela ku kúpe ďalších 
bezpečnostných prvkov ako sú cyklistické 
prilby a reflexné vesty. 
Chodci sú najzraniteľnejšími účastníkmi 
cestnej premávky. Preto vítame možnosť 
získavania návykov bezpečného správania 

sa na cestách už od najmenších detí. Hra je 
najdôležitejším prvkom edukácie detí v pred-
školskom veku. Dúfame, že sa nám podarí v 
rámci nej vštepiť deťom základy bezpečného 
správania sa na cestách.
Poďakovanie patrí Nadácií Allianz, zástup-
com Mesta Senec aj zástupcom Mestskej 
polície Senec za spoluprácu a za podporu 
pri implementovaní dopravnej výchovy detí 
do praxe.       Kolektív a deti z MŠ Kollárova

MŠ Kollárova - Naše dopravné ihrisko

Senec má už aj maľovanku
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• V akej kondícii sú Slnečné jazerá na za-
čiatku sezóny?
Kvalita vody je pravidelne monitorovaná. 
Vzorky sú odoberané každé dva týždne. 
Na základe poslednej správy Úradu ve-
rejného zdravotníctva SR a Regionálne-
ho úradu verejného zdravotníctva zo dňa  
6. júna môžem potvrdiť, že Slnečné jazerá 
vo všetkých ukazovateľoch vyhovujú po-
žiadavkám na kvalitu vody, čiže sú vhodné 
pre kúpanie.
• Aký je vývoj kvality vody jazier?
Jazero je komplexný ekosystém, živý orga-
nizmus, ktorý je veľmi závislý od vonkajších 
vplyvov. Napríklad na celkové oteplenie, 
ktoré sa výraznejšie prejavilo v uplynu-
lých pár rokoch, zareagovali jazerá aj tým,  
že je o niečo viac uhynutých rýb, ako  
po iné roky. Týka sa to pritom všetkých 
jazier, kde dochádza k zvyšovaniu teploty 
vody. Minulý rok ku koncu sezóny kles-
la hladina vody o 1,5 metra, čiže chýbali 
milióny litrov vody, čo automaticky viedlo  
k ešte väčšiemu prehriatiu jazier. Tešili sme 
sa síce z rekordného počtu návštevníkov,  
ale to tiež nepridalo na kvalite vody. Na jar 
sa objavil v niektorých zálivoch žltý povlak 
na vode. Na prvý pohľad to vyzeralo, ako 
keby bola na hladinu vyliata okrová farba. 
Zistili sme, že to bol peľ a kvet topoľa a os-
tatných kvitnúcich stromov a rastlín v okolí. 
Letné búrky si s tým poradili a voda je teraz 
aj na pohľad čistá. 
Prirodzené starnutie jazera však zákonite 

prináša aj postupné zhoršenie kvality vody. 
Slnečné jazerá boli čistené pred desiatimi 
rokmi. Ročne vzniká 2,5 až 3 cm sedimen-
tu, ktorý sa usádza na dne, takže za tie roky 
pribudlo zhruba 25 – 30 centimetrov sedi-
mentu. Na jar minulého roka sme začali 
intenzívne hľadať možnosti riešenia tohto 
problému. Rozhodli sme sa pre biologické 
čistenie, ktoré považujem za najekologic-
kejšie a zároveň aj najekonomickejšie rie-
šenie v prípade, že sa plne osvedčí.
• V čom spočíva?
Pilotný projekt biologického čistenia Slneč-
ných jazier bol realizovaný na 8 hektárovej 
ploche najstaršieho, prvého jazera, kde je 
na dne najhrubšia vrstva usadenín. Na zá-
klade referencií a odporúčaní sme minulý 
rok na jeseň nasadili prvú dávku baktérií 
od českej firmy Baktoma, ktorá si na Slo-
vensku získala meno vyčistením Štrbského 
plesa. V skúšobnom pilotnom projekte išlo 
o čiastočné odstránenie organických usa-
denín z dna pomocou bakteriálnej zmesi, 
ktorá je úplne neškodná pre životné pro-
stredie, čo potvrdili aj testy na ekotoxicitu 
tejto bakteriálnej zmesi vykonané na ÚVZ 
Bratislava. Pred nasadením baktérií bolo 
sonarom zamerané dno jazera a bola 
presne stanovená hrúbka vrstvy organic-
kých nánosov v desiatkach GPS bodoch.  
Po poslednej aplikácii v rámci nasadenia 
baktérií bola sonarom opäť zmeraná hrúb-
ka organických usadenín v rovnakých GPS 
bodoch. Merania ukázali úbytok minimálne 

5.000 m3 sedimentov z dna za šesť týždňov 
aplikácie bakteriálnej zmesi, čo znamená 
asi 500 plne naložených nákladných auto-
mobilov. Na základe tohto veľmi presvedči-
vého výsledku sme sa rozhodli, že bakteri-
álnu zmes nasadíme ešte raz, na jar v roku 
2018. Výsledky dvoch nasadení baktérií  
na 8 hektárovom prvom jazere budú vy-
hodnotené po skončení tohoročnej tu-
ristickej sezóny. Výsledná analýza, spolu  
s vyjadreniami všetkých kompetentných or-
gánov, bude predložená zrejme už novému 
Mestskému zastupiteľstvu, aby rozhodlo  
či touto metódou budeme pokračovať  
v čistení aj na ďalších zhruba 80 hektároch 
Slnečných jazier. Ohľadom financova-
nia celého projektu prebiehajú rokovania  
o možnostiach získania dotácií.
• Ako bude monitorované jazero po dru-
hom nasadení baktérií?
Úrad verejného zdravotníctva SR bude 
vykonávať v mesiacoch jún, júl, august  
a september rozšírené autorizované rozbo-
ry vody Slnečných jazier. Merať budú kon-
centrácie všetkých dusíkov, fosforu, rias, 
siníc, chlorofylu-a, E-coli, črevných entero-
kokov, koliformných baktérií a ďalšie. Roz-
bory budú mať jasnú výpovednú hodnotu 
o stave kvality vody v Slnečných jazerách 
počas celej kúpacej sezóny 2018. Cieľom 
všetkých spomínaných opatrení je stabili-
zácia unikátneho vodného ekosystému Sl-
nečných jazier a zabránenie zvyšujúcemu 
sa výskytu rias a siníc vo vode.             VCs

Čistota vody Slnečných jazier
Na jar sa objavila v jednom periodiku nelichotivá správa o kvalite vody Slnečných jazier, v ktorej však chýbala  

zmienka o tom, že použité údaje pochádzajú z jesene minulého roka. Požiadali sme preto riaditeľa Správy  
cestovného ruchu Senec s.r.o. Ing. Róberta Podolského, aby informoval verejnosť o opatreniach, ktoré boli 

vykonané v záujme zachovania požadovanej kvality vody počas celej turistickej sezóny.

Záverečnou konferenciou sa 5. júna 2018 
ukončil projekt na vybudovanie časti 
vodovodu s pripojením sa na zásobník  
s pitnou vodou v obci Bardar v Moldav-
sku. Mesto Senec sa zapojilo do reali-
zácie projektu odovzdaním vlastných  
a sprostredkovaním skúseností iných 
slovenských samospráv pri zásobova-
ní obyvateľstva pitnou vodou. Projekt 
realizovala Regionálna rozvojová agen-
túra (RRA) Senec - Pezinok za podpo-
ry programu SlovakAid v spolupráci  
s moldavskými partnermi Ialoveni District  
a RRA ADR Centru. Záverečnej konferen-
cie sa zúčastnili aj zástupkyne Mesta Se-
nec, prednostka Ing. Jarmila Répássyová  
a projektové manažérky Ing. Nataša Urba-
nová, PhD. a Mgr. Angelika Matlohová. Pri 
tejto príležitosti navštívili aj Mestský úrad  
v Ialoveni, ktoré je partnerským mestom 
Senca od júna 2016. Primátor Mesta Ia-

loveni Sergiu Armasu im spolu so svojím 
tímom predstavil úspešné projekty ich 
mesta. Zavítali aj do najväčšej integ-
rovanej materskej školy v Moldavsku,  

ktorú navštevujú aj autisti a zrakovo po-
stihnuté deti, a do turistického komplexu 
vybudovaného pri jazere v Ialovenskom 
okrese.                                                AM

Mesto Senec zdieľa skúsenosti s moldavskými partnermi
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Chválime, karháme
• Chválime obyvateľa Dúhovej ulice, 
ktorý sa postaral o zveľadenie priľahlej 
plochy k ceste.                                   čitateľ

• Do rubriky „Karháme“ zasielam foto 
nezodpovedného vodiča, ktorý niekoľ-
ko dní takto parkuje na Pribinovej ulici  
v Senci.                                               Inge

• Mesto zabezpečilo prikrytie ihriska 
na „Salámke“. Dúfame, že obyvatelia 
sídliska, najmä rodičia detí, ktoré pies-
kovisko využívajú, budú dbať na jeho za-
krývanie.                                                 MsÚ

• Mobilné wc je neustále terčom van-
dalov, ktorí ho zvaľujú. Neslúži tak ani 
obyvateľom a mesto s ním má len ďalšie 
náklady. Preto bude počas leta odstrá-
nené.                                                    MsÚ

Kaplnka Svätej trojice má vý-
znamné jubileum - 300. výro-
čie postavenia ako obetného 
daru za pominutie moru. V ne-
deľu Najsvätejšej Trojice, kedy 
sa v Senci slávia hody, bola  
v kaplnke omša o 9:30 v slo-
venskom a o 11:00 v maďar-
skom jazyku. V rámci omší 
farár Mgr. Jozef Dúc a kaplán 
Mgr. Andrej Bošňák pripome-
nuli 300. výročie založenia toh-
to malého svätostánku.
Senecká kaplnka Najsvätej-
šej Trojice bola postavená  
v roku 1718, asi 500 - 600 kro-
kov od posledných domov 
obce. Dal ju postaviť šľachtic 
István Bornemissza. Dôsled-
kom kuruckých vojnových 
udalostí sa aj v Senci objavila 
„čierna choroba“ – mor. Padla 
za obeť aj mladá dcéra šľach-
tica Bornemisszu a chorobou 
bolo postihnuté celé služob-

níctvo. Bornemissza dal sľub,  
že v prípade pominutia cho-
roby dá postaviť kaplnku. Na-
koľko kaplnka bola obďaleč  
od obce, v blízkosti bol aj 
domček pre správcu kaplnky. 
Tento domček, ktorý sa nachá-
dza cca 80 m južným smerom 
od kaplnky, starší Senčania 
nazývali ako „cholerový dom“, 
dodnes je v pomerne dobrom 
stave.
Veriaci v roku 2002 dali kapln-
ku zreštaurovať zvnútra i zvon-
ka. Bol zreštaurovaný aj kla-
sicistický drevený oltár, v kto-
rom sa našiel oltárny kameň, 
ktorým 2. marca 1912 ostri-
homský arcibiskup Medardus 
Kohl kaplnku po vtedajšej re-
novácii zasvätil mučeníkom sv. 
Clementovi a sv. Blandinimu. 
Senčania však tradične slávia 
hody v nedeľu Svätej trojice.
Text: Gabriel Agárdy, Foto: MO

300. výročie kaplnky Najsvätejšej Trojice
Pod vedením seneckých kňa-
zov sa opäť podarilo zorgani-
zovať Farský deň. Spojili sa 
slovenskí i maďarskí veriaci, 
všetci, ktorí chceli prispieť  
k spoločnému dielu. 
Program sa začal slávnost-
nou svätou omšou v kostole 
Svätého Mikuláša. O jeho 
histórii neskôr rozprávali Ma-
rek a Katka Vinczeoví, ktorí 
pripravili aj krátky časopis  
so zaujímavými faktami.  
V okolí kostola sa však už 
rozutekali deti na množstvo 
stanovíšť, kde za šikovnosť  
či športové výkony mohli zís-
kavať peniažky Sefary (SE-
FAR – senecká farnosť, pozn. 
aut.), za ktoré si mohli na bl-
šom trhu kúpiť hračky a kniž-
ky. Deti sa vozili na koníkovi, 
vyskákali sa na trampolíne  
a jazdili na autíčkach.

Popri výbornom guláši z va-
rešky Romana Voška, pár-
koch a cigánskej, sa súťažilo 
o najlepší slaný a sladký ko-
láč. Deti nadchli palacinky  
a zelená cukrová vata. 
Vo viacboji si zmerali sily ro-
dinné tímy aj s deťmi. Aj keď 
zvíťazili všetci zúčastnení, 
cenu za prvé miesto si od-
niesla rodina Salmášovcov. 
Obrovský potlesk si vyslúžil 
Pali Blaho so žonglérskym 
vystúpením a divadelný sú-
bor Mačky a ich Kráska  
a zviera pod vedením pani 
učiteľky Kolejákovej.
Krásny slnečný rodinný deň 
zakončila modlitba ruženca 
pri Lurdskej jaskynke, kde 
boli Senec a naša farnosť za-
svätené Panne Márii.

Text: MO
Foto: Marek Vincze

Farský deň bol rodinným dňom
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1. Poliklinika - najvyššia priorita
Senčania si už zaslúžia modernejšiu 
a prístupnejšiu polikliniku. 
Doteraz sa riešilo najmä školstvo, te-
raz musíme pridať aj v zdravotníctve. 
Plánujem kroky na zvýšenie počtu 
parkovacích miest v okolí poliklini-
ky a vytvorenie priestorov pre vše-
obecných lekárov, ale tiež by mali 
dostať väčší priestor aj lekári špe-
cialisti. Senec je už dosť veľký na to,  
aby Senčania nemuseli cestovať 
na vyšetrenia, ale všetko potrebné 
mohli vybaviť doma.
2. Turnikety na Slnečných jaze-
rách
Okrem zefektívnenia výberu vstup-
ného mi ide o bezpečnosť tých,  
ktorí sa po areáli pohybujú pešo,  
na korčuliach, či na bicykli.
3. Parkovacia politika
Cieľom parkovacej politiky je okrem 
budovania nadzemných parkovísk, 
ísť aj do iných riešení, ktoré ,,pre-
vzdušnia“ mesto. 

4. Byty pre učiteľov
Úmerne s narastajúcimi kapacitami  
v našich školách a škôlkach narastajú 
aj nároky na ich personálne obsade-
nie. Vieme, aké majú učitelia postave-
nie v spoločnosti, aj ako sú odmeňo-
vaní. Aby sme ich prilákali, potrebuje-
me im niečo ponúknuť a udržať si ich.

5. Reklamný smog
Cieľom je odstránenie nelegálnych 
bilboardov a reklamných tabúľ  
a ešte výraznejšie zjednotenie tých 
legálnych v zmysle jestvujúcej legis-
latívy.
6. Participatívny rozpočet na pro-
jekty
Chcem zapojiť Senčanov do vecí 
verejných tak, že z mestského roz-
počtu sa vyčlení čiastka peňazí  
na projekty v rôznych oblastiach  
a občania hlasovaním rozhodnú, 
ktoré sa budú realizovať.
7. Park Márie Terézie s náučným 
chodníkom
Osobnosť najvýznamnejšej panov-
níčky 18. storočia, Márie Terézie,  
je veľmi úzko spätá so Sencom.
Myslím si, že premenovaním jestvu-
júceho krásneho Parku oddychu 
zvaného Park oddychu - Amfiteáter 
na Park Márie Terézie by toto prepo-
jenie dostalo ešte väčší význam.  

Inzercia

Dušan Badinský: Mojou prioritou je nová poliklinika
V komunálnych voľbách, ktoré nás čakajú v novembri, sa budem uchádzať o Vaše hlasy

ako kandidát na primátora mesta Senec. Témy môjho volebného programu vznikali
pri stretnutiach s občanmi a týkajú sa väčšiny Senčanov.

VOLEBNÝ PROGRAM:
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Inzercia

Pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda 
Vás pozýva MO Matice slovenskej v Senci 

na koncert, 
ktorý bude 5. júla o 16:00  

v evanjelickom kostole v Senci. 
Vystúpi spevácky zbor Prameň z Voderád a Spevácky 

zbor pri MO Matice slovenskej v Senci. 
Vstupné dobrovoľné.

Preddovolenkový frmol nám dá všetkým vždy 
poriadne zabrať a občas sa môže stať, že za-
budneme uhradiť platbu za elektrinu. Aby sme 
po príchode neriešili namiesto pozerania fotiek 
z dovolenky čistenie chladničky a mrazničky, 
je dobré mať ešte pred odchodom vyrovnané 
účty za energie. Ak by ste náhodou zabudli, 
nič to! V prípade, že máte dodávateľa energií 
ZSE, faktúru za elektrinu a plyn môžete zaplatiť 
priamo z vášho online účtu kedykoľvek a kde-
koľvek. Navyše online účet so sebou prináša aj 
mnoho ďalších výhod. 

Majte všetko pod kontrolou
Výhodou online účtu od ZSE je, že máte všetky 
informácie o vašich odberných miestach pekne 
na jednom mieste. V rámci online účtu získate 
prístup k faktúram a platbám za posledných 
6 rokov a môžete uhrádzať faktúry priamo 
cez platobnú bránu. „Zákazníci určite ocenia 
aj možnosť  aktivovať si e-faktúru, aby ju mali 
poruke skôr, ako by prišla poštou, či zobraze-
nie odstávok elektriny vo svojom online účte,“ 
hovorí Daniel Klúčovský, produktový manažér 
pre online služby v ZSE.

Plaťte za energie, kedy vám to vyhovuje
Platíte zálohové platby za elektrinu v termíne, ktorý 
vám nevyhovuje? Vďaka online účtu ZSE si môžete 
zmeniť deň splatnosti aj výšku zálohových platieb 
za energie tak, ako potrebujete. „Ďalšou výhodou 
online účtu je aj možnosť upraviť si spôsob platby 
a čísla bankových účtov na zasielanie preplatkov. 
Zákazníci si môžu upraviť kontaktné údaje, zmeniť 
sadzbu za elektrinu, urobiť online prepis odberateľa 
elektriny a plynu či objednať služby od ZSE,“ dopĺňa 
Daniel Klúčovský zo ZSE. 

Znížte si náklady za energie
Ak chcete poznať najväčších žrútov elektriny vo 
vašej domácnosti, je načase urobiť si bezplatnú 
online analýzu spotreby. Stačí si aktivovať online 
účet na www.zse.sk, v rámci ktorého si môžete 
urobiť online analýzu vašej spotreby. „Pri analý-
ze spotreby elektriny je potrebné zadať, či bývate 
v byte alebo v dome, akú máte úžitkovú plochu, 
koľko máte členov v domácnosti, čím vykurujete 
a aké spotrebiče, technológie či osvetlenie využívate. 
Na základe zadaných parametrov vám aplikácia 
odporučí vhodnú sadzbu a poskytne množstvo tipov 
a rád, ako znížiť spotrebu v domácnosti a ušetriť až 
desiatky eur ročne,“ dodáva Daniel Klúčovský zo ZSE.

3 dôvody, prečo sa oplatí mať online účet v ZSE už toto leto
Je tu čas dovoleniek a asi jedno z najhorších prekvapení, ktoré nás môže čakať doma 
po príchode z dovolenky, je nepríjemný zápach z roztopenej chladničky s mrazničkou. 

200 000
zákazníkov využíva 

online účet ZSE

Ďakujeme!

122 000 
zákazníkov si aktivovalo 
elektronickú faktúru

23 000
zákazníkov si online 
zmenilo výšku záloh alebo 
termín splatnost i

14 000
zákazníkov si upravilo 
spôsob platby online

40 000
zákazníkov si urobilo 
analýzu spotreby elektriny

Sencan_186x120mm_0618.indd   1 21.6.2018   8:50

Inzercia

Zverejnenie zámeru na prenájom majetku 
vo vlastníctve Mesta Senec formou priameho nájmu 
Mesto Senec v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majet-
ku obcí v znení neskorších predpisov a podľa platného VZN  
č. 3/2009 o hospodárení s majetkom mesta v znení dodatkov 
zverejňuje zámer na prenájom ornej pôdy v Záhradkárskej osa-
de na Pezinskej ulici v Senci. 
Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke Mesta Se-
nec www.senec.sk a na úradnej tabuli mesta.

Mesto Senec príjme do pracovného 
pomeru vyučeného kuchára/vyuče-
nú kuchárku

Pracovný pomer: na plný pracovný úvä-
zok, Pracovná doba: pondelok až piatok 
od 6:30 do 14:30, Predpokladaný nástup 
do zamestnania: 13.08.2018, prípadne 
dohodou
Požiadavky: stredné vzdelanie (odbor 

kuchár); platný zdravotný preukaz; prax  
v školskej jedálni alebo v závodnom stravo-
vaní vítaná; Platové podmienky: 3. plato-
vá trieda v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z.  
o odmeňovaní niektorých zamestnan-
cov pri výkone práce vo verejnom záujme  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
Písomnú žiadosť o prijatie do zamestna-
nia a životopis zašlite poštou alebo do-
ručte na adresu:  

Mestský úrad, 
Mierové námestie č. 8, 903 01 Senec
Kontakt:
Jana Maczeáková
mail: maczeakovaj@senec.sk
t.č. 02/20205132
alebo
Ing. Helena Krajčovičová
mail: krajcovicovah@senec.sk
t.č. 02/45923125



8 SENČAN júl-august 2018  SPEKTRUM

11. júna sa hľadisko MsKS 
zaplnilo rodičmi a priateľmi 
našej Základnej umeleckej 
školy. Prvýkrát sa konal ab-
solventských koncert v zlože-
ní divadlo a tanec. Absolventi 
dvoch pedagogičiek Mgr.art. 
Zuzany Kolejákovej a Dis.art. 
Nikolety Likeovej sa pred-
viedli so svojimi tanečnými 
choreografiami a divadelnými 
inscenáciami. Nechýbali ani 
malí tanečníci, ktorí svojou 
šikovnosťou a najmä elánom 
vyčarili úsmev na každej tvá-
ri. Zatancovali nielen šmol-
kový tanec, ale napríklad aj  
na pieseň Holky z naší škol-
ky. Špeciálnym hosťom kon-
certu bola tanečná skupina 
Rajka dance, pod vedením 
Nikoly Illešovej, ktorá bude 
od budúceho roka učiť na 
ZUŠ spev aj hip-hop. Diva-
delníci sa prezentovali dvo-

ma inscenáciami (DS Mačky  
vo vreci: Na ľudovú nôtu  
a DDS Mačky: Kráska a zvie-
ra). Divadelný súbor Mačky 
vo vreci sa začiatkom júna 
zúčastnil celoslovenského 
kola súťaže divadiel mladých 
Fedim 2018 a koncom júna 
si zas súbor Mačky ako aj 
súbor effecteD zmerajú ume-
lecké sily na celoslovenskom 
Hviezdoslavovom Kubíne. 
Absolventky pani učiteľky Li-
keovej sa s predvádzanými 
tancami zúčastnili viacerých 
súťaží a napríklad Lucia Tichá 
s Emou Vrábelovou získali 
dve strieborné miesta v sú-
ťaži v Nitre s choreografiou 
Slip. Všetkým absolventom 
ďakujeme za ich pracovitosť 
a tvorivosť a želáme im ďal-
šie úspechy v oblasti divadla  
a tanca ale aj v živote. 

ZUŠ Senec

Spojenie tanca a divadla okúzlilo divákov 

Na záver školského roka sa stalo 
tradíciou vystúpenie detí taneč-
ného odboru ZUŠ Senec. Ukáž-
ka celoročnej práce, prezento-
vaná v autorskom pásme, bola  
i v tomto roku umeleckým zá-
žitkom a divákmi bola zaslú-
žene odmenená frenetickým 
potleskom. 
Grémium Senec ako neformálne 

združenie občanov odovzda-
lo učiteľom tanečného odboru  
Monike Czingelovej a Mikulášo-
vi Czingelovi Ďakovnú Plaketu  
za dlhoročnú vynikajúcu peda-
gogickú prácu a významný po-
diel na rozvoji tanečného ume-
nia v podmienkach ZUŠ Senec.
Verejnosť s poľutovaním prijala 
informáciu, že učitelia, ktorí sa 
každoročne usilovali o rozvíja-
nie umeleckého cítenia a talentu 
detí, sa žiaľ tohtoročným koncer-
tom lúčia a končia spoluprácu 
so ZUŠ Senec.
Grémium Senec obom učiteľom 
želá tvorivý elán a veľa síl do ďal-
šej bohatej a kreatívnej činnosti 
kdekoľvek budú pôsobiť.

Alexander Balderis

Ocenenie učiteľov tanca

Po okruhu okolo Slnečných ja-
zier (cca 7 km), okruhu Senec-
-Reca s odbočkou na Kráľovú pri 
Senci (cca 15 km), okruhu Reca-
-Nový Svet-Reca (cca 7 km), Se-
nec-Pezinok (cca 16 km),  Senec 
– Jelka (cca 16 km), ktorá vedie 
cez obce Kráľová pri Senci, Kos-
tolná pri Dunaji a Hurbanova 
Ves k Malému Dunaju v Jelke, 
bola v júni vyznačená cyklotrasa 
Senec – Tureň - Nová Dedinka – 
Bernolákovo - Bodoház - Hrubý 
Šúr - Malý Šúr a Kostolná pri Du-
naji v celkovej dĺžke 25 km. Na 
cyklistickú trasu je možné sa na-
pojiť z námestia v Senci a z are-
álu Slnečných jazier. Tieto trasy 

budú slúžiť nielen obyvateľom 
nášho regiónu, ale aj návštev-
níkom, ktorí k nám prichádzajú 
počas letnej turistickej sezóny. 
Realizátorom značenia sú OO 
CR Región Senec v spolupráci  
s mestom Senec, Správou ces-
tovného ruchu Senec s.r.o., člen-
mi Cyklokoalície Pezinok a Klu-
bom turistov Senec. Prehľadná 
mapa bude záujemcom k dispo-
zícii v Turistickom informačnom 
centre v Tureckom dome a po-
čas letnej sezóny na hlavných 
recepciách Slnečných jazier. 

Ing. Róbert Podolský, 
riaditeľ OO CR Región Senec, 

riaditeľ SCR Senec s. r. o.

Cyklistická trasa Senec - Bernolákovo
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Zubná klinika Smile SV ponúka odborné konzultácie, 
podrobnú analýzu klinickej situácie pacienta, prípravu 
plánu liečby a samotnú implantáciu (odstránenie 
poškodených zubov a inštaláciu implantátu), skúšanie 
budúcej konštrukcie a protézovanie. Po návšteve našej 
kliniky necháte svoj strach, pochybnosti a obavy za sebou, s 
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Inzercia

Rezervácia potrebná 
do 10.7.2018
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dza ich nasledujúca súťažná disciplína... 
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tiež „veľkí“ prváci a druháci. Študenti sep-
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Mgr. Alena Balúchová, GAB Senec

Deň detí v číslach
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PREDPREDAJ  VSTUPENIEK: 
KANCELÁRIA             8:00 – 15:00 hod
Obedňajšia prestávka 11:00 – 12:00 hod
LABYRINT      8:00 – 17:00 hod
Obedňajšia prestávka 12:00 – 13:00 hod
POKLADŇA KINA        14:30 – 18:30 hod
Maximálna dĺžka rezervácie vstupeniek je 7 dní.
www.msks-senec.sk   www.kinosenec.sk

AMFITEÁTER

 CHATA NA PREDAJ
29.7. nedeľa o 21:00 5,00 Eur

30.7. pondelok o 21:00 5,00 Eur

MESTSKÉ MÚZEUM
TURECKÝ DOM

AMFITEÁTER                                                 LICHNEROVÁ ULICA

AMFITEÁTER – filmové predstavenia júl 2018
Návštevník nášho webu - kinosenec.sk - si cez náš online predajný systém môže zakúpiť 
vstupenku aj do svojho mobilu. Prežite jedinečný filmový večer pod holým nebom 
v jednom z najkrajších a najväčších letných kín na Slovensku. Tešíme sa na Vašu 
návštevu !  Premietať sa bude iba na amfiteátri, a to aj v prípade nepriaznivého počasia.
Začiatok filmových predstavení: 1.- 15. júl o 21:30 hod., 16. – 31. júl o 21:00 hod.

Pripravujeme:
SLNEČNÝ FESTIVAL

7. a 8. september 2018

Výstava:

Osídlenie okolia od doby kamennej, 
história stredoveku a novoveku 

v archeologických nálezoch a archívnych 
dokumentoch, živá i neživá príroda 
od Čiernej vody po Svätý Martin. 

Dermoplastické preparáty živočíchov, 
nálezisko mamuta v Senci.

STÁLA EXPOZÍCIA PRÍRODY 
A STARŠÍCH DEJÍN SENCA A OKOLIA

Od polovice júla sprístupnená výstava 
na počesť významného hudobného 

skladateľa J. N. Hummela, 
ktorého život je bezprostredne 

spojený s mestom Senec.

MALÝ VEĽKÝ MUŽ
ALEBO AKO RND A SĽUK 
VRÁTILI DO ŽIVOTA 
Z PAMÄTNÍKA 
ŠTEFÁNIKA
28.8. utorok o 19:30  
RADOŠINSKÉ NAIVNÉ 
DIVADLO

Cena vstupného:
v predpredaji 16 Eur
v deň predstavenia 18 Eur

Informácie 
a predpredaj vstupeniek:
- kancelária MsKS
- v sieti Ticketportál
- pokladňa amfiteátra

28.8.2018 o 19:30

Amfiteáter Senec

Šapitó

17.00 
„SMYSL KURA“ 

(Waxwing Theatre), 10+

Kinosála MsKS

19.00 
„Willy Russell: 

SHIRLEY VALENTINE“ 
(hrá Zuzana Kronerová), 15+

Galéria Labyrint MsKS

21.30 
„Kristína Debnárová 

BAND, 
hosť – Barnabáš Kollárik “ 

koncert

Kinosála MsKS

9.00

11.00

 
HOP 

(Staré divadlo 
Karola Spišáka 

Nitra), 10m+

 
HOP 

(Staré divadlo 
Karola Spišáka 

Nitra), 10m+

Šapitó

9.00

11.30

14.00

19.00

 
„AFRICKÉ ROZPRÁVKY“ 

(Bábkové divadlo na 
Rázcestí), 4+  

 
„PRÍBEHY, KTORÉ 

ROZPRÁVAL MESIAC“ 
(Lenka Švolíková, 

Nina Chabek 
a O.Z. Cirkus-kus), 4+ 

 
„JA SOM INNA“ 

(Teátro Neline), 6+

 
„G. Hauptman: POTKANY“ 
(Študenti katedry herectva 

VŠMU v Bratislave), 15+

Amfiteáter altánok

10.30

17.00

20.30

 
„DIVOČINY“ 
(Odivo), 4+

 
„ZLATÁ RYBKA“ 

(Divadlo ZkuFraVon), 4+

 
„STOROČIE HUMORU“ 

(Túlavé divadlo), 15+ 

                          LABYRINT LABYRINT

Amfiteáter - tvorivá zóna

10.00

14.00

16.00

 
tvorivé dielne 

s OZ ŠIDIELKO, 3+

 
tvorivé dielne 

s OZ ŠIDIELKO, 6+

 
tvorivé dielne 

s OZ ŠIDIELKO, 3+

Amfiteáter altánok

15.30

18.30

 
„BUBNOVAČKA“ 

(Rytmika)

 
„BUBNOVAČKA“ 

(Rytmika)

Amfiteáter 

stan Mestského Múzea

počas celého dňa 
Čítame s kníhkupectvom 

ARTFORUM 
(číta Z. Kolejáková, a iní...)

„Prvá svetová vojna 
a Senecko“ 

výstava múzea

Kadetade 

na SF 2018

počas celého dňa 
žonglujeme a bavíme sa 

s O.Z. Cirkus-kus

zázračný kufrík 
Divadla Agapé, 3+

Piatok 7.9. 2018 - hlavný program

Sobota 8.9. 2018 - hlavný program

SLNEČNÝ FESTIVAL 2018

Piatok 7.9. 2018 - sprievodný program

Galéria 

Labyrint 

MsKS  

výstavy

počas 

celého dňa 
„PAMÄTNÁ 
VÝSTAVA 

ÉVY 
JANIKOVSZKY“

„HÁVEDNÍK“ 
Daniela 

Olejníková

Galéria Labyrint MsKS - výstavy

počas celého dňa 
„PAMÄTNÁ VÝSTAVA ÉVY JANIKOVSZKY“

„HÁVEDNÍK“ Daniela Olejníková

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

ANT-MAN A WASP
7.7. sobota o 21:30 5,00 Eur

8.7. nedeľa o 21:30 5,00 Eur

 MAMMA MIA ! 
HERE WE GO AGAIN

20.7. piatok o 21:00 5,00 Eur
21.7. sobota o 21:00 5,00 Eur
22.7. nedeľa o 21:00 5,00 Eur

 HOTEL TRANSYLVÁNIA 3
STRAŠIDELNÁ DOVOLENKA
dospelý 5,00 Eur, deti 4,00 Eur

13.7. piatok o 21:30 
14.7. sobota o 21:30
15.7. nedeľa o 21:30

KNIŽNICA

 

Beseda o knihe „Démon chlast“

26.9. streda o 10:00
Pasovanie prvákov za čitateľov knižnice

PRIPRAVUJEME september:
JOHNY PEŤKO

PASOVANIE PRVÁKOV

ROZPRÁVKOVÝ 
PIKNIK
29.8. streda 
10:00 – 17:00

ÁVR KP OZ VO ÝR

SENEC

Á KNK IŽS NTS ICE A

M

Sobota 8.9. 2018 - sprievodný program

Amfiteáter tvorivá zóna

16.00 
s MIRI (Miriam Schniererová

- Kreatívny piknik), 6+

Amfiteáter stan Mestského Múzea

16.00  „AICH PÉTER“ - beseda so spisovateľom
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Darcov krvi odmeníme aj v Senci
V Senci odmenili darcov
14.6. bolo v Senci ocenených 132 darcov 
krvi. Odovzdalo sa 41 bronzových Jan-
ského plakiet, 42 strieborných, 37 zla-
tých , 10 diamantových Janského plakiet 
a 2 Kňazovického medaily.

Najbližšie darovanie krvi bude 9.8.2018 
8:00 - 11:00 na Hviezdoslavovej ulici  
v Stredisku sociálnych služieb.

MS SČK Senec

Školský klub detí na ZŠ Tajovského
Bude to už takmer rok, čo Školský klub 
detí pracuje pod vedením Mgr. Dagmar 
Mičekovej. Štafetu prebrala po Ľubke 
Šimoničovej, ktorá počas svojej pôsob-
nosti nastavila vysokú odbornú i ľudskú 
latku. Po úspešnom výberovom konaní 
mala naša mladá kolegyňa na starosti 
ďaľších 19. „Ukočírovať“ toľko žien dá za-
brať. Napriek náročnosti sa svojej pozície 
zhostila s nadhľadom, dôsledne, zodpo-
vedne a so záujmom udžať fungovanie 
ŠKD na tradičnej a vybudovanej úrovni. 
Do ďaľších dní, mesiacov a rokov jej pra-
jeme veľa síl a zdravia. MonSkov

Zápis do 1. ročníka
Hlavnou akciou našej školy bol v dňoch 
20.-21.4. zápis do 1. ročníkov. Aby sa 
budúci prváci tešili na nové prostredie, 
patrila k tomu i pôsobivá a veselá výzdo-
ba vstupnej časti školy, prízemia i tried.  

O jarnú výzdobu s lienkami, štvorlístkami, 
kvetmi nadmerných rozmerov a postavič-
ky sa postarali p. vych. Monika v spolu-
práci so Janett a Mirkou.
MDD a Talentmánia
Tieto dve spojené podujatia sa uskutoč-
nili dňa 27.5. a 1.6. Pre prvákov to bola 
novinka a svojim vystúpením prispeli  
k úspešnosti tohoto podujatia. Výzdoba, 
super počasie, radosť z pohybu, občer-
stvenie a slovný doprovod p. vych. Sláv-
ky počas celej show zabezpečili zábavu 
a príjemné popoludnie pod lipami.
Školský klub detí je skutočne vyťažený 
rôznymi peknými podujatiami celoročne. 
Tieto podujatia sú zásluhou mnohých ko-
legýň, ktoré vedia deti motivovať a upútať 
nielen na chvíľku, ale počas niekoľkých 
rokov. Prajeme všetkým ešte veľa síl  
a tvorivej predstavivosti a zaslúžený 
oddych počas letných dovolenkových  
a prázdninových dní. MonSkov
Zážitok z Prezidentského paláca
14.júna navštívili dve prvácke triedy zo ZŠ 
Tajovského historickú a významnú budo-
vu v Bratislave, Prezidentský - Grasalko-
vičov palác, ktorý je sídlom prezidenta 
Slovenskej republiky Andreja Kisku.
Budova z neskorého baroka rozsvieti-
la deťom očká veľkosťou, architektúrou  
a prekrásnym okolím. Pri vstupe nás ča-

kal veliteľ Čestnej stráže prezidenta SR 
plk. Ing. Branislav Vavrinec. Od začiatku 
až do konca nás sprevádzal od nádvoria, 
kde deti zažili vystúpenie čestnej stráže 
i ukážku bojového umenia. Pokračova-
li sme cez vstupnú halu, záhradnú sálu, 
prijímací salón, odpočinkový priestor až 
do Kaplnky sv. Barbory, v ktorej je obraz 
Panny Márie venovaný pápežom sv. Já-
nom Pavlom II. Avšak prvotný a najväčší 
zážitok mali deti spolu s pani učiteľkami 
Evkou, Jarkou a Monikou zo stretnutia  
s Prezidentom SR Andrejom Kiskom. Deti 
prijal s úsmevom a na pamiatku sa s nimi 
aj vyfotil.
Po nezabudnuteľnej návšteve Prezident-
ského paláca a stretnutí s prezidentom 
odchádzali deti domov plné zážitkov  
a dojmov z príjemne a netradične stráve-
ného dopoludnia.                      MonSkov

Školský klub ZŠ J. G. Tajovského je plný aktivít

Tento rok sa seneckí matičiari vybrali  
v rámci turisticko - poznávacieho zájazdu 
na Hornú Nitru. Oboznámili sa s históriou 
obce Uhrovec a jej okolia v Uhroveckom 
múzeu. Navštívili aj rodný dom Ľ. Štúra  
a A. Dubčeka (aká to zhoda náhod!)  
a po prehliadke expozície s odborným 
sprievodom položili venček k pamätnej ta-
buli. Tí zdatnejší, a bolo ich 26,  prešli 3,5 
hodinovú túru z Uhrovského Podhradia 
na Uhrovský hrad a ukončili svoje putova-
nie na Jankovom vŕšku. Ten je pamätným 
miestom významných partizánskych bojov 
z čias II. svetovej vojny. Pri monumentálnej 
mohyle, z ktorej je krásny výhľad na oko-
lie vzdali úctu hrdinom bojov položením 
venčeka. Putovanie pokračovalo do Bro-
dzian, do Slovanského múzea A. S. Puški-
na. Pútavá prehliadka kaštieľa a priľahlého 
parku so sochou Puškina a slovenských 
spisovateľov pripomenula časy, keď sa po 
parku naháňali Puškinove deti. Kaštieľ mal 
viacero významných majiteľov, dcéra A. N. 
Gončarovovej grófka Natália Friesenhofo-
vá mala záľubu v maľovaní, z ciest priná-
šala rôzne rastliny a ňou urobené herbáre 
sú súčasťou expozície. Venovala sa aj roz-
voju obce vytváraním nových pracovných 

príležitostí. Jej syn Gregor Oldenburg bol 
od roku 1888 členom lekárskej kráľovskej 
akadémie. Výsledky svojich výskumov  
a objavov šíril medzi miestnych obyvateľov. 
Hoci nemal slovenský pôvod, osud sloven-
ského národa mu nebol ľahostajný. Možno 
ho právom označiť za národného buditeľa 
a za spoluzakladateľa Matice slovenskej  
v Martine. „... hlas a vôľa národa tohto vždy 
mne svätým bude...“ písal v liste K. Kuzmá-
nymu v roku 1863. Organizoval finančné 
zbierky na postavenie matičnej budovy  
a sám prispel sumou 16 zlatých. Horná Nit-
ra je krásna svojimi pamätihodnosťami ako 
aj prírodou, stálo za to ju navštíviť a spoznať 
tento kút Slovenska.

B. Glončáková

O turisticko -  poznávacom zájazde
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Mestská knižnica v Senci ponúka popri 
poskytovaní klasických knižničných slu-
žieb bohatý a pestrý kultúrno-osvetový 
program pre čitateľov všetkých vekových 
kategórií. Rozmach najnovších informač-
ných technológií však vyvíja stály tlak  
na knižnicu, aby nepoľavila v úsilí udržať 
krok s dobou. Na prahu významnej zmeny 
v živote Mestskej knižnice sme sa zhovárali 
s jej vedúcou Mgr. Anettou Zelmanovou.
• Mestská knižnica, ako aj celá budova 
MsKS, bola nedávno komplexne zrekon-
štruovaná. Čo ešte knižnici chýba?
Pravdou je, že naša knižnica je veľmi 
pekne, moderne zariadená a je aj dobre 
zásobená novými titulmi. Napriek tomu 
stále cítime, že nám chýba priestor, ktorý 
by mohol slúžiť ako centrum informácií,  
či akési multimediálne študijne oddele-
nie pre dospievajúcu mládež od 14 rokov. 
Rozhodli sme sa preto vytvoriť Oddelenie 
mladých v nových priestoroch, ktoré by 
slúžilo aj ako oddelenie náučnej literatúry, 
doplnené multimediálnymi informačnými 
prostriedkami pre študentov stredných  
a vysokých škôl.
• Kde sa našli nové priestory?
SZUŠ Renáty Madarászovej ukončila  

ku koncu minulého roka prenájom miest-
ností o celkovej rozlohe 150 m2, ktoré sa 
nachádzajú na 1. poschodí MsKS, kde os-
tatné priestory už patria Mestskej knižni-
ci. Vtedy vznikla myšlienka, že práve tam 
by sa mohlo vytvoriť atraktívne prostredie 
vybavené najmodernejšími informačnými 
technológiami pod názvom Oddelenie 
mladých.
• Priestory sa uvoľnili práve včas. Kde sa 
vzali financie na uskutočnenie myšlienky? 
Našťastie naša myšlienka vyhovovala 
podmienkam výzvy Fondu pre podporu 
umenia, takže som okamžite vypracova-
la projekt a požiadala o dotáciu v sume 
50.000 eur. 
Mgr. art. Matúš Bišťan z Modry vytvoril 
vynikajúce architektonické riešenie, ktoré 
maximálne zohľadňuje naše požiadavky 
na funkčnosť aj estetiku priestoru Oddele-
nia mladých. Navrhované línie sú elegant-
ne prehľadné, pričom vytvárajú aj zákutia 
pre pokojnú a sústredenú prácu. Myslím 
si, že náš projekt zaujal Fond pre pod-
poru umenia, nakoľko na Slovensku boli 
podporené len tri knižnice takouto sumou  
a senecká knižnica je jedna z nich. Aj to-
uto cestou sa chcem poďakovať Fondu  
na podporu umenia, ktoré ocenilo našu 
víziu a poskytlo nám dotáciu v granto-
vom systéme na odbornú činnosť knižníc  
a knižničnú infraštruktúru.
• Od myšlienky k finančne krytému pro-
jektu uplynulo len šesť mesiacov. Kedy sa 
začne realizácia?
Od decembra 2017 sa veľa urobilo. Bol 
vypracovaný projekt, ktorý Fond pod-
pory umenia plne akceptoval a odmenil 

maximálnou výškou príspevku, čo pokry-
je podstatnú časť nákladov na realizáciu 
projektu. Realizácia sa začne v letných 
mesiacoch, nakoľko kino bude premietať 
v amfiteátri, takže v budove MsKS bude 
možné pracovať aj vo večerných hodi-
nách. Prerábku priestorov sme rozdelili 
na tri fázy. V prvej fáze budú prevedené 
stavebné úpravy miestností, čo zabezpečí 
MsKS z vlastných zdrojov. V druhej fáze, 
ktorá už zahŕňa vytvorenie nového pros-
tredia podľa atraktívneho architektonické-
ho návrhu, bude financovaná z príspevku 
Fondu pre podporu umenia. Verím tomu, 
že druhú fázu ukončíme začiatkom roku 
2019 a v horizonte január až marec bude 
Oddelenie mladých otvorené pre verej-
nosť. V úvode naplníme nový priestor na-
ším fondom náučnej literatúry, ale počas 
roka 2019 postupne pribudne v rámci tre-
tej fázy projektu aj najmodernejšie tech-
nické vybavenie. Na tretiu fázu chceme 
opäť žiadať podporu od Fondu pre podpo-
ru umenia zo zdrojov na rok 2019. V tejto 
fáze chceme zaobstarať všetko, čo dnes 
osloví mladých, medzi inými aj 3D tlačia-
reň a 3D okuliare pre virtuálnu realitu.

Rozprával sa Csaba Vysztavel

Oddelenie mladých v Mestskej knižnici

Siedmy ročník hudobno-benefičného 
festivalu Senčania Senčanom priniesol 
viaceré zmeny. „Za najväčší úspech po-
važujem ekumenickú bohoslužbu, pri 
ktorej náš festival aj Mesto Senec dostal 
požehnanie. Za ďalší úspech považujem, 
že sa uskutočnilo Pódium mladých. Veľmi 
si cením všetky školy Senca za ich dlho-
ročnú účasť a podporu festivalu. Ďakujem 
mestu Senec, BSK a všetkým sponzorom 
za ich neoceniteľnú podporu. Veľké ďa-
kujem patrí pracovnému tímu festivalu aj 
mojej rodine,“ vyjadril sa Ján Krigovský, 
ktorý je pôvodcom myšlienky a hnacím 
motorom projektu Senčania Senčanom.
Prítomnosť portrétu Johanna Nepomuka 
Hummela pri festivalovom pódiu pripo-
mínal Senčanom, že tohto výnimočného 
hudobníka európskeho významu považu-
jeme za svojho. Johann Nepomuk Hum-
mel býval v Štifte v Senci od roku 1780 do 

roku 1786. Bol vynikajúcim klaviristom. 
Bol najmilovanejším žiakom Mozarta.  
Senčania Senčanom sa toho roku rozší-
ril na dvojdňové podujatie. V piatok 25. 
mája na Pódium mladých vystúpili, popri 
výbornom Stringbow Trio z Topoľčian, 
prevažne seneckí interpreti. Koncert Zbo-
ru Radosť je vždy mimoriadnym zážit-
kom, za ktorým nasledovala ekumenická 
bohoslužba za účasti duchovných dvoch 
konfesií, katolíckeho kňaza Mgr. Jozefa 

Dúca a evanjelického zborového farára 
Mgr. Tibora Jančíka. Podujatie pokra-
čovalo opäť hudbou. Veľkému úspechu 
sa tešili Senčanky Dominika Debnárová 
spolu s džezovou formáciou Me and My 
Men a Martina Ostatníková so skupinou 
Starmania Original.
V sobotu 26. mája sa predviedli senec-
ké základné školy a základné umelecké 
školy. Hlavný program s prívlastkom „Vi-
vat Hummel“ poskytol obecenstvu mi-
moriadny zážitok prostredníctvom Bass 
Band & Spievajúca píla, Miloš Bihary & 
Jazz Funk BrothersTrio, ,,Smetiak“ Di-
vadlo Fortissimo, Vivat Hummel Piano 
Stars, Alan & Štefan Bartuš Trio, Botos 
Béla és zenekara a FS Karpaty. 
Tohoročný výťažok z dobrovoľných prí-
spevkov - 2700 eur - poputuje k dvadsia-
tim siedmim seneckým rodinám v hmot-
nej núdzi.                                             VCs

Festival Senčania Senčanom tento rok s heslom „Vivat Hummel“ 
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Most, hogy már otthon leltá-
rozzuk a sok nagyszerű római 
élményt, kezd tudatosodni 
bennünk a vállalkozás nagy-
sága, az, hogy mi valóban el-
vittünk a Szenczi Molnár Albert 
Alapiskola 47 diákját Rómába.
Bécsből vonattal utaztunk, 
külön hálókocsiban, ami már 
önmagában is sok élmény for-
rása volt. Sose fogjuk elfelejte-
ni, hogy egyik diákunk az éjjel 
meghúzta a vészféket, mert 
azt hitte, hogy az elsötétítő roló 
fogantyúja. Nagyon izgultunk, 
amíg azt hittük, hogy hatalmas 
pénzbüntetés vár ránk, de si-
került megúsznunk egy dorgá-
lással.
Másnap a Termini pályaud-
varon már várt bennünket  
a szenci származású Gergely 
Izabella, aki helyismereté-
vel nagy segítségünkre volt.  
A szaléziánusoknál kaptunk 

puritán, de szép tiszta szállást. 
Végtelenül kedvesek voltak ve-
lünk, csak elfelejtették bekap-
csolni a melegvízellátó bojlert. 
Három napon át jártuk az örök 
város utcáit. Láttunk mindent, 
amit látni kell: a Colosseumot, 
a Szent Pál székesegyházat, 
a Fontana di Trevit, a Szent 
Péter bazilikát és a Vatikáni 
Múzeumot, a csodálatos Six-
tusi kápolnát, az Angyalvárat 
a Spanyol-lépcsőt, megszám-
lálhatatlanul sok szépséget, 
amelyek lépten-nyomon előt-
tünk teremtek. A hazaút sem 
volt mentes az izgalomtól, 
mert csak nagy késéssel tud-
tunk elindulni Rómából, de 
aztán minden jól alakult, és 
az olasz vasutaktól csokiaján-
dékot is kaptunk „fájdalomdíj-
ként“. Belekóstoltunk a dolce 
vita-ba, de azért nagyon jó volt 
hazaérkezni is. Hálás köszönet 

minden kollégának a rengeteg 
odafigyelésért, András atyá-
nak a vezetésért, Gergely Iza-
bellának a segítségért, Ági ma-

mának, Mónika, Jolika és Ka-
rin néninek a felügyeletért, de  
a gyerekeknek is a csodálatos 
magaviseletért. Matus Mónika

Až teraz, keď doma inventari-
zujeme krásne zážitky, si uve-
domujeme náročnosť našej 
výpravy. Veď my sme sa naozaj 
vybrali do Ríma so 47 žiakmi 
ZŠ Alberta Molnára Szenczi-
ho! Cestovali sme z Viedne  
v spacom vagóne, vyhradenom  
pre nás, čo samo o sebe bolo 
zdrojom množstva zážitkov. 
Nikdy nezabudneme na to, 
keď náš žiak v noci zatiahol 
záchrannú brzdu, pretože si 

myslel, že to je držadlo rolety. 
Mali sme obavy, že zaplatíme 
vysokú pokutu, ale nakoniec 
sme obišli len s pokarhaním  
od sprievodcu. 
Na druhý deň nás čakala  
na stanici Termini rodáčka  
zo Senca Izabella Gergely, 
ktorej znalosť mesta nám veľ-
mi pomohla. Ubytovali nás 
saleziáni v jednoduchých, ale 
pekných čistých izbách. Boli 
na nás milí, len zabudli zapnúť 

bojler na teplú vodu. Tri dni sme 
brázdili ulice večného mesta. 
Videli sme všetko, čo musí byť 
videné: Colosseum, Baziliku sv. 
Pavla, Fontánu di Trevi, Bazili-
ku sv. Petra, Vatikánske múze-
um, Sixtínsku kaplnku, Anjel-
sky hrad, Španielske schody, 
skrátka nespočetné množstvo 
krásy, ktorú sme videli na kaž-
dom kroku. Ani cesta domov 
sa nezaobišla bez vzrušenia, 
pretože sme z Ríma vďaka Ta-

lianskym dráham vyštartovali  
s veľkým oneskorením, ale  
za to sme dostali sladký darček 
ako „bolestné“. Okúsili sme dol-
ce vita, ale bolo radostné ocit-
núť sa opäť doma. Veľkú vďaku 
si zaslúžia kolegovia za ich ne-
pretržitú pozornosť, otec On-
drej za sprievodcovský výkon, 
Izabella Gergely za pomoc, 
pani Jolika a Karin za dozor, ale 
aj deti za výborné správanie.                                                                                                                                       
                          Mónika Matus

Prázdniny v Ríme

Római vakáció

A program a körforgásos vagy 
körkörös gazdasági modell 
(circular economy) megismer-
tetését, gyakorlati megvaló-
sítását szolgálja szlovákiai és 
magyarországi középiskolák 
bevonásával. A szlovák-magyar 
projekt a határon átívelő Inter-
reg együttműködési program 
támogatásával valósul meg. Az 
anyagi feltételeket az Európai 
Régiófejlesztési Alap valamint a 
szlovák állam biztosítja. Nálunk 
a Körkörös Gazdaság Intézet 
(INCIEN) indította el a progra-
mot 2017 szeptemberében és 
2019 áprilisában fejeződik be.
A körkörös gazdaságban az 
alapanyagok és a termékek 

olyan folyamatos ciklust alkot-
nak, amelyben az egyes ele-
mek a felhasználást követően 
egy más új termék vagy szol-
gáltatás nyersanyagává, forrá-
sává válnak, így nem keletkezik 
hulladék.  
A diákjaink és tanáraik előadá-
sokat hallgatnak, workshopo-
kon, szemináriumokon és tema-
tikus foglalkozásokon vesznek 
részt. Célunk az, hogy a projekt 
végén a körkörös gazdaság té-
máját integráljuk a tananyagba 
és iskolánk működésébe is be-
épüljenek ennek a gazdasági 
modellnek az elemei.

Közös Igazgatású 
MTNY Iskola

A Közös Igazgatású MTNY Iskola belépett a „Körkörös gazdaság” programba
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Cieľom projektu „Kruh obehového hos-
podárstva“ je predstaviť a uviesť do pra-
xe podstatu obehového hospodárstva 
(cirkulárnej ekonomiky) vo vybraných 
školách na Slovensku a v Maďarsku. Ide 
o Slovensko – Maďarský  projekt, ktorý 
podporuje Program cezhraničnej spo-
lupráce Interreg a je financovaný Eu-
rópskym fondom regionálneho rozvoja  

a štátneho rozpočtu SR. Na projekte, kto-
rý v našej škole realizuje Inštitút cirkulár-
nej ekonomiky (INCIEN), sme začali pra-
covať v septembri 2017 a jeho ukončenie 
plánujeme na apríl 2019. 
V rámci Obehového hospodárstva sú 
všetky produktové a materiálové toky 
zapojené do cyklu tak, že po použití sa 
opätovne stanú zdrojmi pre nové produk-

ty a služby. To znamená, že už nevzniká 
odpad.
Žiaci a zainteresovaní pedagógovia našej 
školy absolvujú prednášky, workshopy, 
semináre a tematické podujatia. Cieľom je 
aby téma obehového hospodárstva mohla 
byť integrovaná do výučovacieho procesu 
a fungovania školy aj po ukončení projektu.                                                                                                                                        
                                     Spojená škola s VJM

Spojená škola s VJM sa zapojila do projektu „Kruh obehového hospodárstva“

Už druhý rok dosahujú žiaci ZŠ A. M. 
Szencziho výborné výsledky v Nových 
Zámkoch na celoštátnom kole súťaže Po-
znaj slovenskú reč. Tento rok prevzal 
štafetu od svojho brata Dávid Zemen, kto-
rý získal zlaté pásmo, čiže obsadil prvé 
miesto. Na súťaž ho pripravila učiteľka 
Hedvig Németh. Štvrtáčka Mia Algayer, 
pod vedením Istvána Schultza, dosiahla 
medzi mladšími žiakmi fantastické šieste 
miesto. Tieto úspechy, spolu s výbornými 
výsledkami v testovaní žiakov, kde sme  
o 15,8 % nad celoštátnym priemerom, uka-
zujú, aký veľký dôraz kladie naša škola  
na kvalitu vyučovania slovenského jazyka.
Náš divadelný súbor Szönci Kakaskák (Se-
neckí kohútikovia) získal bronzové pásmo 
za predstavenie pod názvom Kohútikov 

diamantový polgrajciar na celoštátnom 
finále 43. Duna Menti Tavasz (Podunaj-
ská jar), festivalu detských divadelníkov  
a bábkarov. Súťažná hra vznikla zo školské-
ho predstavenia šikovných druhákov, ktorí 
sa napokon natoľko nadchli pre herectvo,  
že sa rozhodli v tom pokračovať a budúci 
rok nacvičia novú hru. Zlaté pásmo získal 
bábkarský súbor Szenci Tátika (Senecká 
papuľka) s predstavením Dobrosrdeč-
ný vták. Hru režírovali pani učiteľky Eri-
ka Šándor a Enikő Molnár, ktoré sa veľmi 
intenzívne venujú bábkohre už dva roky. 
Absolvovali všetky dostupné školenia,  
aby sa zdokonalili. Za úspech vďačia veľ-
kému pracovnému nasadeniu. Ďakujeme 
obom súborom, že si dali námahu a ukázali 
sa širšiemu obecenstvu.      Monika Matus

Immár második éve érnek el a Szenczi Mol-
nár Albert Alapiskola diákjai kiemelkedő 
sikereket a Poznaj slovenskú reč érsekúj-
vári országos döntőjén, ahol idén Zeman 
Dávid (felkészítő tanára: Németh Hedvig) 
aranysávos első helyezett lett, bátyja tava-
lyi győzelme után ő viszi tovább a stafétát. 
Algayer Mia negyedik osztályos tanulónk 
(felkészítő tanára: Schultz István) a kicsik 
között a fantasztikus 6. helyen végzett.  
Ez az eredmény a kiemelkedő tesztelési 
eredményekkel együtt (15,8 százalékkal az 
országos átlag felett) is mutatja, hogy mi-
lyen nagy hangsúlyt fektet iskolánk a szlo-
vák nyelv oktatására.
Iskolánk Szönci Kakaskák Színjátszó Cso-
portja A kiskakas gyémánt félkrajcárja 
című előadásáért, amelyet Nagy Katalin 
rendezett,  bronzsávos minősítést kapott  
a 43. Duna Menti Tavasz, a gyermekszín-

játszók és bábosok országos fesztiváljának 
döntőjén. Az előadás egy iskolai fellépés-
ből nőtte ki magát az ügyes másodikosok 
szereplésével, de olyan lendületet kaptak  
a gyerekek és a tanító néni, hogy elhatároz-
ták, továbblépnek és jövőre egy új darabbal 
mutatkoznak be. A Szenci Tátika Bábcso-
portunk A jószívű madár című előadásáért, 
amelyet Sándor Erika és Molnár Enikő ren-
deztek, aranysávos minősítést kapott. Erika 
és Enikő tanító néni már két éve foglakozik 
komolyan a bábozással, minden elérhe-
tő képzésen részt vettek, hogy fejlesszék 
tudásukat. A nagy siker a rengeteg mun-
kájuk eredménye, amelyet természetesen 
folytatnak a jövőben is. Köszönjük mindkét 
csoportnak, hogy ennyi energiát fektetve  
a munkába megmutatták magukat a nagy-
közönségnek is.                     Matus Mónika

Sikerekkel zártuk a tanévet

Úspešný koniec školského roka

Szép hazai táj

Szép hazai táj-gyönyörű vidék.
Aki nem szeret: álnok, gaz pribék!
Hűn szeret e szív, csak érted dobog,
Nem kábítja kéj, mámorok, borok!
Itt születtünk mi, nem is kevesen,
Szülőhazánk ő, drága, egyetlen!
Akármerre jársz ... közel vagy tova,
Hazavár a föld, nem lesz mostoha!
Selymes szép rónák, kéklő, nagy hegyek,
folyók, nagy tavak, dolgos emberek,
itt vagyunk mi hon, itt szült meg anyánk,
itt minden miénk, ez a mi hazánk!
Csak itt szebb a lét, csak itt oly igaz,
Csak itt van élet, csak itt van vigasz!
Csillagos égbolt, forró, szép napok,
Zimankó, hideg, téli alkonyok,
Itt minden oly más ... honi - egyedül
Örök szeretet jövőnkké vegyül,
Itt a bánat annyira nem fáj,
Hisz ez a hazánk! Örök, honi táj!
Itt a bölcső is édesen altat,
Koporsó borít honi szent hanttal
Mint édesanyánk, csak egy van nekünk,
Hazánk éppen egy, benne nem veszünk!
Oly nagy a világ – sok ország benne,
De a mi hazánk életünk lelke!

Mgr. Katona Roland
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Spoločenská kronika
Narodili sa

Elisabet Svobodová, Sebastián Bernát, 
Zara Frčová, Tomáš Vaňúr, Mia Šajdíková,
Karolína Frey, Juraj Baláž, Natália Hergovi-

čová, Hugo Šesták, Marcus Maťaš, 
Roman Kakša, Rastislav Knapp, 

Martina Singhofferová, Marcel Kuczman, 
Lukáš Gazdík, Matias Hranica, 

Tomáš Mihok, Tia Kašíková, Matúš Pro-
stredný, Ján Kopecký, Paula Ďurišová, 
Natália Palsovicsová, Roman Gabriš,

Filip Vozár, Nina Čonková, Michal Mátyás, 
Alexej Olekšák

 Zosobášili sa

Erik Chvostek – Lucia Štellárová
Jakub Chabada – Kristína Lovecká

Pavol Marák – Alena Matiová
Marek Smolenický – Lucia Bartákyová

David Krajčovič – Lucia Tureničová
Peter Ťapák – Zuzana Jánošíková

Lukáš Čerňanský – Anita Szkuráková
Imrich Jurányi – Mária Guldanová

Patrik Červenko – Andrea Lukačovičová
Marek Schulte – Viktória Martinecová

Marián Nemec – Natália Hotová
Erik Novák – Jana Šubová

Tomáš Ploczek – Martina Sedláková
Roman Matlák – Kristína Filová

Marián Danihel – Veronika Némethová

Blahoželáme jubilantom

Klub dôchodcov
Júl: Michal Tóth (65), Helena Veľková (70), 
Terezia Zahoránová (80), Alojz Mráz (85)

August: Ján Szabó (65), Alžbeta Žilincová (70),  
Milan Mucha (75)

Jednota dôchodcov
Júl: Božena Baginová (60), 

Katarína Lévaiová (65), Michal Tóth (65), 
Mária Budajová (70), Terézia Záhoranová  (80)

August: Alžbeta Žilincová (70), 
Milan Ďurík (70), Alžbeta Bertóková (75), 

Juliana Žilincová (85)

Slovenský zväz telesne postihnutých ZO 
č. 215

Júl: Ružena Baginová (60), 
Anton Holek (45)

August: Igor Hanko (60), 
Mária Koláriková (60)

Opustili nás

František Krňan 1950, Pavol Bohoň 1950, 
Ján Selecký 1971, Ján Haleš 1961, 
Atilla Zsemlye 1959, František Pikáli 1954, 
Marian Vaš 1983, Michal Repa 1942, 
Oľga Vinceová 1952, Terézia Kiššová 1938, 
Ing. Štefan Andris 1930, Izabela Honzová 1927, 
Amália Kolláthová 1930, Miroslav Kucharík 1947, 
Teodor Schmidt 1931

Dňa 27. júna bolo 10 rokov, 
čo nás navždy opustila naša 
drahá, milovaná mamič-
ka, babička, krstná mama 
Anna Vargová. Veľmi nám 
chýbaš, navždy ostaneš  
v našich srdciach. Dcéra  
s rodinou, synovia a všetci 
ktorí ste ju poznali venujte tichú spomienku.

Dňa 19. júla 2018 si pripo-
míname prvé výročie úmrtia 
našej mamy, svokry, babky 
a prababky Márie Barančí-
kovej. So smútkom v srdci 
na ňu spomína dcéra s ro-
dinou, nevesta s rodinou  
a ostatná rodina. Kto ste ju 
poznali, venujte jej prosím tichú spomienku. 
Ďakujeme

Odišiel si tichučko ako od-
chádza deň a v našich srd-
ciach ostáva spomienka len. 
Tak snívaj ten Tvoj večný sen 
a ver, že nikdy nezabudneme 
na ten smutný deň. Dňa 16. 
júla 2018 si pripomenieme 
prvé výročie úmrtia nášho 

milovaného Antona Benkovského.S láskou 
a úctou spomínajú manželka Elenka, syn 
Braňo s rodinou a brat Milan s rodinou.

Mama, to slovo je cennejšie 
ako hocijaké iné na svete. 
Keď Ťa už niet, rúti sa nám 
svet. Spi sladko, snívaj svoj 
večný sen, v spomienkach 
sme pri Tebe každý deň. 
Dňa 30. júla si pripomenie-
me 4. výročie úmrtia našej 
mamičky Anny Zlejšej. S láskou a úctou 
spomínajú dcéry Darinka, Olinka, Anka  
a syn Milan s rodinami.

Čas plynie, smútok zostáva. 
Tá strata s srdciach bolieť ne-
prestáva. Ty si milovala nás, 
my sme milovali Teba mamič-
ka. Tú lásku v nás nezničil 
ani čas. Dňa 31. júla uply-
nie trinásť smutných rokov,  
čo nás navždy opustila Marta 

Benkovská. S láskou a úctou spomínajú syn 
Milan s rodinou a nevesta Elenka s rodinou.

Dovoľte nám, aby sme sa poďakovali  
za účasť 20. júna 2018 na smútočnom obra-
de, čím Ste nám zmiernili bolesť pri rozlúč-
ke na poslednej ceste zosnulého manžela, 
otca, dedka, brata, švagra a dobrého pria-
teľa, nášho Viliama Roška, ktorý nás tak 
miloval a ktorý ešte v plnom rozkvete svojich 
schopností a sily nás 15. Júna 2018 nečaka-
ne a náhle navždy opustil. Vilo, ty dobre vieš, 

že my kresťania sme veriaci a preto vieme,  
že Tvoj duch je tu medzi nami, bude tu žiť nie-
len v génoch Tvojich detí, vnukov ale aj v nás, 
lebo pokiaľ my budeme žiť, budeme na Teba 
len v dobrom spomínať. Smútiaca rodina 

Dňa 18.6.2018 uplynú smut-
né dva roky od bolestnej roz-
lúčky s naším drahým Miro-
slavom Ivanišom. S láskou 
na teba spomíname a navždy 
zostaneš v našich srdciach. 
Smútiaca rodina

Szerettem volna még élni 
köztetek, de sajnos a sors 
másképp rendelkezett. 
Küzdöttem, de már nem le-
hetett, a szívetekben viszont 
tovább élhetek. Soha el nem 
múló szeretettel emlékezünk 
2018. július 3-án Roncsek 
Jánosra, halálának tízedik évfordulóján. 
Szerető családja
3. júla 2018 si pripomíname desiate výročie 
úmrtia nášho drahého Jána Roncseka. Kto 
ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 
Smútiaca rodina

Dňa 30. júna sme si pripo-
menuli 10. výročie úmrtia na-
šej milovanej mamičky Lili 
Vargovej. Láskou spomína-
me. Smútiaca rodina.
Június 30-án volt tíz éve, 
hogy csendben búcsú nélkül 
örökre itt hagyott bennünket 
a drága jó édesanya Varga Mártonné szül. 
Koday Lili. Szeretettel és fájdalommal őrzi 
emlékét a gyászoló család.

Ani čas nezastaví hlboký 
smútok, ktorý nosíme za te-
bou v našich srdciach. Dňa 
29.7.2018 uplynú dva roky od 
smrti Ing. Mariána Sninčá-
ka. Kto ste ho poznali, venuj-
te mu tichú modlitbu. S lás-
kou a úctou spomína man-

želka, dcéra a syn, ako aj smútiaci príbuzní.

Dňa 20.7.2018 uplynú smut-
né 3 roky, čo nás navždy 
opustil náš drahý Štefan Ma-
túš. S láskou naňho spomí-
na manželka, dcéry Janette  
a Martina s rodinami.

Dňa 14. júla uplynie 10 ro-
kov, čo nás navždy opustil 
náš drahý manžel, otec, starý 
otec Michal Bučan. Kto ste 
ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku. S láskou spomína 
celá rodina.

Poďakovanie: Ďakujem pani riaditeľke Janke Matulovej a celému personálu Domu Senio-
rov vo Veľkom Bieli za výbornú starostlivosť o našu mamičku, za mimoriadne milý ústretový 
a obetavý prístup. Prajeme vám pani riaditeľka a celému tímu veľa úspechov vo vašej náročnej  
a zodpovednej práci. S vďakou a úctou rodina Ruženky Neoveskej
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Prvý septembrový víkend bude už štvr-
tým rokom patriť v našom meste divadlu.
„Umenie a tvorivosť v každom kúte a pre 
každého“. Túto vetu sme minulý rok ino-
vovali na „Senec žije divadlom“. Pravdivé 
sú obidve!
Z festivalu pouličného a bábkového di-
vadla sa časom vyprofiloval festival mest-
ský, rodinný, ktorého hlavným cieľom je 
prinášať do Senca autentické divadelné 
zážitky. V snahe prezentovať tento žáner 
v celej jeho rôznorodosti a s dôrazom  
na mnohorakosť významov, ktoré etymo-
lógia slova divadla so sebou prináša.
Odivo - vec zázračná, údiv vzbudzujúca; 
spectaculo – vizuálny zážitok; ludus – 
hra, hravosť ako taká... To všetko divadlo 
je, to všetko obsahuje a v sebe spája, a to 
Vám chceme prinášať.
Aby sme nezabúdali na silu okamihu,  
na momenty, keď zbystríme všetky 
zmysly a naša hlava musí okrem zábavy  
i trošku premýšľať. Tvorivosť, tvorivý duch 
a multižánrové fúzie sú samozrejmosťou.
Festival si aj tento rok ponechal zámer  
i úlohu, že sa bude venovať školám a štu-
dentom. Myslíme si, že je to jedna z jeho 
dôležitých úloh – vychovávať budúceho 
diváka a zoznamovať ho s aktuálnymi 
podobami divadla a jeho špecifickým ja-
zykom.
Táto festivalová línia sa natiahla takpove-
diac do celoročného pôsobenia a v hlav-
né festivalové dni septembra bude orga-
nizovaných aktivít trošku menej.
Hlavný program pre širokú verejnosť  
7.- 8. septembra 2018 sme do istej mie-
ry upravili, v snahe zachovať to najlepšie  
z predchádzajúcich ročníkov.
Opäť nezabúdame na najmenších  
a prinášame batolárium „HOP“ z dielne 
Starého divadla Karola Spišáka z Nitry. 
Príde aj Teátro Neline s čarovným pred-
stavením „Ja som Inna“ o samote, pre-
konávaní strachu z ľudí a hľadaní dôvery 
v súčasnom svete. Z Bábkového divadla 
na rázcestí k nám pricestujú „Africké roz-
právky“, aby sme ich prostredníctvom 
spoznali aj iné kraje a spôsoby. Prídu aj 
hostia z Čiech s titulom pre staršie deti 
a ich rodičov „Smysl kura“. Rozhodne si 
netreba nechať ujsť predstavenie „Divo-
činy“, ktoré pripravilo divadelné združe-
nie Odivo. Nádherné predstavenie, ktoré 
už precestovalo kus Slovenska i Európy  
a tento rok zavíta aj k nám.
Pre „dospelákov“ chystáme divadelnú 
lahôdku v podobe titulu „Shirley Valenti-
ne“. Je to vynikajúca monodráma a he-
recký koncert ZUZANY KRONEROVEJ, 
ktorej prítomnosť na festivale je skutočne 
výnimočnou udalosťou. Predstavenie je 

súčasne Slávnostným otvorením Slneč-
ného festivalu.
Nezabudli sme ani diváka z kategórie 
násťročných, i keď titul ktorý prinášame 
je jedným z náročnejších. Hru „Potka-
ny“ naštudovali študenti herectva VŠMU  
a svoju interpretáciu predstavia na festi-
vale v sobotu večer.
Veríme, že záver festivalu bude opäť ča-
rovným zážitkom pre všetkých, a že „Sto-
ročie humoru“ v podaní Jakuba Nvotu  
a Kamila Žišku z Túlavého divadla bude 
tou správnou bodkou.
Zažijeme spoločne činohru, kabaret, 
bábkové divadlá i pouličné klauniády 
našich priateľov z Cirkus-kusu a bude aj 
„Bubnovačka“. Ak neviete, čo to je, o to 
viac si príďte užiť interaktívne „etnobub-
novanie“ s Tónom Gúthom a Rytmikou.
A aby toho nebolo málo, v stane Mest-
ského Múzea bude výstava, knižky nielen 
z múzea, ale i z kníhkupectva Artforum, 
a keď sa zastavíte a posadíte, tak Vám  
z nich Zuzka Kolejáková niečo prečíta.
Musím sa pristaviť ešte pri jednej téme: 
„Ak rozmýšľam nad tým, čo v sebe obsa-
huje slovo ambasádor?“ - tak si uvedo-
mujem, že v prípade Slnečného festiva-
lu je to jeden konkrétny človek. Je jeho 
reálnou dušou, človekom stotožneným, 
oduševneným a vždy prítomným. Je to 
Martin Žák - Divadlo Agapé. S jeho vša-
deprítomnou fiatkou, hereckým a báb-
karským majstrovstvom a schopnosťou 
zaujať diváka akéhokoľvek veku.
Toto všetko je takmer prichystané a naj-
lepšie na tom je, že sa „TO“ chystá už 
akosi jednoduchšie. Štvrtý ročník je zá-
väzok, no súčasne je dôkazom toho,  
že festival si našiel diváka i účinkujúcich, 

že vznikli profesionálne priateľstvá, potvr-
dili sa spolupráce, vytvoril sa tím ochot-
ných ľudí - profesionálov i dobrovoľníkov, 
ktorí na festivale odhodlane pracujú,  
že máme podporu mesta Senec, Správy 
cestovného ruchu i Bratislavského samo-
správneho kraja a čo je najdôležitejšie – 
verného a očakávajúceho diváka.
Momentálne robíme všetko pre to,  
aby sme zabezpečili celé dianie k najväč-
šej spokojnosti Vás všetkých i nás.

Ivica Franeková

ROZHOVOR

25. mája v SOŠ AaP zorganizovala Jed-
nota dôchodcov v Senci majáles. Senio-
ri sa stretli a za príjemnej hudby skupi-
ny Vladimíra Bertóka spoločne strávili 
pekné popoludnie. Pozdraviť ich prišiel 
aj primátor mesta Senec Karol Kvál  
a viceprimátor Dušan Badinský. 

Text a foto: MO

Jednota dôchodcov zorga-
nizovala tradičný majáles

Opäť so „slnkom v duši“ na Slnečnom festivale 2018
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Okresný úrad Senec v spolu-
práci s Okresným úradom Bra-
tislava a s Ministerstvom vnútra 
SR usporiadali  7. júna na sever-
nej strane Slnečných jazier Re-
publikové kolo súťaže mladých 
záchranárov civilnej ochrany. 
Súťažilo 26 štvorčlenných druž-

stiev žiakov základných škôl, 
ktoré postúpili z okresných  
a krajských kôl. Mimo súťa-
že absolvovalo disciplíny aj 
družstvo z Maďarska, ktoré sa 
zúčastňuje súťaže mladých 
záchranárov na základe spolu-
práce BSK a župy Győr-Moson-
-Sopron megye.
Tretie miesto obsadilo druž-
stvo ZŠ Kopčany, druhé ZŠ 
Česká z Bratislavy a Majstrom 
Slovenska sa stal tím ZŠ Halič-
ská cesta z Lučenca. Senecké 
družstvo ZŠ Tajovského obsa-
dilo štvrté miesto, ktoré však je 
výborné umiestnenie. Gratulu-
jeme družstvu ZŠ Tajovského.                                                                                                                                      
                                              VCs

Majstrovstvá SR mladých záchranárov

Prestížna motoristická súťaž 
1000 míľ československých  
z obdobia prvej Českosloven-
skej republiky opäť ožíva ako 
súťaž historických vozidiel  
a konala sa už po šiestykrát. 
Aktuálny ročník mal aj punc 
podujatia, ktoré prebieha  
pod záštitou prezidentov Česka 
a Slovenska a bol súčasťou kul-
túrnych a spoločenských uda-
lostí pri príležitosti 100. výročia 

vzniku samostatnej Českoslo-
venskej republiky.  Kolónu tvo-
rilo 91 prekrásnych veteránov  
od zvučných československých  
a svetových výrobcov. Smero-
vala z Prahy cez Bratislavu do 
Piešťan a späť, pričom sa krát-
ko zastavili v Senci na Námestí  
1. mája, aby pretekári získali pe-
čiatku na kontrolnom stanovišti, 
neiktorí priamo od primátora 
Karola Kvála                              VCs

1000 míľ československých 

Už deviatykrát sa uskutočnilo 
čistenie vôd Slnečných jazier 
v réžii Piccardu Senec, ktorého 
sa zúčastnili potápači z celého 
Slovenska. Hlavného organizá-
tora tradične podporili Mesto 
Senec, Správa cestovného ru-
chu Senec, Slovenský rybársky 
zväz Senec, Západoslovenská 
záchranná služba a DHZ Se-

nec. Do tohoročného čistenia 
sa 20. júna zapojilo 51 účast-
níkov, z toho 29 potápačov,  
ktorí vyzbierali 298,8 kg smetí, 
medzi nimi topánky, plastové 
fľaše, ležadlo,  ale aj potopený 
čln. Za uplynulé ročníky čiste-
nia boli Slnečné jazerá celkovo 
zbavené o 3029,9 kg odpadu.

VCs

Čistenie vôd Slnečných jazier

Seneckí seniori sa stretli 24. 
mája na juhu Slnečných jazier, 
aby si zašportovali pod jarným 
slnkom. Na športovom dni sa 
ich zúčastnilo 110. Súťažilo sa 
v 7 disciplínach: pexeso, skla-
danie puzzle, beh cez prekáž-
ky, hod loptičkou na cieľ, šíp-
ky, štafetový beh s loptičkou  
na lyžičke, streľba florbal lop-
tičkou do bránky. Podujatie po-
mohli zorganizovať dobrovoľní-
ci Slovenského Červeného krí-
ža, ZŠ Tajovského zapožičala 
športové náčinie a obed pripra-

vovali kuchárky v Stredisku so-
ciálnych služieb. Najviac bodov 
získalo družstvo Jozefa Strihov-
ského. Druhú priečku obsadilo 
družstvo Ľudmily Mihalovej  
a na bronzovej priečke skončili 
členovia družstva Júlii Novo-
domcovej. Mimoriadnu cenu 
pre víťazné družstvo, jazdu  
na krásnom modro-bielom 
automobilovom veteránovi Cit-
roën 2CV6 Special, ponúkol 
Ján Švihran, čím očividne veľmi 
potešil hlavne pánsku časť ví-
ťazného tímu.                       VCs

Športový deň seniorov s veteránom

2. júna bol Basketbalový klub 
Gabko Senec hostiteľom a or-
ganizátorom druhého ročníka 
BasketKo Senec 2018. Privítali 
sme basketbalové kluby z MBK 
Karlovka Bratislava, BK Junior 
Komárno, BKM SPU Nitra  
a zahraničného účastníka  
z Maďarska MTE Moson. Hralo 
sa systémom každý s každým  
a o bojovnosť a nasadenie 
nebola núdza. Jedenásťroční 
chlapci ukázali, čo sa dokáza-
li počas prvej súťažnej sezóny 
naučiť. O konečnom poradí roz-
hodoval počet dosiahnutých 
bodov. Víťazstvo obhájila MBK 
Karlovka, domáci BK Gabko 
Senec skončil na druhom mies-
te, keď prehral v prvom zápase 
s celkovým víťazom. Ocene-
ní boli najlepší a najaktívnejší 
hráči za celú sezónu 2017/2018  

z každého tímu. Z domáce-
ho tímu BK Gabko Senec toto 
ocenenie získal Marek Roth. 
Najlepším strelcom na turnaji  
za náš tím bol Maťko Koza s cel-
kovým počtom dosiahnutých 
bodov 64.
„Chcem všetkým rodičom, 
dobrovoľníkom, sponzorom 
poďakovať za úspešný  prie-
beh turnaja a už teraz sa teším 
na 3. ročník BaketKo Senec 
2019, pretože atmosféra, ktorú 
vytvoria hráči na ihrisku a rodi-
čia v hľadisku je neopísateľná  
a môžu nám ju závidieť extra-
ligové kluby a nielen v bas-
ketbale“ zhodnotila 2. Ročník 
BaketKo Senec 2018 Gabriela 
Rebrošová. 
Celý článok, výsledkový servis 
a fotodokumentáciu nájdete  
na www. gabbo-gabko.sk.    GR

Najmenší basketbalisti opäť v akcii

Maťo Homola už v júli na Slovakia Ringu!



19SENČAN júl-august 2018 ŠPORT/INZERCIA

Účastníci kampane Do práce 
na bicykli sa zišli 13. júna na Ná-
mestí 1. mája, aby si vypočuli 
vyhodnotenie súťaže a zúčast-
nili sa žrebovania cien, ktoré ve-
novala predajňa Bike and City, 
Mesto Senec, Správa cestov-
ného ruchu Senec, Aquapark 
Senec, Hotel Senec a Wellnea. 
Do práce na bicykli je celoslo-
venská kampaň, ktorej hlavným 
cieľom je podporiť rozvoj nemo-
torovej, predovšetkým cyklistic-
kej dopravy v mestách. Mesto 
Senec sa zapojilo do súťaže 
už piatykrát a prekonalo všetky 
doterajšie čísla a rekordy!
Kampaň „Do práce na bicykli“ 
prebiehala v máji a zapojilo sa 
do nej 81 samospráv. Mesto 
Senec skončilo v rámci celého 
Slovenska v prvej dvadsiatke, 

na 19. mieste! Za Senec sa 
do kampane zapojilo 40 tímov. 
Celkový počet registrovaných 
účastníkov bol 124. Najazdili  
6 804 km počas 2765 jázd, 
pričom na jedného účastní-
ka pripadlo presne 54,87 km. 
Spolu sme ušetrili životné pro-
stredie o 1 835 kg emisií CO2.  
40 súťažných tímov pochádzalo  
z 22 rôznych firiem a inštitúcií, 
ktoré majú sídlo, či prevádzku 
v meste Senec. V doterajšej 
histórii sme tak mali najväč-
ší počet zapojených inštitúcií  
a spoločností.
Hlavnú cenu, bicykel od Bike 
and City Senec, vyhral Dávid 
Chvostáľ z tímu PJG - Gym-
názium A. Bernoláka Senec. 
Všetkých ocenených nájdete  
na portáli www.senec.sk.     GR

Do práce na bicykli

Zástupcovia Základnej organi-
zácie Slovenského zväzu proti-
fašistických bojovníkov v Senci 
sa zišli 8. júna na dvore ZŠ Ta-
jovského, aby pripravili otvore-
nie ôsmeho ročníka Behu oslo-
bodenia žiakov seneckých zák-
ladných a stredných škôl. Bežci 
nastúpili na slávnostné otvo-
renie pretekov, ktoré sa konali  
na počesť oslobodenia Sloven-
ska spod okupácie fašistickým 
Nemeckom. Žiaci základných  
a stredných škôl, zvlášť dievča-
tá a zvlášť chlapci, si zmerali sily 

v behu na 400m, 600m, 800m 
a 1000m. Žiaci ZŠ Tajovského 
získali jednu zlatú, päť striebor-
ných a dve bronzové medaily. 
ZŠ Mlynská si pripísala na kon-
to štyri zlaté, jednu striebornú 
a štyri bronzové medaily. Žiaci 
Súkromnej základnej školy Se-
nec sa tešili z jedného prvého 
a jedného tretieho miesta. SOŠ 
AaP získala jedno druhé miesto 
a bežci Gymnázia Antona Ber-
noláka si pripísali dve prvé, jed-
no druhé a jedno tretie miesto. 

Text a foto: VCs

Beh oslobodenia

9.júna sa uskutočnil tenisový 
turnaj detí a dospelých, ktorý 
organizoval Tenisový klub PRO-
FI Senec. Turnaj sa konal na te-
nisových kurtoch na Kysuckej 
ulici a niesol sa v priateľskom 
duchu za hojnej účasti malých  
i veľkých tenistov, kedže sa hra-
li štvorhry v zložení dieťa - rodič.
Vďaka vysokej účasti detí i do-
spelých sa odohrali dve sku-
pinky zápasov pokročilých 
detí a dve skupiny menších 
začiatočníkov. Popri zápasoch 
sa súťažilo a hrali sa rôzne hry, 
ktoré zabavili aj tých najmen-
ších účastníkov turnaja. 
V kategórii menších detí vyhrali 
suverénnym spôsobom Matúš 
Vaško so svojim ocinom, ktorí 

nenašli premožiteľov a nepre-
hrali ani jeden zápas. Kategó-
riu starších detí ovládol Filip 
Šmálik s bratom Matejom, ktorí 
počas turnaja podávali výbor-
né stabilné výkony. Pre víťazov,  
ale nielen pre nich, boli pripra-
vené ceny a sladké odmeny.
Turnaj sa niesol v duchu prí-
jemnej atmosféry, dobrej nála-
dy a hry „fair-play“. Videli sme 
množstvo výborných zápasov 
a výkonov.
Ďakujeme všetkým zúčastne-
ným rodičom i deťom, samo-
zrejme trénerom a organizač-
nému tímu za vytvorenie per-
fektnej atmosféry a bezchybné-
mu priebehu celého turnaja.

Kolektív TK PROFI Senec

 Letný tenisový turnaj TK PROFI Senec

Predajňa Bike and City je špecialistom 
na skladacie a detské bicykle.

Ak cestuje za prácou vlakom, skladací bycikel 
vám dokáže cestu výrazne zjednodušiť 

- požičajte si u nás testovací Brompton 
a vyskúšajte si takto cestovat.

Ak zvažujete kúpu detského bicykla, určite sa 
zastavte aj u nás. Radi vám predstavíme 

jedny z najľahších detských bicyklov na trhu.
www.cyklospeciality.sk

Inzercia
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19. ročník medzinárodného 
mládežníckeho turnaja detí  
vo veku od sedem do päťnásť 
rokov MŠK Senec a jeho priate-
lia sa odohral v sobotu 16. júna.
Bolo pre nás cťou privítať vyše 
1 000 aktívnych hráčov, mla-
dých futbalistov, ich trénerov 
a vedúcich mužstiev z Čiech,  
Maďarska a zo Slovenska. 65 
mužstiev z 27 klubov odohralo 
na 5 ich ihriskách počas jedné-
ho dňa 183 zápasov, v ktorých 
padlo 718 gólov, čo predstavu-
je na jeden zápas priemer 3,92.
Dovoľte nám touto cestou ešte 
raz poďakovať rodičom detí 
nášho MŠK  Senec, za inicia-
tívu a snahu urobiť čosi ne-
všedné pre svoje deti, všetkým 

sponzorom tohto turnaja, ktorí 
boli ochotní pomôcť finančne 
resp. materiálne k úspešnému 
priebehu turnaja, Hlavnými 
podporovateľmi a garantmi tur-
naja boli primátor mesta Senec 
Karol Kvál, predseda BSK Juraj 
Droba, predseda SFZ Ján Ko-
váčik, predseda BFZ Juraj Já-
nošík a podpredsedovia BFZ 
páni Ľubomír Suchý a Miroslav 
Baxa.
Zúčastnené mužstvá sa  
po skončení turnaja mohli zú-
častniť aj na oslavách Senecké-
ho leta, čo využili hlavne české 
mužstvá a tie boli ohromené  
z ohňostrojového divadla. Je  
za nami 19. ročník, nech žije 20. 
ročník!!!                                  DB

MŠK Senec a priatelia

Mestské múzeum v Senci sa 
pri príležitosti blížiacej sa sto-
ročnice seneckého futbalu 
obracia na obyvateľov mes-
ta s prosbou o zapožičanie 

dokumentácie a prípadných 
sprievodných dokumentov 
pre pripravovanú výstavu.  
V prípade záujmu prosím kon-
taktujte pracovníkov múzea.

K storočnici seneckého futbalu

Jedným z tradičných podujatí 
je Akčný deň detí, ktorého or-
ganizátorom je Klub potápačov 
Piccard spolu s Mestom Se-
nec, v spolupráci so všetkými 
zúčastnenými ozbrojenými  
a záchrannými zložkami. Akčný 
deň detí odštartovalo 27. mája 
2018 pôsobivé defilé policaj-
nej a hasičskej techniky, ktoré 
smerovalo cez hlavné ulice 
mesta do areálu autokempingu 
Slnečné jazerá - Juh. Program 
bol mimoriadne nabitý. Vyše 
desať hlavných bodov dopĺňalo 
šestnásť sprievodných poduja-
tí, pri ktorých si prišli na svoje 
deti aj dospelí.  Veľkému záuj-
mu sa tešili ukážky silových  
a záchranných zložiek. Policaj-
ný pohotovostný útvar Bratisla-
va predviedol zadržanie prie-

kupníkov zbraní. Prvá zásaho-
vá skupina prišla na policajnom 
obrnenom transportéri a druhá 
sa priblížila na motorovom člne. 
Strhujúci zásah sprevádzali vý-
buchy a prudká streľba. Na zá-
ver ukážky zapojili aj policajné 
vodné delo, ktoré za minútu 
vystrieka 1250 litrov vody. Ha-
sičský záchranný zbor a letec-
ký útvar Ministerstva vnútra sa 
predviedli mimoriadne atrak-
tívnou ukážkou záchrany potá-
pajúceho sa prostredníctvom 
vzdušného výsadku z vrtuľníka. 
Medzitým simultánne prebie-
hali nespočetné sprievodné 
akcie. Záverečným bodom 
programu bol zásah hasičskej 
záchrannej služby pri požiari 
osobného auta.

Text a foto: VCs

Akčný deň detí skvelý aj tento rok

V mene klientov a personálu 
Betánie Senec n.o by som 
rada úprimne poďakovala or-
ganizátorom súťaže vo vare-
ní gulášu - Klubu potápačov 
Piccard, osobitne p. Bedná-
rikovi,  Mestu Senec, Sprá-
ve cestovného ruchu Senec 
s.r.o ako aj Slovenskému po-
ľovníckemu zväzu za darova-
nie finančných prostriedkov, 

ktoré boli počas tejto akcie 
vyzbierané. 
Tento finančný dar použijeme 
na skvalitnenie ubytovania 
našim klientom - zakúpením 
nových postelí. Veľmi si váži-
me všetkých, ktorí sa tejto ak-
cie zúčastnili  a takto prispeli 
na dobrú vec. Ďakujeme

Jana Šuranová, riaditeľka

Na 18 ročníku plaveckého me-
moriálu Pavla Vajdu, ktoré sa 
konali 26. mája 2018 na  pla-
várni v Púchove  sa umiest-
nila plavkyňa   SWIM KLUBU 
SENEC Ivana Martišovičová 
na  2.mieste v kategórii 100 m 
polohové preteky, 2. mieste  
v disciplíne 100 m prsia,  
2. mieste v disciplíne  50 motý-
lik, 3. mieste v disciplíne  50m 
prsia a 3. mieste v disciplíne  
50m volný spôsob.
Plavkyňa Alica Szarazo-
vá  sa umiestnila na 2.mieste  
v disciplíne  100 m motýlik,  
2. mieste v disciplíne  100 m 
kraul, 2. mieste v disciplíne  50 
znaka na 3. mieste v disciplíne  
50m motýlik.
Plavkyňa Nellka Martišovičo-

vá sa umiestnila na 4. mieste 
v disciplíne  100 m polohové 
preteky.
Mia Algayer si v jednotlivých 
kategóriách zlepšila osobné 
rekordy.
Všetky štyri spolu zaplávali 
úžasne štafetu a umiestnili sa 
na štvrtom mieste.

SWIM KLUB SENEC

9 medailí pre Swim Club Senec


