
Pozvánka na zasadnutie

Mestského zastupiteľstva v Senci

26. júna (utorok) o 9:00 v Hoteli Senec
Materiály na zasadnutie budú zverejnené na www.senec.sk 

a zasadnutie sa bude online vysielať na www.zastupitelstvo.sk

Senecké leto už 16. júna a Veľký letný karneval 29. júna!!!

Ročník 28 6/2018

Možnosť vyzdvihnúť si výmery miestnych 
daní a poplatkov na Mestskom úrade  
a priamo na mieste ich v pokladni uhra-
diť, využilo opäť mnoho Senčanov. Keďže 
si vyzdvihli 7 053 rozhodnutí, čo pred-
stavuje okolo 42% všetkých rozhodnutí, 

mestu ušetrili 13 753,35 eur na poštov-
nom. Takmer 4 100 rozhodnutí Senčania  
na mieste aj uhradili a pokladňou mes-
ta tak prešlo 164 732,85 eur (68 800 eur 
za daň z nehnuteľností, 92 819,59 eur  
z poplatku za komunálny odpad  

a 3 113,26 eur z dane za psa. Mestský 
úrad bol počas „dlhého týždňa“ otvorený 
dlhšie, aby mohlo čo najviac Senčanov 
využiť túto službu. 

Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru ekonomiky

Dlhý týždeň ušetril mestu viac ako 13 750 eur na poštovnom. Senčania si vyzdvihli 7 053 rozhodnutí

16. jún - otvorenie letnej sezóny 
na Slnečných jazerách Senec-
kým letom sa už rýchlo blíži. 
Odporúčame všetkým, ktorí sa 
chystajú na toto jedinečné podu-
jatie, aby si vstupenky zakúpili už 
v predpredaji za 5 eur.
Pri vstupe na Slnečné jazerá sa 
už budú predávať za 10 eur. Kúpiť 
si lístok sa oplatí nielen pre nižšiu 
cenu, ale aj pre pohodlie 
pri vstupe do areálu.
Vstupné náramky sa predávajú  
v kancelárii MsKS, v pokladni kina 
a v TIC - Tureckom dome medzi 
8:00 a 18:00. Lístky je možné 
kúpiť si aj cez Ticketportal. Pred-
predaj končí 15.6. o 18:00.
Motoristov prosíme, aby v tento 
deň prišli radšej pešo. Ak by ste 
sa predsa len rozhodli prísť mo-
torizovane, bezplatné záchytné 
parkovisko bude na severnej 

strane Slnečných jazier, ale len 
pre tých, ktorí sa preukážu plat-
nou vstupenkou na Senecké leto.
Na Seneckom lete bude mož-
nosť prispievať na veľkoplošnú 
obrazovku aj vlastnými fotkami  
a komentami. #hashtagy sa budú 
zbierať pomocou Enplug techno-
lógie. Hashtagy, pod ktorými bu-
dete môcť prispievať sú #senec-
keleto #sunnylakes #slnecneja-
zerasenec. Viac na str. 11.
29. júna pozývame všetkých, 
ktorí majú radi masky, aby prišli 
osláviť koniec školského roka Veľ-
kým letným karnevalom. Môžete 
využiť služby požičovní masiek, 
tento rok však už žiadna nebude 
k dispozícii v MsKS. Máme toľko 
kreatívnych účastníkov karneva-
lu, že služby požičovne už vyu-
žívalo málo ľudí. Viac na str. 14.

Martina Ostatníková

Senecké leto a Veľký letný karneval

Foto: VCs

Nadstavba Materskej školy na Kollárovej ulici bola slávnostne odovzdaná do užívania.
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Májové zasadnutie Mestského zastupi-
teľstva v Senci viedol v neprítomnosti 
primátora jeho zástupca Ing. Badinský. 
Na úvod informoval poslancov o dianí  
v meste Senec za obdobie od ostatného 
zasadnutia. Následne poslanci riešili ná-
vrh na odkúpenie nehnuteľností v areáli 
ČOV, ktoré mesto bude potrebovať pre jej 
budúce rozšírenie.
Jednomyseľne bola schválená výpožič-
ka pozemku vo vlastníctve Mesta Senec 
za účelom vybudovania detského ihriska 
Žihadielko spoločnosťou Lidl. Keď bude 
ihrisko hotové, pozemok bude vrátený 
mestu, ktoré sa bude o ihrisko naďalej 
starať.
Poslanci ďalej rokovali o návrhu na na-
dobudnutie spoluvlastníckeho podielu 
k nehnuteľnostiam formou darovania, 
návrhu na súhlas so zriadením vecného 
bremena pre SPP - distribúcia, a.s. na 
Tehelnej na prekládku existujúceho ply-
novodu.
Prerokovávali sa tiež tri návrhy na prená-
jom pozemkov, jeden z návrhov bol však 
stiahnutý.
Schválil sa tiež zámer na prenájom po-
zemku v Záhradkárskej osade na Pezin-
skej ulici, ktorý bude následne zverejne-
ný v regionálnej tlači.
Keďže bodov rokovania nebolo na tom-

to zasadnutí veľké množstvo, poslanci aj 
občania využili čas na riešenie viacerých 
tém v bode „rôzne“.
Obyvatelia lokality Malý Biel prišli oboz-
námiť zastupiteľstvo o petícii proti výstav-
be haly „D“ v blízkosti ich rodinných do-
mov. Požadujú zastavenie výstavby. Už 
v súčasnosti im bývanie znepríjemňujú 
exhaláty z kamiónov, hluk z ampliónov  
a svetelný smog. Namietali tiež, že podľa 
ich informácií neboli potrebné povolenia 
vydané v súlade so zákonmi.
Zástupca stavebníka vystúpil s vysvetle-
ním, že všetky povolenia sú v poriadku  
a naopak, že vlastníci priľahlých domov 
neoprávnene zaberajú pozemok staveb-
níka svojimi záhradami.
Zástupca primátora Badinský ukončil 
debatu s tým, že celý tento problém už 
rieši prokuratúra a mesto si počká na jej 
stanovisko.
V súvislosti s týmto problémom navrhla 
poslankyňa Turanská v meste Senec 
stavebnú uzáveru až do schválenia no-
vého územného plánu. Týmto návrhom 
sa majú zaoberať postupne komisie a ne-
skôr aj mestské zastupiteľstvo.
Na rokovanie pozvalo mesto aj zástup-
cov operátorov, ktorí pokladajú v meste 
optické káble. Poslanci neboli spokojní  
s ich vyjadrením, že najprv budú pokrývať 

oblasti s bytovkami a lokality s rodinnými 
domami zatiaľ nemajú v pláne riešiť. Via-
cerí poslanci sa vyjadrili, že táto situácia 
je v rozpore s tým, čo operátori sľubovali 
poslancom pri schvaľovaní svojich zá-
merov v meste. Zúčastnení sa dohodli  
na vyvolaní ďalších rokovaní s operátormi 
k tejto téme.

Viac informácií nájdete v zápisnici, ktorá 
je zverejnená na www.senec.sk a vo vide-
ozázname na www.zastupitelstvo.sk MO

Na rokovaní mestského zastupiteľstva sa hovorilo aj o výstavbe v Malom Bieli a operátoroch

Prinášame čitateľom zoznam oddelene 
zbieraných zložiek komunálneho odpa-
du, ktoré je možné odovzdať na zbernom 
dvore po preukázaní sa platným občian-
skym preukazom potvrdzujúcim  trvalý 
pobyt v meste Senec.

PAPIER A LEPENKA: noviny, časopisy, 
zošity, knihy, listy, kancelársky papier, 
papierové vrecká, lepenka, papierové 
krabice, kartón, obálky, letáky, katalógy, 
telefónne zoznamy, plagáty, pohľadni-
ce, baliaci papier, papierový obal a pod. 
(značky uvedené na výrobkoch: PAP).
Poznámka:  Jednou tonou vyseparova-
ného papiera ušetríme cca 17 stromov – 
to už stojí za tú námahu!

SKLO: sklenené fľaše, nádoby, obaly  
a predmety zo skla, poháre, fľaštičky  
od kozmetiky bez kovových a plastových 
uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z oku-
liarov a pod. (značky uvedené na výrob-
koch: GL), sklá väčších rozmerov, ktoré 
nie je možné umiestniť do zberných ná-
dob umiestnených v rámci mesta.
Poznámka: Sklo je 100% recyklovateľná 

surovina a nepatrí na skládky odpadov, 
kde sa NIKDY nerozloží.

ŠATSTVO A TEXTÍLIE: Na zber je urče-
ná spoločná zberná nádoba organizá-
cie HUMANA. Do textilu a šatstva patrí 
čisté a suché šatstvo a textil (všetky 
druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná 
bielizeň), topánky, doplnky k oblečeniu 
(čiapky, šále), prípadne iné druhy šatstva 
a textilu. Poznámka: Použiteľnému šat-
stvu a textíliám dávate druhú šancu.  Ne-
zaberajú priestor v skrini, alebo v zbernej 
nádobe. Aj takto sa dá nezištne pomôcť.

JEDLÉ OLEJE A TUKY: oleje a tuky  
z prípravy jedál, zvyšky nespotrebo-
vaných olejov, prepálené oleje, zvyšky 
margarínov, masla či tuku.
Poznámka: V prípade znehodnotenia 
jedlých olejov a tukov, napr. motorovým 
olejom, je odber tohto druhu odpadu 
oprávnenou organizáciou účtovaný 
mestu ako náklad a nie ako výnos. Ná-
klad je hradený z Vašich poplatkov. Vý-
nos vieme použiť na zlepšovanie služieb 
v odpadovom hospodárstve.

Separujeme - Ako sa separuje na zbernom dvore? 7.6.2018 sa koná Hromadný 
odber krvi - Guryčova kvapka 
krvi 8. r. v Stredisku sociál-
nych služieb, Hviezdoslavova 
55 Senec, od 8:00 - 11:00.
Tešíme sa na darcov.

MS SČK Senec

Zverejnenie zámeru na prenájom 
majetku vo vlastníctve Mesta Se-
nec formou priameho nájmu

Mesto Senec v súlade so zákonom  
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a podľa platného 
VZN č. 3/2009 o hospodárení s majetkom 
mesta v znení dodatkov zverejňuje  zámer 
na prenájom časti nebytového priestoru, 
ktorý sa nachádza v Mestskom kultúrnom 
stredisku, Námestie 1. mája č. 2 v Senci. 
Ponuky je potrebné doručiť do podateľ-
ne MsÚ Senec, Mierové nám. 8, Senec  
do 4.6.2018 do 14.00 hod.

Bližšie informácie sú zverejnené na webo-
vej stránke Mesta Senec www.senec.sk 
a na úradnej tabuli mesta.                  MsÚ
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Vážení rodičia, milí predškoláci,
zápis do 1. ročníka máme za sebou  
a my môžeme s hrdosťou vyhlásiť,  
že veľmi úspešne. Do 1. ročníka v škol-
skom roku 2018/19 sa zapísalo v dňoch 
zápisu 110 detí.
POĎAKOVANIE za prípravu a úspešný 
priebeh zápisu patrí pani psychologičke 
z CPPPaP i pani učiteľkám zo ZŠ J.G. 
Tajovského a ZŠ Mlynská, ktoré  pre deti 
pripravili skutočne nezabudnuteľný zá-
žitok zo zápisu. Už teraz začneme sve-
domito pripravovať nový školský rok.
Ešte raz Vám ďakujeme za dôveru, kto-
rú ste nám prejavili tým, že ste k nám 
zapísali to najcennejšie vo Vašom živote 
– Vaše dieťa, ďakujeme za krásne slo-
vá povzbudenia i za príjemné momenty 
strávené s Vami.

poverená riaditeľka 
Magdaléna Gubániová

Zápis do 1. ročníka na novej ZŠ 
Kysuckej – POĎAKOVANIE

Nedávno ukončenou nadstavbou vzniklo 
75 nových miest pre senecké deti v pred-
školskom veku, čo si vyžiadalo zriadenie 
9 nových pracovných pozícií v škôlke.  
Po ukončení nadstavby má materská 
škola 12 tried s počtom 250 detí a 42 za-
mestnancov.
Slávnostného odovzdania nadstavby sa  
zúčastnilo vedenie mesta Senec na čele 
s primátorom Karolom Kválom a nechý-
bali ani viacerí poslanci MsZ. Prítomní 
boli zástupcovia firiem a zodpovední ve-
dúci pracovníci MsÚ, ktorí sa podieľali  
na realizácii nadstavby.  Text a foto: VCs

Nadstavba MŠ Kollárova bola slávnostne odovzdaná

Keďže rastie počet obyvateľov mesta 
Senec a v letnom období prichádzajú  
do mesta aj turisti, je dôležité, aby mesto 
zvyšovalo štandardy bezpečnosti. Mesto 
podalo na Ministerstvo vnútra Slovenskej 
republiky projekt, ktorého cieľmi je:
• rozšíriť kamerový systém o ďalšie ka-
mery na verejných priestranstvách, pešej 
zóne a školách
• zabezpečiť hardvérové a softvérové 
vybavenie na ukladanie a zobrazovanie 
kamerových záznamov
Verejným obstarávaním bola vybratý do-
dávateľ Wittee, a.s., ktorá dodala tovar  
a inštalovala hardware a software. Inšta-
láciu kamier zabezpečí mesto vlastnými 
pracovníkmi.
Projekt bol finančne podporený Minister-
stvom vnútra Slovenskej republiky.

Mesto získalo dotáciu na zväč-
šenie pokrytia územia mesta 
kamerovým systémom

Zástupcovia Bratislavského samospráv-
neho kraja zvolali tlačovú konferenciu 
21. mája 2018 na 11:00 do seneckej Sy-
nagógy, aby informovali verejnosť o za-
čiatku rekonštrukcie národnej kultúrnej 
pamiatky Synagógy v Senci, ktorú má  
vo svojej správe od roku 2015. Rekon-
štrukciou, ktorá by mala trvať dva roky,  
sa zo Synagógy vytvorí kultúrno-spo-
ločenské centrum. Jej súčasťou je aj 
výstavba samostatného objektu, Infopa-
vilónu, ako servisného zázemia pre Sy-
nagógu. Celkové náklady rekonštrukcie 
a novostavby vrátane sadových a terén-
nych úprav sú 1 584 091,92 eur s DPH  
a hradené budú z rozpočtu BSK.
Hosťami tlačovej konferencie boli pred-
seda Bratislavského samosprávneho 

kraja Juraj Droba, primátor mesta Senec 
Karol Kvál, zástupca Ústredného zväzu 
židovských náboženských obcí Dr.phil. 
Maroš Borský, rabín Ústredného zväzu 
židovských náboženských obcí Michail 
Borisovič Kapustin, hovorca Konferencie 
biskupov Slovenska Martin Kramara a zá-
stupca dodávateľa stavebných prác.
Hostia vo svojich úvodných príhovoroch 
zhodne vyjadrili radosť nad tým, že po 
dlhých desaťročiach chátrania a zdĺha-
vých príprav prišiel čas, kedy sa začne 
s rekonštrukciou. Primátor Karol Kvál sa 
poďakoval prítomnej Gabrielle Németh, 
ktorá v predchádzajúcom období z po-
zície podpredsedníčky BSK húževnato 
bojovala za uskutočnenie rekonštrukcie 
Synagógy.                       Text a foto: VCs

BSK začína s rekonštrukciou seneckej Synagógy 

Viceprimátor Dušan Badinský ohlásil svo-
ju kandidatúru na post primátora Mesta 
Senec 20. mája 2018 na Slovenskom po-
hári v triatlone v rámci rozhovoru pre Se-

nec TV. Poďakoval sa všetkým, ktorí  ho 
v rozhodnutí podporili, zvlášť primátorovi 
Karolovi Kválovi, ktorý mu svoju podporu 
aj verejne vyjadril.                               VCs

Máme prvého kandidáta na primátora
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O aktivitách Správy cestovného ruchu Se-
nec sme sa porozprávali s jej riaditeľom.

• Čo je v areáli Slnečných jazier nové?
Najmä karavanisti a stanári si všimnú, 
že sme zrekonštruovali toalety, kotolňu 
a osadili nový plot na severnej strane Sl-
nečných jazier. Príprava na letnú sezónu 
je v plnom prúde: kosíme, maľujeme, ve-
nujeme sa údržbe prevádzkových budov 
a čistote areálu. Plánujeme vybudovať 
nové detské ihrisko na juhu Slnečných ja-
zier oproti tenisovým kurtom. Komplexnú 
rekonštrukciu veľkého parkoviska pri Ho-
teli Senec musíme odložiť na jeseň toh-
to roku kvôli odvolaniam od organizácií, 
ktoré sa zaoberajú zeleňou.
• Vyskytli sa aj nejaké problémy?
Áno. Máme problém s nedisciplinovaný-
mi chatármi, ktorí ukladajú svoj odpad  
v areáli. Oboznámil som všetkých chatá-
rov, aby svoj nekomunálny odpad vyvážali 
na zberný dvor a dodržiavali Všeobecne 
záväzné nariadenia mesta Senec. Napriek 
tomu sú takí, ktorí to nerešpektujú. Upra-
tovanie po nich nás stojí nemalé úsilie  
a zaberá čas, ktorý mohol byť venovaný 
iným činnostiam. Problém je napríklad 
na Kose, kde chatári vyvážajú odpad  
na mestský pozemok. Uvažuje sa o jeho 
oplotení. Apelujem na tých, ktorí sa takto 
správajú, aby začali rešpektovať pravidlá 
a uvedomili si, že znečisťujú areál. Zber-
ný dvor je otvorený aj v sobotu, takže ho 
môžu chatári využívať aj cez víkend.
Čo sa týka parkovania, máme v areáli 
namaľované žlté čiary a sme dohodnutí 

s políciou, že budú robiť viac kontrol par-
kovania a dodržiavania pravidiel cestnej 
premávky. Tiež sa nám rozmohol vanda-
lizmus a sprejeri, ktorí ničia vybavenie Sl-
nečných jazier. Ak si návštevníci všimnú 
problémy s vandalmi a sprejermi, prosí-
me ich, aby volali Mestskú políciu.
• Kedy otvoríte sezónu?
Z dôvodu veľmi priaznivého počasia sme 
sprístupnili návštevníkom sociálne zaria-
denia už v jarných mesiacoch. Od 1. mája 
sa predávajú permanentky v Informač-
nom centre v Tureckom dome, preto od-
porúčame zakúpiť si ich čo najskôr, aby 
návštevníkov neprekvapilo, že pri vhod-

ných poveternostných podmienkach za-
čneme vyberať vstupné už od 1. júna.
• Ako je to s čistením Slnečných jazier?
14. mája skončila druhá fáza čistenia bak-
teriálnou zmesou (viď info na webe SCR 
Senec). Na jeseň vyhodnotíme účinnosť 
tejto metódy, aby sme mali podklady pre 
mestské zastupiteľstvo, ktoré rozhodne 
o ďalšom postupe pri čistení Slnečných 
jazier. Momentálne sa vykonáva štúdia 
celého jazera – sonarom sa zisťujú naj-
kritickejšie miesta. Treba si uvedomiť,  
že každý rok sa usádza na dne jazier 2,5 – 
3cm sedimentov (prach, peľ, lístie...), kto-
ré treba po určitej dobe odstrániť.       MO

Róbert Podolský: Pripravujeme sa na letnú sezónu na Slnečných jazerách

Chodník na Mojzesovej ulici
Na portáli Odkazu pre starostu bola pred-
nesená požiadavka uľahčenia presunu 
imobilných obyvateľov pozdĺž Mojzesovej 
ulice smerom k pošte. Na základe tejto po-
žiadavky mesto zabezpečilo dobudovanie 
chodníka a zriadenie nového prechodu 
pre chodcov po Mojzesovej ulici smerom  
na Pivničnú štvrť.

NDS – oprava cesty na Svätý Martin
Národná diaľničná spoločnosť vykonala 
opravu cesty na Svätý Martin, v rámci 
povinných spätných úprav častí komuni-
kácie, ktoré NDS používala ako obchádz-
kovú trasu počas výstavby výjazdu z diaľ-
nice pri Blatnom. Opravy sa týkali úseku 
od spomaľovača pri skládke komunálne-
ho odpadu. 

Včelárik
Na základe dohody medzi vlastníkmi 
pozemkov, miestnych obyvateľov a Mes-
ta Senec v lokalite Stará tehelňa došlo  
k úprave a oploteniu pozemku pod ste-
nou, v ktorej sa nachádzajú hniezda 
včelárika zlatého, aby sa zabránilo ru-
šeniu ich hniezdenia. Developer vyčistil 
pozemok, mesto zabezpečilo oplotenie  
a obyvatelia priľahlých pozemkov prisľúbili,  
že sa budú starať o túto plochu.

Chodníky a cesty



• Talentovaný žiak Matej Osvald dosiahol 
ďalší skvelý úspech na klavírnej súťaži  
v Ružomberku. V krásnom prostredí ta-
mojšej synagógy sa konala súťaž názvom 
„HVIEZDY HRAJÚ SRDCOM“. Garantom 
súťaže a predsedom poroty bol klaviris-
ta Richard Rikkon. Vo veľkej konkurencii 
30 súťažiacich z celého Slovenska získal 
Matej zlaté pásmo. Pripravila ho Andrea 
Dittingerová DiS.art.
• Naša kapela JAMMA sa prvýkrát od 
svojho založenia zúčastnila súťaže kapiel, 
big bandov a spevákov v Novákoch, „No-
vácky talent“. Získala strieborné pásmo.
• Na celoslovenskej klavírnej súťaži „Ban-
skoštiavnické kladivká“ dosiahli žiaci 
ZUŠ Senec výborné výsledky. Žiak Matej 
Osvald získal nielen zlaté pásmo, ale aj 
Mimoriadnu cenu za najlepšiu interpretá-
ciu skladby slovenského skladateľa. Mali 
sme zastúpenie aj v štvorručnej hre. Žiač-
ky Klárka Bírová a Sofia Elizabeth Mašek 

tiež veľmi úspešne reprezentovali školu aj 
mesto. Získali strieborné pásmo. Tešíme 
sa z úspechov našich žiakov. Pripravila 
Andrea Dittingerová DiS.art.
• Na celoslovenskej speváckej súťaže  
vo Zvolene Pink song v klasickom speve. 
Žiaci Nela Ližbetin v 1 kategórii sa umiest-
nila v striebornom pásme, Tibor Mašek  
v bronzovom a najväčšiu radosť uro-
bil Dušan Varga, ktorý získal 3 diplomy, 
prvý za zlaté pásmo, druhý za absolút-

neho víťaza celej súťaže a tretí za mi-
moriadnu interpretáciu ľudovej piesne...
Dušan odchádza po úspešných prijíma-
cích skúškach na Štátne konzervatórium  
do Bratislavy...želáme mu krásnu spevác-
ku kariéru.
• Ema Vrábelová a Lucia Tichá sa v Žiline 
zúčastnili tanečnej súťaže v scénickom 
tanci „Umenie v pohybe 2018“, kde pod 
vedením Nikolety Likeovej, DiS.art. získali 
bronzové pásmo.
• Vernisážou výstavy prác žiakov výtvar-
ného odboru ZUŠ Senec začala výstava, 
ktorá v Labyrinte MsKS trvala do 25.mája.

• V evanjelickom kostole vystúpili žiaci Zá-
kladnej umeleckej školy Senec na koncer-
te pri príležitosti Dňa matiek. ZUŠ Senec
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Chválime, karháme
• Chválime: Na sídlisku za Štiftom 
máme zrekonštruovanú ďalšiu preliez-
ku, poslednú, ktorá si opravu vyžado-
vala. Výmenu zabezpečilo mesto Senec  
na základe požiadavky obyvateľov. Oby-
vatelia zo sídliska sa aktívne zapojili  
do zbierky na opravu ihriska, ktorú som 
aj tento rok zorganizovala. Aj touto ces-
tou by som sa chcela poďakovať všet-
kým za príspevky. 

Rodina Ďuračková, Mikulcová, Kubíčko-
vá, Martinka, Struharová, Nagyová, Var-
gová, Krebes, Dřímal, Pelechová, Denko, 
Gabrišová, rodina Kiradžiev. Vďaka Vám 
majú deti novú bezpečnú preliezku.

Zbierka je stále otvorená, kontaktovať 
ma môžete na t.č. 0903421078, alebo 
andreaslosarova@gmail.com
• Karháme: Na Lichnerovej ulici nezná-
my páchateľ zničil lipu. Schválne navŕtal 
veľké otvory do kmeňa a pravdepodob-
ne do nich nalial aj nejaký typ herbicídu. 
Prekážala lipa niekomu?

• Nie len na Lichnerovej niekto zničil 
lipu. Pri bytovkách Kollárova sa už dl-
hodobo ničia stromy a nie jeden. Je tu 
vysoký porast trávy a vlastníci pozem-
ku ho nekosia. Či to je zámer, nech 
sa vôbec zabudne, že tu stromy boli?  
Cez vysokú trávu ich nebude vidno a ono 

sa to potom aj tak všetko zrovná so ze-
mou. Ozaj, a viete, že keď chcú čistiť ríny 
od výkalov holubov a nánosov, plošina 
sa k bytovkám cez oplotenie nedosta-
ne? A tie „krásne“ chatrče, čo sa objavili  
z noci do rána jedného dňa... Rovno  
v strede mesta. Pekná vizitka pánov sta-
viteľov.                              Monika Baďurová
• Vďaka sociálnym sieťam a dobrým 
všímavým ľuďom zo Senca sa mi našiel 
ukradnutý bicykel a navyše polícia zadr-
žala páchateľa, na ktorého bolo v Trnav-
skom kraji vyhlásené pátranie. Ozvala sa 
mi úplne cudzia pani, ktorá ho v nedeľu 
ráno zahliadla v pohostinstve Sabina. 
Tiež chválim políciu zo Senca, boli veľmi 
milí, príjemní a nápomocní. Ďakujem.
                                                                IB
• Chválime: Na operačné stredisko 
bolo nahlásené dieťa v uzamknutom vo-
zidle na Vajanského ulici v Senci. Hasiči  
na mieste zistili, že asi 18 mesačné dieťa 
sa nachádzalo v uzamknutom vozidle, 
pričom kľúče boli vo vozidle. Zasahujúci 
hasiči sa dostali do vozidla a odovzdali 
dieťa prítomnej matke.                      -mh-

Deň matiek ZUŠ Senec
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Mama je láska – nádherná myšlienka  
z básne M. Rúfusa  bola mottom koncer-
tu speváckeho zboru Radosť zo Senca pri 
príležitosti Dňa matiek. Koncert sa konal 
v nedeľu 13.mája v sále MsKS v Senci.
Prežili sme na koncerte nádherný čas, 
veď z javiska zaznievali piesne plné vy-
znania lásky mamám.  Najkrajšie vždy 
býva vystúpenie tých najmenších. Aj  
na tomto koncerte v prvej časti spievali 
najmenší speváčikovia. Nejedna mama, 
babička či teta vyronila slzu. Pod diri-
gentskou paličkou Márie Lukácsovej zne-
li piesne – zhudobnené verše M. Rúfusa, 
o mamách, ale aj piesne o radostnom 
kráčaní s Ježišom v živote mladých ľudí.
Tanec, ktorý pripravila a nacvičila s mla-
dými Dominika Debnárová, bol netradič-
ný a veľmi zaujímavý.  V druhej polovici 
koncertu zazneli piesne so sprievodom 
živej hudby. Duchovný otec zboru Jožko 

Lančarič, SDB sa prihovoril mamám.
Každý rok na letný tábor chodia deti z Ra-
dosti s novou táborovou hymnou, na kon-
certe zazneli hymny z niekoľkých rokov. 
Boli plné radosti, nadšenia, obsahovali 
krásne myšlienky, ktoré boli náplňou jed-
notlivých táborových ročníkov. Vystúpe-
nie speváckeho zboru Radosť moderoval 
herec SND a vynikajúci recitátor Štefan 
Bučko. V jeho podaní zazneli verše Mila-
na Rúfusa i verše, ktorých autorom je on 
sám.
Ďakujeme dlhoročnému vedúcemu spe-
váckeho zboru Radosť pánovi Františkovi 
Podolskému i dirigentke Márii Lukácsovej 
za pekný umelecký i duchovný zážitok 
z koncertu. Prajeme do budúcich dní  
i rokov veľa požehnania, aby mohli spe-
vom, tancom i recitovaním prinášať Božiu 
krásu do života svojho i ľudí, pre ktorých 
budú spievať.                   Helena Čajková

Mama je láska - koncert speváckeho zboru Radosť 
Tento rok sa opäť jeden májový večer 
niesol v znamení literatúry. Noc literatú-
ry prilákala množstvo milovníkov litera-
túry aj zvedavcov na nezvyčajné miesta  
v mestách po celej Európe. Už piaty rok sa  
do akcie zapája aj mesto Senec. Na rôz-
nych miestach tentokrát v okolí Slnečných 
jazier, si mohli návštevníci vypočuť úryvky 
z kníh európskych autorov súčasnej litera-
túry.

Program odštartoval v priestoroch Betánie. 
Večer slávnostne otvoril divadelný súbor 
Mačky vo vreci s predstavením s názvom 
„Na ľudovú nôtu“. Nasledovalo prvé čítanie 
v priestoroch kaplnky Betánie, kde Štefan 
Škoda priblížil humornú stránku života dô-
chodcu v domove seniorov z knihy holand-
ského autora Henrika Groena, Tajný život 
Henrika Groena. Putovanie európskou lite-
ratúrou pokračovalo zástupcom Maďarska, 
konkrétne knihou Cesta za mesačného 
svitu od Antala Szerba. Éva Bandor čítala  
v priestoroch Aquathermalu Senec. Vojtech 
Koleják v Hoteli Sun priblížil návštevníkom 
taliansku literatúru krátkym úryvkom z diela 
Osem hôr od Paola Cognettiho. Noc litera-
túry v Senci sa nezaobišla ani bez zástupcu 
slovenskej súčasnej literatúry, ktorú priblí-
žila úspešná herečka, Senčanka, Andrea 
Sabová. V priestoroch Hotela Zátoka čítala 
z diela Som Paula od Ondreja Štefánika. 
Posledným dielom, ktoré sa tento rok čítalo 
na Noci literatúry v Senci bola kniha Amosa 
Oza, Judáš. Mladý herec zo Senca Dávid 
Hartl, čítal v priestoroch kaplnky Betánie, 
kde sa uskutočnilo aj slávnostné ukonče-
nie tohtoročnej Noci literatúry s pedagógmi 
zo ZUŠ na Fándlyho ulici, Barnabášom Kol-
lárikom a Vladimírom Kubalákom.
Návštevníci nemuseli platiť vstupné, na-
vyše mal každý možnosť získať 10% zľavu  
na nákup kníh v kníhkupectve Pergamen. 
Senec patrí k mestám, kde si Noc literatúry 
môžeme vychutnať, za čo vďačíme nielen 
mestu Senec a MsKS, ale za poskytnutie 
priestorov aj Betánii, Aquaparku, Hotelom 
Sun a Zátoka a samozrejme našim dobro-
voľníkom, ZUŠ na Fándlyho ulici a jej pe-
dagógom a žiakom. Chýbajúcu energiu  
na záver podujatia dodali koláčiky z My Ca-
kes.                                       Nina Bučeková

Noc literatúry
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HODINÁRSTVO
KRÁTKA 4, SENEC

HODINKY A ŠPERKY
VÝMENA BATÉRIÍ

OPRAVY

SPEKTRUM/INZERCIA

Inzercia

Inzercia

Inzercia: 1/1 strana – 398 eur, 1/2 strany – 215 eur, Štvorec 
– 168 eur, 1/3 strany – 148 eur, Stĺpec – 148 eur, 1/4 strany 
– 122 eur, Pohľadnica – 112 eur,  1/6 strany – 85 eur, 1/8 
strany – 61 eur, Vizitka – 48 eur, 1/9 strany – 48 eur, Zľavy: pri 
opakovaní  3 až 5-krát 8%, 6 až 9-krát 12%, 10 až 12-krát 15%, 
Riadková inzercia: 40 c/slovo, Kronika: 17 c/slovo, Zľavy sa 
na riadkovú inzerciu nevzťahujú.

Uzávierka Mestských novín Senčan: 20. 6. 2018

Inzercia

Inzercia

Mesto Senec prijme na dohodu pomocnú silu  
na mestskú chatu Olympic na Slnečných jaze-
rách sever v termíne od 1.6.2018 do 31.8.2018.

Náplň práce: upratovanie izieb a spoločných priestorov; pre-
zliekanie posteľnej bielizne; umývanie sociálnych zariadení; 
vysávanie; utieranie prachu; umývanie okien a pod.
Predpokladaný rozsah práce: 20 hodín týždenne
Dohodnutá odmena: 4 eurá brutto/hodina 

V prípade záujmu nás kontaktujte:
mail: maczeakovaj@senec.sk
t.č. 02/20205132
alebo
mail: halahijovar@senec.sk
t.č. 02/20205130
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Zápis do Ladies Dance Academy

od 1. júla do 30. septembra 
Ponúkame: balet od 3rokov, 
moderný tanec od 5rokov, street dance, 
gravidjogu, bodyforming 

Prihlášky na: www.ladiesdanceacademy alebo na lda.sk
Bližšie info: 0903191398, 0911328329

Poznávanie dejín je pre nové generá-
cie veľmi dôležité . Väčšinou nás nebaví 
sedieť nad knihami a počúvať lektorov  
o dejinách. Ako sa hovorí: „lepšie je raz vi-
dieť ako stokrát počuť.” Preto sme sa jed-
ného slnečného dňa šiestaci a siedmaci  
zo SZŠ Kysucká Senec vybrali na výlet do 
starovekého rímskeho mesta Carnuntum 
- Petronell v Rakúsku. Toto miesto nám 
umožnilo spoznať dejiny iným spôsobom. 
V miestnom múzeu sme spoznali život 
obyvateľov Rímskej ríše a život rímskych 
vojakov. Na vlastnej koži sme si mohli 
vyskúšať, aké by to bolo žiť v tejto dobe. 
Skúsiť sme si mohli, ako sa žilo boha-
tým občanom, ale aj ako ťažko žili vojaci  
či dokonca otroci. Dobové oblečenie, 

ktoré sme si mohli aj vyskúšať, nás veľmi 
prekvapilo – na pohľad veľmi jednodu-
ché, ale obliecť sa doň bola riadna fuška.
Zaujala nás vojenská výzbroj, ktorá vá-
žila až 40kg. Taktiež sme si mohli ľahnúť 
na ich postele, ktoré im dokonca slúžili 
aj ako jedálenský stôl. Skúšali sme pou-
žiť tabuľky z včelieho vosku, na ktoré sa 
vyrývali písmená. Jednoduchým oškria-
baním písmo zotreli a použili na ďalšie 
zápisky.
Už v rímskej dobe využívali miestny „fast 
food”, nádherné kúpele, dokonca im slú-
žili aj verejné záchody. So záujmom sme 
si prezreli výstavu jedla. Odhaduje sa,  
že vykopávky sú staré približne 2000 rokov.
Všetci žiaci sme si výlet neskutočne užili 
a určite všetkým odporúčame zažiť at-
mosféru miestneho múzea. Je to zážitok 
pre všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť  
o dejinách niečo nové a hlavne zažiť 
kúsok histórie na vlastnej koži.

Ela Gulaiová 7.A

Výlet do histórie
Noc múzeí a galérií ponúkol Senčanom 
rozptýlenie aj zaujímavé prednášky. 19. 
mája 2018. o 15.00 už boli pripravené tvo-
rivé dielne pred Tureckým domom.  Ko-
váčska dielňa, kreatívne s BEYOU, práce 
s plsťou a ukážky historických zbraní boli 
magnetom pre rodiny s deťmi. 

Podujatie otvorilo vystúpenie Orchestra 
ľudových nástrojov z Užhorodu, účastní-
ka Seneckej dúhy, celoslovenskej ume-
leckej súťaže, ktorá sa koná každoročne 
v gescii SZUŠ Renáty Madarászovej. O 
prezentáciu posmrtne vydanej publikácie 
Sándora Vojteka bol rekordný záujem, 
nestačili ani posledné, na povale ulože-
né zásoby stoličiek. Redaktor  publikácie 
Fenyő D. György predstavil publiku Sán-
dora Vojteka, ako výnimočného človeka, 
pedagóga prostredníctvom spomienok 
na spoluprácu s ním a priblížením niekto-
rých štúdií z knihy.  Dianie sa potom opäť 

presunulo pred Turecký dom. Deťom sa 
veľmi páčilo Ružová rozprávka v podaní 
súboru Divadlo SpozaVoza. Medzitým už 
Barbora Morongová a František Morong 
sa prichystali na to, aby roztancovali ná-
mestie na ľudovú nôtu. 
O deviatej večer sa začala prednáška 

Doc. Petra Šoltésa, PhD. z Historického 
ústavu SAV o rôznych pohľadoch na spo-
ločnú slovensko-maďarskú históriu pod 
názvom „Revolúcia 1848/49. Kossuthov-
ci, hurbanisti. Vlastenci? Vlastizradcovia? 
Šovinist? Panslávi?“. Ako veľavravný ná-
zov naznačuje, prednáška sa dotýkala 
citlivých tém. Doc. Šoltés sa zhostil tejto 
úlohy s prístupom vedca historika, ktorý 
pracuje s faktami.
Mestské múzeum bolo otvorené až do 
23:00 a návštevníci okrem spomínaného 
programu si mohli prezrieť aj aktuálne vý-
stavy múzea a Galérie Labyrint.        VCs

Noc múzeí a galérií v Senci

12. mája sa v centre nášho mesta konala 
Míľa pre mamu - najväčšia celoslovenská 
oslava dňa matiek. Podujatie otvoril vicepri-

mátor Ing. Dušan Badinský. Rodičia a deti 
sa zapájali do súťaží a sledovali program, 
ktorý si pripravili školy, škôlky a krúžky. MO

Míľa pre mamu

Inzercia
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Inzercia

Konfederácia politických väzňov Sloven-
ska združuje bývalých politických väzňov, 
príslušníkov Pomocných technických prá-
porov (PTP), emigrantov, ľudí zaradených 
do táborov nútených prác a násilne odvle-
čených do gulagov v ZSSR.
V Pezinku sa 19.4. konala spomienka  
na príslušníkov PTP, v rámci ktorej boli  
na základe rozkazu ministra obrany SR 
odovzdané Pamätné medaily ministra 
obrany SR III. stupňa celkom 14 prísluš-
níkom PTP. Medzi vyznamenanými bol aj 
Senčan František Podolský, člen Oblastnej 
organizácie KPVS Senec (na obr. 5 sprava) 
a Jozef Filipovič - rodák z Kráľovej pri Senci 
(2. zľava v zelenej čiapke). Gratulujeme k to-
muto významnému oceneniu. Vyznamena-
ným odovzdal medaile a pamätný list plk. 
Radoslav Ivančík, generálny riaditeľ Sekcie 
ľudských zdrojov Ministerstva obrany SR.
9.mája si OO KPVS Senec pripomenula 
9. výročie odhalenia pamätných tabúľ ve-
novaných politickým väzňom zo Senca 
a okolia prenasledovaných komunistic-
kým režimom. KPVS po celom Slovensku 
už inštalovala cca 350 pamätných tabúľ, 
od menších až po veľké pomníky napr.  
v Bratislave a na Devíne. V Senci máme ako 
jediní dvojjazyčné pamätné tabule. KPVS 
každoročne organizuje veľa pietnych spo-

mienkových slávností po celom Slovensku, 
cca 3-4 mesačne. KPVS navštevuje aj pa-
mätné miesta v Čechách, napr. v Jáchy-
move a Prahe. Členovia OO KPVS Senec 
na týchto podujatiach reprezentujú aj naše 
mesto a región. Spomienkové slávnosti sú 
dôležité pre udržiavanie Pamäti národa.  
V dvojmesačníku KPVS Naše svedectvo sú 
uverejňované príbehy ľudí prenasledova-
ných komunistickým režimom, čím sa tvorí 
tiež Pamäť národa.
Väčšina priamo prenasledovaných z okre-
su Senec, žiaľ, už nie je medzi nami. V Senci 
ale máme ešte 3 žijúcich svedkov tej doby: 
František Mikula – politický väzeň, Zuzana 

Bacigálová – odvlečená do ČR a František 
Podolský – príslušník PTP. Sú to žijúce po-
klady našej organizácie, ale myslím, že aj 
mesta Senec a celej našej spoločnosti.
Boj za slobodu a „pravú demokraciu“ je ni-
kdy nekončiacim bojom. A preto je našou 
povinnosťou, aby obete a zločinné prena-
sledovanie našich predkov počas komunis-
tického režimu, a ich odkaz viery a odvahy, 
neboli nikdy zabudnuté! Všetkým priamym 
prenasledovaným, ale aj ich rodinným prís-
lušníkom, ktorí priniesli tiež obety na „oltár 
slobody“, patrí právom naša hlboká úcta, 
poklona a vďaka.     Ing. Karol Rosenberg

predseda OO KPVS Senec

Senčan vyznamenaný ministrom obrany SR
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Karavanový kemp na južnej strane Sl-
nečných jazier opäť voňal gulášom.  
K tradičnej seneckej kulinárskej súťaži  
v réžii Piccard Senec a s podporou MsÚ, 
SCR Senec a Región Senec sa pripojili aj 
poľovníci, ktorí 19. mája 2018 usporiadali 
Poľovnícky deň v Senci. V sprievodnom 
programe vystúpili účastníci Seneckej 
dúhy, celoslovenskej súťaže, ktorá sa  
v gescii SZUŠ Renáty Madarászovej koná 
každoročne v kategórii výtvarnej, taneč-
nej, speváckej a hudobných kapiel. Za-
hraničným hosťom programu bola ľudová 
hudba z Užhorodu. Porota ochutnala 22 
vzoriek z toho 8 dodali poľovnícke druž-
stvá. Po neľahkom rozhodovaní určila 
porota nasledovné poradie: 1. miesto ob-
sadili Bobríci, 2. miesto pripadlo družstvu 
Poľovníci z Bernolákova a na 3. mieste 
skončila Komora poľovníkov. Ďakovné 

diplomy získali Smajlíci, družstvo Sociál-
nej poisťovne a družstvo Kočma banda. 
Poľovnícke družstvá súťažili medzi sebou 
aj separátne. Porota určila nasledovné 
poradie tvorcov poľovníckych gulášov: 

1. Družstvo č. 14 – nezaradení poľovníci, 
2. PZ Čandal -Tureň, 3. PZ Priateľstvo - 
Tomášov. Finančný výťažok z tejto akcie 
bude venovaná  zariadeniu pre mentálne 
postihnutých - Betánia Senec.           VCs

Súťaž vo varení guláša 2018 
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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

KINO - HITY       AMFITEÁTER od 8.6.2018

GHOST STORIES
11.6. pondelok o 21:00 5,00 Eur

12.6. utorok o 21:00 5,00 Eur

 DEADPOOL 2
17.6. nedeľa o 21:30 4,00 Eur

18.6. oindelok o 21:30 4,00 Eur

 JURSKÝ SVET: ZÁNIK RÍŠE
22.6. piatok o 21:30 5,00 Eur
23.6. sobota o 21:30 5,00 Eur
24.6. nedeľa o 21:30 5,00 Eur

BACKSTAGE
8.6. piatok o 21:00 4,00 Eur

MESTSKÉ MÚZEUM
TURECKÝ DOM

KNIŽNICA

                          LABYRINT

AMFITEÁTER

Oznamujeme všetkým návštevníkom seneckého kina, že od 8. júna 2018 otvárame brány 
amfiteátra, kam sa presúva premietanie filmov až do septembra. Premietať sa bude 
iba na amfiteátri, a to aj v prípade nepriaznivého počasia. Začiatok premietacieho času 
sa bude v priebehu leta meniť, preto odporúčame sledovať aktuálne informácie na našej 
webovej stránke: www.kinosenec.sk   
Prežite jedinečný filmový večer pod holým nebom v jednom z najkrajších a najväčších 
letných kín na Slovensku. Tešíme sa na Vašu návštevu.

SENECKÉ LETO - 16. JÚN 2018
Predpredaj vstupeniek: 5 Eur dospelý, deti od 6 rokov, dôchodcovia, študenti.
Predaj vstupeniek na mieste: 10 Eur dospelý, deti od 6 rokov, dôchodcovia, 
študenti. Predpredaj vstupeniek aj v sieti TICKETPORTAL

AMFO 2018
1.- 28.6. 2018 

Výstava krajskej súťaže 
neprofesionálnej fotografie

31.5. 2018 o 17:00
Vyhodnotenie krajského 
kola súťaže a vernisáž

CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM
Týždeň čítania deťom 
v Slovenskej republike

4.6. pondelok o 10:00
čítajúci: PETRA NAGYOVÁ DŽERENGOVÁ
miesto čítania: Park oddychu /altánok/

BENEFIČNÝ KONCERT 
PRE PEŤA

6.6. streda o 19:00 
Koncert venovaný 
Petrovi Szitkovi. 
Príďte podporiť 

Peťa v jeho zotavovaní.
Vstupné dobrovoľné

ČAROVNÉ MELÓDIE 
ZO SVETA OPERY 

A OPERETY
20.6. streda o 18:00 

Koncert pri príležitosti 
životného jubilea 

pani učiteľky 
Evy Casanovej.

Vstupné dobrovoľné

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
- TIC - Turecký dom

ANDAMANSKÉ 
OSTROVY

21.6. štvrtok o 19:00 
Premietanie filmu 

a rozprávanie skúseného 
cestovateľa Senčana 

Rolanda Víznera o tom, 
ako sa s manželkou 

a dvoma malými deťmi 
vybrali na dva mesiace 

do Indie. 
Vstupné dobrovoľné

5.6. utorok o 10:00
čítajúci: ÁGNES BÁRDOS
miesto čítania: Labyrint
8.6. piatok o 11:00
čítajúci: BIBIANA ONDREJKOVÁ
miesto čítania: Story cafe bar

Pripravujeme:
SLNEČNÝ FESTIVAL

7. a 8. september 2018

KARNEVAL - 29.JÚN 2018

MLADŠIA FRAKNOVSKÁ
LÍNIA ESTERHÁZYOVCOV

AZ ESTERHÁZYAK
FRAKNÓI IFJABB ÁGA

Záujemcom sa dostáva do rúk knižná 
podoba vyústenia viacročnej 
medzinárodnej spolupráce. 

Jej výsledkom je kolektívna monografia 
venovaná mladšej fraknovskej línii 

magnátskeho rodu Esterházyovcov, 
ktorá je výstupom z dvojice 
medzinárodných vedeckých 

konferencií historikov 
so zastúpením zo Slovenska, 

Maďarska i Ruska. Tie v posledných 
rokoch úspešne zorganizovalo 

s podporou Mesta Senec 
a viacerých partnerov 

Mestské múzeum v Senci. 
Publikácia ponúka 

23 príspevkov zoradených 
do šiestich tematických celkov. 
Tie inovatívne otvárajú doposiaľ 

málo známe otázky z histórie rodu 
a konkrétne sledovanej línie. 
V drvivej väčšine vychádzajú 

z pramenných výskumov 
a tak neraz prinášajú doposiaľ 

málo známe, alebo úplne neznáme 
informácie rôzneho druhu. 

Publikácia bude iste využiteľná 
nielen v sieti pamäťových 

a fondových inštitúcií, ale nájde 
si záujemcov aj v širšom okruhu. 

Kniha vyšla s podporou 
Úradu vlády Slovenskej republiky, 
programu Kultúra národnostných 

menšín 2017.

28.8.2018 o 19:30

Amfiteáter Senec



13SENČAN jún 2018 Mestské kultúrne stredisko Senec    KULTÚRNE PODUJATIA
Mestské kultúrne stredisko KULTÚRNE PODUJATIA  KULTÚRNE PODUJATIA Mestské kultúrne stredisko10 SENČAN jún 2018 SENČAN jún 2018 11

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

KINO - HITY       AMFITEÁTER od 8.6.2018

GHOST STORIES
11.6. pondelok o 21:00 5,00 Eur

12.6. utorok o 21:00 5,00 Eur

 DEADPOOL 2
17.6. nedeľa o 21:30 4,00 Eur

18.6. oindelok o 21:30 4,00 Eur

 JURSKÝ SVET: ZÁNIK RÍŠE
22.6. piatok o 21:30 5,00 Eur
23.6. sobota o 21:30 5,00 Eur
24.6. nedeľa o 21:30 5,00 Eur

BACKSTAGE
8.6. piatok o 21:00 4,00 Eur

MESTSKÉ MÚZEUM
TURECKÝ DOM

KNIŽNICA

                          LABYRINT

AMFITEÁTER

Oznamujeme všetkým návštevníkom seneckého kina, že od 8. júna 2018 otvárame brány 
amfiteátra, kam sa presúva premietanie filmov až do septembra. Premietať sa bude 
iba na amfiteátri, a to aj v prípade nepriaznivého počasia. Začiatok premietacieho času 
sa bude v priebehu leta meniť, preto odporúčame sledovať aktuálne informácie na našej 
webovej stránke: www.kinosenec.sk   
Prežite jedinečný filmový večer pod holým nebom v jednom z najkrajších a najväčších 
letných kín na Slovensku. Tešíme sa na Vašu návštevu.

SENECKÉ LETO - 16. JÚN 2018
Predpredaj vstupeniek: 5 Eur dospelý, deti od 6 rokov, dôchodcovia, študenti.
Predaj vstupeniek na mieste: 10 Eur dospelý, deti od 6 rokov, dôchodcovia, 
študenti. Predpredaj vstupeniek aj v sieti TICKETPORTAL

AMFO 2018
1.- 28.6. 2018 

Výstava krajskej súťaže 
neprofesionálnej fotografie

31.5. 2018 o 17:00
Vyhodnotenie krajského 
kola súťaže a vernisáž

CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM
Týždeň čítania deťom 
v Slovenskej republike

4.6. pondelok o 10:00
čítajúci: PETRA NAGYOVÁ DŽERENGOVÁ
miesto čítania: Park oddychu /altánok/

BENEFIČNÝ KONCERT 
PRE PEŤA

6.6. streda o 19:00 
Koncert venovaný 
Petrovi Szitkovi. 
Príďte podporiť 

Peťa v jeho zotavovaní.
Vstupné dobrovoľné

ČAROVNÉ MELÓDIE 
ZO SVETA OPERY 

A OPERETY
20.6. streda o 18:00 

Koncert pri príležitosti 
životného jubilea 

pani učiteľky 
Evy Casanovej.

Vstupné dobrovoľné

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
- TIC - Turecký dom

ANDAMANSKÉ 
OSTROVY

21.6. štvrtok o 19:00 
Premietanie filmu 

a rozprávanie skúseného 
cestovateľa Senčana 

Rolanda Víznera o tom, 
ako sa s manželkou 

a dvoma malými deťmi 
vybrali na dva mesiace 

do Indie. 
Vstupné dobrovoľné

5.6. utorok o 10:00
čítajúci: ÁGNES BÁRDOS
miesto čítania: Labyrint
8.6. piatok o 11:00
čítajúci: BIBIANA ONDREJKOVÁ
miesto čítania: Story cafe bar

Pripravujeme:
SLNEČNÝ FESTIVAL

7. a 8. september 2018

KARNEVAL - 29.JÚN 2018

MLADŠIA FRAKNOVSKÁ
LÍNIA ESTERHÁZYOVCOV

AZ ESTERHÁZYAK
FRAKNÓI IFJABB ÁGA

Záujemcom sa dostáva do rúk knižná 
podoba vyústenia viacročnej 
medzinárodnej spolupráce. 

Jej výsledkom je kolektívna monografia 
venovaná mladšej fraknovskej línii 

magnátskeho rodu Esterházyovcov, 
ktorá je výstupom z dvojice 
medzinárodných vedeckých 

konferencií historikov 
so zastúpením zo Slovenska, 

Maďarska i Ruska. Tie v posledných 
rokoch úspešne zorganizovalo 

s podporou Mesta Senec 
a viacerých partnerov 

Mestské múzeum v Senci. 
Publikácia ponúka 

23 príspevkov zoradených 
do šiestich tematických celkov. 
Tie inovatívne otvárajú doposiaľ 

málo známe otázky z histórie rodu 
a konkrétne sledovanej línie. 
V drvivej väčšine vychádzajú 

z pramenných výskumov 
a tak neraz prinášajú doposiaľ 

málo známe, alebo úplne neznáme 
informácie rôzneho druhu. 

Publikácia bude iste využiteľná 
nielen v sieti pamäťových 

a fondových inštitúcií, ale nájde 
si záujemcov aj v širšom okruhu. 

Kniha vyšla s podporou 
Úradu vlády Slovenskej republiky, 
programu Kultúra národnostných 

menšín 2017.

28.8.2018 o 19:30

Amfiteáter Senec





KADERNÍCTVO, KOZMETIKA 
PEDIKÚRA, MANIKÚRA, MASÁŽE

 LPG ošetrenie, HYPOXI cvičenie 

BEZPEČNÉ A KRÁSNE
OPÁLENIE

Slnko je nevyhnutné pre väčšinu foriem života na Zemi. 
Stáročia evolúcie umožnili človeku adaptovať sa naň 
vďaka sofistikovaným biologickým systémom. Pokožka 
sa teda dokáže prirodzene ochraňovať pred toxickými 
účinkami slnka a meniť svetlo na energiu pozitívnu pre 
zdravie. 
 Nadmerná ochrana pokožky prípravkami s najvyšším 
ochranným faktorom spôsobuje stratu schopnosti kože 
prispôsobiť sa slnku. Produkty Institut Esthederm učia 
aj tú najcitlivejšiu pleť adaptovať sa na slnko tak, aby sa 
sama dokázala chrániť. Ochrana slnečných filtrov za-
bezpečuje vonkajšiu ochrana pokožky pred negatívnymi 
vplyvmi slnečného žiarenie / ultarfialového: UVA + UVB, 
ultračerveného aj viditeľného /. Obsah patentovaných 
aktívnych látok zas podporuje vnútorné prirodzené 
procesy v pokožke, ktoré ju adaptujú na slnko, využívajú 
jeho pozitívne účinky a chránia ju pred negatívnymi.
 Patenty Instiut Esthederm pracujú v súlade s pokož-
kou: UVinCellium Technology ,, UV ochrana v bunke“ 
- posilňuje vlastnú prirodzenú schopnosť buniek pleti 
chrániť sa pred slnkom a jeho negatívnymi účinkami. 
Zabraňuje tak spáleniu, predčasnému starnutiu a 
zmenám DNA. ADAPTASUN ,, prirodzený slnečný filter“ 
- pôsobí na všetkých úrovniach pigmentačného proce-
su v pokožke, kde podporuje tvorbu hnedého farbiva 
- melanínu a zároveň zabezpečuje jeho rovnomerné 
rozloženie, podporuje a urýchľuje proces opálenia, ktoré 
je prirodzenou ochranou pokožky a jej buniek.
Pre orientáciu vám priblížime aspoň pár produktov s 
ktorými sa stretnete iba v kozmetike Institut Esthedrem:
 
BROZ IMPULSE - už pred pobytom na slnku začíname 
s prípravou pokožky na slnečné žiarenie. V pokožke 
štartuje tvorbu hnedého farbiva a naučí ju tak správne 
sa opáliť. Pleť sa rýchlejšie a zdravšie opáli a zároveň 
sa sama prirodzene ochraňuje pred spálením a trvalým 
poškodením. 

ADAPTASUN PROTECTIVE SILKY BODY MIST / 
telový aerosól s podporou opálenie TOP NOVINKA 
TOHTO LETA !!! - rýchle a dlhotrvajúce opálenie. 

Pleť je krásna, jemná a žiarivo mladistvá. 
Navyše ideálne vyživená, saténovo hebká 

a príjemne voňajúca. Jednoduchá ap-
likácia, odolná voči vode a potu, ľahká 

a neviditeľná textúra, netreba rozoti-
erať stačí nasprejovať , vhodná hlavne 
pre neposedné deti, ktoré sa nechcú 

natierať alebo pre pánov s nadmerným 
ochlpením, bradou, fúzami alebo 
strniskom - nezanecháva na povrchu 
mastný biely film. 
SUN OIL - ochranný olej s podporou 
opálenia. Je synonymom intenzívneho 
a zdravého opálenia vo vyživujúcej 
a hodvábnej textúre suchého oleja. 
Môže sa aplikovať aj do končekov 
vlasov ako ochrana pred nadmerným 
vysušením vlasu na slniečku.
PHOTO REGUL - rovnomerné 
opálenie s pigmentovými škvrnami . 
Aj pleť s pigmentovými škvranmi sa 
môže rovnomerne do zlatista opáliť 
a zároveň regulovať pigmentové 
škvrny. Photo Regul blokuje opálenie 
v miestach s pigmentovými škvrnami 
a optimalizuje opálenie na ostatných 
miestach pokožky. Určený pre dámy 
s pigmentovými škvrnami, ktorá chce 
byť opálená.
PHOTO REVERS - pobyt na slnku 
bez rizika vzniku pigmentových škvŕn. 
Je prvá slnečná starostlivosť, ktorá 
zosvetľuje pigmentové škvrny aj pri 
pobyte na slnku. Určená pre pokož-
ku s pigmentovými škvrnami, ktorá 
nechce byť opálená.
SUN INTOLERANCE HIGH PRO-
TECTION FACE CREAM - ochranný 
krém pre pleť netolerujúcu slnko. Pre pleť 
tehotných žien, pre pleť, ktorá podstupuje medicín-
sku liečbu, ...
NO SUN - je starostlivosť s ultra - vysokou slnečnou 
ochranou / 100% minerálneho pôvodu / pre pokožku, 
ktorá sa nemôže vystaviť slnku. Vodeodolné zloženie.
 Pre pleť sa jazvami, pre pleť, ktorá podstupuje medicín-
sku liečbu, pre ľudí, ktorí sa pre liečbu nemôžu vystaviť 
slnku,...
 Takýto široký výber a ešte mnoho ďalších skvelých a 
jedinečných produktov vám prinášame jedine s paten-
tovanou značkou opaľovacích krémov Institu Esthederm. 
Samozrejme, že máme aj produkty pre normálnu pokož-
ku s rôznou slnečnou ochranou, vynikajúce vyživujúce 
produkty po opaľovaní s predĺžením a zvýraznením 
opálenia. 
V predaji jedine u nás v IN hair & beauty salon  
Senec s neopakovateľnou ponukou pri kúpe akých-
koľvek 3 produktov + 1 produkt zdarma. Pri nákupe 
viacerých produktov + letný darček podľa vášho 
výberu z našej ponuky.    Klamová Ingrid

BUĎTE KRÁSNE S NAMI 

Inzercia
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SOLAR Hvezdáreň Senec
Astronomická prednáška 

v ZŠ s VJM Alberta Molnára Szenciho 

13. 6. 2018 o 19:00
Téma: Formovanie hmotných

hviezd a hviezdokôp

Prednáša: Mgr. Tereza Jeřábková
Astronomický ústav Univerzity Karlovy

v Praze
V rámci doktorandského štúdia pôsobí  
na Európskom Južnom Observatóriu (ESO) 
v Nemecku, ktoré je vďaka pracoviskám  
v Čile jedno z najväčších observatórií  
na svete. Vo svojej práci sa venuje proble-
matike vzniku hviezd a hviezdokôp v rôznych 
prostrediach vesmíru. Zaujíma sa o vznik  
a pozorovania prvých guľových hviezdokôp, 
ktoré sa vytvorili veľmi krátko po vzniku sa-
motného vesmíru, ale aj o menšie mladé 

hviezdokopy a ich súvis s galaxiami. 
www.solarastronomy.sk

www.senec.solarastronomy.sk

Farský deň
V sobotu 9. júna bude v kostole, pasto-
račnom centre a jeho okolí živo. Znova 
sa chystá „Farský deň“, stretnutie se-
neckej farskej rodiny, ktoré sa začína 
slávnostnou svätou omšou o 10.00  
v kostole. Po nej deti čakajú rôzne sú-
ťažné i tvorivé disciplíny, dospelých 
občerstvenie, rozhovory, prehliadka 
fotografií i umeleckých diel či prehliad-
ka kostola. Možností bude dosť, pre 
každého niečo, mladí, starší i rodiny si 
prídu na svoje. Program bude trvať až 
do poobedných hodín, uvidíme diva-
dielko, súťaž rodín, spolu sa i pomod-
líme. Tešíme sa na spoločne strávený 
čas.
Organizátori podujatia z farnosti Senec

V týždni od 30.4. do 4.5. som sa zú-
častnila školskej akcie Anglický týž-
deň. Počas celého tohto týždňa sme 
mali každý deň 6 vyučovacích hodín 
anglického jazyka. Vyučovali nás 
rodený Angličan Matthew Johnson  
a rodený Kanaďan Ed Brown. Hodiny 
prebiehali hravou formou. Naučili nás 
zaujímavé anglické hry. Niekedy som 
nerozumela, tak mi pomohli siedmaci. 
Lepšie som rozumela anglickému lek-

torovi. Kanadský prízvuk mi robil väčší 
problém. Na konci týždňa sme sa roz-
právali o rozdieloch medzi anglickou 
a americkou angličtinou hrou Obese-
nec. Najviac sa mi páčila hra Change 
chairs. Dostali sme pekné certifikáty. 
Ak by škola organizovala ešte niekedy 
túto akciu (dúfam, že áno), odporúčam 
prihlásiť sa. 

Alexandra Griačová 5.C
ZŠ J.G.Tajovského, Senec

Anglický týždeň s lektormi

15. mája sa uskutočnilo stretnutie dobrovoľní-
kov OZ Charita Senec. Zúčastnilo sa ho 27 ľudí, 
ktorí v minulosti pomáhali a majú záujem o po-
moc ako dobrovoľníci v Senci a okolí.
V roku 2017 OZ zrealizovalo v Senci projekt 
Tesco zbierka a Potravinová pomoc, kde sa 
vyzbieralo 1936,90 kg potravín a hygienických 
potrieb. Potravinová pomoc prerozdelila 349 
balíčkov potravín pre 260 osôb v Senci a okolí. 
Tieto projekty budú pokračovať aj v roku 2018. 
Zapájať sa budú už aj noví dobrovoľníci.
Cieľom stretnutia bolo zistiť potreby pomoci  
a identifikovať možnosti pomoci zúčastnených 
dobrovoľníkov pre aktivity v Senci a okolí. Zá-
kladné oblasti pomoci sa rozdelili do troch 
skupín. Pozostávajú z pomoci ľuďom v núdzi, 
pomoci chorým a seniorom a pomoci rodinám. 
Pomoc rodinám zahŕňa konkrétne poradenstvo 
v oblasti finančnej, právnickej, psychologickej, 
ekonomickej, pomoc rozvedeným osobám  
a deťom z týchto rodín, opusteným matkám, 
otázky plánovaného rodičovstva, konkrétnu 
pomoc v domácnosti či doučovanie detí podľa 
potrieb jednotlivých rodín.
Kto by chcel podporiť OZ Charita Senec, 
môže sa zapojiť nielen ako dobrovoľník, ale-
bo ako darca finančným a vecným darom,  
ale i ako „tichý priateľ“, ktorý poskytne informácie  
o konkrétnej potrebnej pomoci rodinám v núdzi  
v jeho okolí. 
Viac informácií o aktivitách je na stránke www.
charitasenec.sk. Ďalšie stretnutie dobrovoľní-
kov je naplánované na jeseň.

OZ Charita Senec

Stretnutie dobrovoľníkov 
OZ Charita Senec

Na mestskom úrade privítal viceprimá-
tor Dušan Badinský hostí z Užhorodu, 
ktorí prišli na pozvanie SZUŠ R. Mada-
rászovej v Senci. Spoločne vystupova-
li v Labyrinte MsKS na absolventskom 
koncerte SZUŠ R. Madarászovej.  MO

Prijatie na mestskom úrade

V sále SOŠ automobilovej a podnika-
nia sa konalo posedenie Klubu dô-
chodcov pri MsÚ v Senci pri príležitosti 
dňa matiek a otcov. Seniorov pozdravil 
svojím príhovorom viceprimátor Ba-

dinský. Všetci si s chuťou zaspievali 
spolu so ženským zborom a neskôr 
aj s cirkevným mužským zborom  
za sprievodu Bertókovcov.

Text a foto: MO

Posedenie Klubu dôchodcov pri MsÚ
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Divadlo Vĺčatá
Už ste určite niekde počuli, že remeslo má 
zlaté dno. Budúci skauti: vĺčatá zo 131. 
zboru Safari v Senci sa s touto myšlien-
kou pohrávali už dlhšie na svojich stretnu-
tiach. Výsledkom bolo pekné podujatie 
„Vĺčatá hrajú divadlo“. V utorok 8. mája 
bolo aj počasie ako stvorené pre divadlo. 
Vonku zúrilo krupobitie a búrka, vnútri  
v Labyrinte sme si užívali divadlo „tri v jed-
nom“: jedna téma, tri divadelné predsta-
venia: Opice nám zahrali príbeh princa, 
ktorý sa naučil remeslo, aby si získal ruku 
milovanej princeznej. Vlčice nám v Jan-

ko Hraško show vtipnou formou ukázali,  
že aj ten najmenší tvor môže byť usilovný 
a šikovný. No a nakoniec nám Škrečkovia 
vo svojom predstavení ukázali, ako rých-
lo sa svet remesiel a práce mení a miesto 
si v ňom môže nájsť naozaj každý. Do-
zvedeli sme sa, že práca je zábavnejšia a 
užitočnejšia ako záhaľka. Táto myšlienka 
sa ako červená niť tiahla všetkými troma 
divadelnými predstaveniami. Videli sme,  
že vĺčatá sú šikovné a na skautingu sa 
„učia aj iné veci ako zakladať oheň“, 
zasmiali sme sa na vtipných replikách  

a na záver sme si mohli pochutnať  
na skvelých koláčoch z dielne šikovných 
rodičov vĺčat. Kto chcel, mohol si po di-
vadle zakúpiť aj remeselné výrobky, ktoré 
vĺčatá v rámci „odborky“ Remeselník vy-
rábali. Na konci predstavení účinkujúce 
deti dostali svoju odmenu vo forme náši-
viek na skautskú košeľu. Ďakujeme trom 
skautským vedúcim, ktoré celé podujatie 
pripravili: Ľubici Tringelovej, Mati Bollovej 
a Monike Fukasovej.   Bol to príjemný ve-
čer a tešíme sa, čo pre nás v budúcnosti 
vĺčatá pripravia.             Katka Vinczeová

Paraglidingu sa venujú s rôznou inten-
zitou od konca 90-tych rokov. Každý 
začínal na iných terénoch, až sa stretli 
v neďalekých Orešanoch. Pomocou stú-
pavých prúdov, vedúcich až k oblakom, 
odvtedy lietajú v Karpatoch, Alpách,  
ale aj nad rovinami, ak im počasie dopra-
je. Často si k batohu s výstrojom pribalia 
stan a spacák, v kempe v horách vytvo-
ria tzv. základný tábor odkiaľ vyrážajú 
na rôzne „štartovačky“ - miesta, odkiaľ 
dokážu vzlietnuť. Do Himalájí vycestovali 
už niekoľkýkrát. Pred dvoma rokmi sa im 
podarilo lietať pri osemtisíc metrov vyso-
kom masíve Annapurna a na pohľad oča-
rujúcej hore Machapuchare, posvätnej 
hore, na ktorej vrchol ľudská noha ešte 
nevystúpila. Tento rok sa rozhodli lietať 
v Indii. V štáte Himachal Pradesh nachá-
dzajucom sa na severe Indie, ktorý si ako 
útočisko aj pomocou indickej vlády zvolili 
utečenci z Tibetu spolu s ich vodcom Da-
lajlámom.

Lietanie v týchto horách má svoje špe-
cifiká. Vhodné je obdobie po monzúne, 
kedy je termálna aktivita (stúpavé prúdy) 
kľudnejšia. Porovnateľné je to k jeseni  
v našom podnebí. Zaujímavé je aj obdo-
bie pred monzúnom, u nás jar. Stúpavé 
prúdy sú vtedy výraznejšie a tým aj lieta-
nie miestami turbulentnejšie. Je to však 
čas, ktorý si vyberajú aj horolezci na zdo-
lávanie najvyšších vrcholov sveta.
Dychberúce výhľady do nekonečných 
Himalájí sú lákadlom, ktorému pilot pa-
raglidu len ťažko odolá. Pre tieto zážitky 
sa trojica Senčanov spolu so svojimi ka-
máratmi spoluletcami každý letový deň 
snažila dostať vyššie a ďalej.

Najväčší problém im robilo lietanie v niž-
ších výškach, kde sa tvorili silné stúpavé 
prúdy. Nebolo zriedkavé natrafiť na sil-
né, 8-9 m/s. Ich sila sa zvyšovala, ak sa  
do nich nalietavalo z predchádzajúceho 
klesavého prúdu. Výškou sa ale rozširo-
vali a tým strácali na intenzite. Lietanie 
vo výške 4000 m.n.m bolo potom kľud-
nejšie. Prichádzal priestor a čas na po-
zorovanie žľabov, previsov a nekonečnej 
spleti zasnežených vrcholcov. Pristátia 
majú v tomto športe tiež svoje čaro. Sú-
hra počasia a zručnosti pilota prinášajú 
situácie, že miesto pristátia je kilometre 
ďaleko od plánovaného. V Indii sa to pri-

hodilo tiež. Či už to bolo v ryžovom poli 
alebo hlboko v horách, vždy sa to spojilo 
s dobrosrdečnosťou domácich obyva-
teľov, ktorí pozývali do svojich príbytkov  
na jedlo a pitie.
Tohtoročnú expedíciu hodnotia chlapci 
ako úspešnú. Podarilo sa im letieť ďalej, 
vyššie a aj dlhšie. Sezóna však jarou za-
čala aj na Slovensku, tak už sledujú po-
časie, aby si polietali aj nad domácimi 
kopcami.
Najdlhší let expedície: 228,35 km
Trvanie letu: 8:37 hod.

Kristián Hegedűs

Senčania na streche sveta
Maroš Kovačka, Štefan Pap a Kristián Hegedűs podnikli v apríli expedíciu do indických Himalájí s cieľom preletieť  

na bezmotorových padákových klzákoch čo najďalej a čo najvyššie. Šport, ktorému sa venujú, má názov paragliding  
a pomocou sily slnka a vetra sa im podarilo nalietať v najvyššom pohorí sveta desiatky hodín a stovky kilometrov. 
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A Szenczi Molnár Albert Alapiskola, a Szen-
ci Városi Múzeum és a Szenczi Molnár Al-
bert Gimnázium és Szakközépiskola szer-
vezésében, a Mentor TT komplex tehetség-
gondozó program támogatásával valósult 
meg a szenci múzeumban a VII. helytörté-
neti diákkonferencia 2018. április 26-án.
A konferenciabizottság tagjai – Bukovszky 
László levéltáros-történész, kormánybiz-
tos, Korpás Árpád történelemtanár, idegen-
vezető, Polák Margit könyvtáros, Strešňák 
Gábor levéltáros-történész, múzeumigaz-
gató és Szanyi Mária tanár, néprajzkutató 
– a kezdetektől felelnek a konferencia tu-
dományos hátteréért. Az ő iránymutatásuk 
alapján javítanak az előadók az előadásai-
kon, vehetnek új irányt a további kutatása-
ik. Idén a szenci alapiskolások és középis-
kolások mellett a nagyfödémesi alapiskola 
és a pozsonyi Duna Utcai Gimnázium egy-
egy csoportja is részt vett a konferencián. 
Holocsy Zsóka Zsófia Szenc belvárosának 
összehasonlító történetét kezdte kutatni, 
felkeresve az alig elérhető hivatalos forrá-

sokat is, majd az oral history módszeréhez 
nyúlva régi szencieket kérdezett a belváros 
egykori kinézetéről. Az összegyűjtött régi 
fényképeket a mai utcarészletekkel vetet-
te össze.  Németh Mónika Ha a világ rigó 
lenne címmel foglalta össze Polák Margit 
42 éves Kincskereső-mozgalmát. Lévár-
dy Anna saját igényesen felújított házuk 
eredeti Haidekker-kerítése nyomán indult 
testvéreivel, Ákossal és Csabával felkutatni 
a még megmaradt szenci Haidekker-kerí-
téseket. Vincze Barbara és Nagy Anikó a 
nagyfödémesi alapiskolából Múcska Endre 
20. százada címmel Barbara dédnagyapjá-
nak szívszorító katonasorsát ecsetelte. Kol-
ler Regina Családunk Benešéknél kitelepít-
ve című, különleges képeket felsorakoztató 
előadásában a Csehországba deportált 
magyar gyerekek szemszögéből próbálta 
bemutatni a gyermeki alkalmazkodóképes-
séget és a töredékes emlékeken keresztüli 
múltfelidézés kétarcúságát.  Fülöp Lívia a 
kulák dédszülők  szövetkezetbe lépésének 
kényszerűségéről beszélt, valamint a nagy-

papája magyarbéli gyerekkorát ecsetelte 
a front átvonulását követően. Vertetič Szil-
via családtörténeti előadásában dédnagy-
mamája emlékezetére és a családi fény-
képarchívumra építve mesélt az amerikai 
Tommyk szenci bombázásáról, a Szen-
cen született Ivanuskákról és Boriszokról, 
a budapesti bombázások alatt a főváros 
libákkal való ellátásáról. Záró előadásként 
Kišš Kitty Egyéni sorsok a történelem vi-
harában című előadása egy család életén 
keresztül a beneši dekrétumok kegyetlen-
ségére irányította a figyelmet.
A diákokat Szabó Eszter, Murányi Ve-
ronika, Kulcsár Mónika, Vajda Gabriella 
készítette fel, Polák Margit segítségével.  
A Mentor TT képviseletében Pék László 
is a konferencia vendége volt. Mint azt 
Korpás Árpád záróbeszédében kifejtette, 
nálunk nincs miért stresszelni, nincs rang-
sor, csak ajánlások, mégis belső elvárás 
minden jelentkezőtől, hogy a legigénye-
sebben mutassa be kutatását.            
                                               Matus Mónika 

ZŠ A. M. Szencziho, Mestské múzeum  
v Senci, Spojená škola s VJM v spolupráci  
s Mentor TT, nadáciou pre starostlivosť o na-
dané deti usporiadali 26. apríla 2018 v mest-
skom múzeu VII. žiacku konferenciu o regi-
onálnej histórii. Stáli členovia poroty – archi-
vár-historik, splnomocnenec vlády SR pre 
národnostné menšiny László Bukovszky, 
učiteľ  histórie,  turistický sprievodca Árpád 
Korpás, knihovníčka Margit Polák, archivár-
-historik, vedúci mestského múzea Gábor 
Strešňák a učiteľka, etnografka Mária Sza-
nyi – sú zodpovední za vytvorenie vedec-
kého zázemia pre účastníkov konferencie. 
Toho roku priniesli svoje príspevky aj žiaci 
zo ZŠ s VJM Veľké Úľany a študenti Gym-
názia s VJM na Dunajskej ulici v Bratislave. 
Zsófia Zsóka Holocsy začala skúmať his-
tóriu centra mesta Senec. Vyhľadala ťažko 
dostupné písomné zdroje, ktoré doplnila 
rozhovormi so starými Senčanmi o býva-

lej podobe mesta. Porovnávala historické 
fotografie so snímkami zo súčasnosti. Mó-
nika Németh pod názvom Keby svet bol 
drozdom (Ha a világ rigó lenne) zhrnula 42 
rokov hnutia Kincskereső Margity Polák. 
Anna Lévárdy spolu so súrodencami Áko-
som a Csabom sa pustila do skúmania 
seneckých Haidekker- plotov, z ktorých je-
den zdobí aj ich vkusne zrekonštruovaný 
rodinný dom.  Barbara Vincze a Anikó Nagy 
zo ZŠ Veľké Úľany prezentovali pohnuté 
vojnové skúsenosti pradeda Barbary pod 
názvom 20. storočie Endre Múcsku. Kinga 
Koller pod názvom Moja rodina vysťaho-
vaná k Benešovcom predviedla jedinečnú 
obrazovú dokumentáciu, pomocou ktorej 
sa usilovala priblížiť detskú prispôsobivosť 
a dvojtvárnosť uchovávania spomienok 
detí maďarskej národnosti deportovaných  
do Čiech. Lívia Fülöp rozprávala o vynú-
tenom vstupu „kulackých” prarodičov  

do družstva a detstvo svojho deda v období 
konca 2. sv. vojny. Szilvia Vertetič  na zák-
lade prababkinho fotoalbumu podala sve-
dectvo o bombardovaní Senca letectvom 
USA, o v Senci narodených Ivanuškov a Bo-
riskov a o zásobovaní Budapešti husacinou 
zo Senca počas bombardovania mesta.  
V záverečnom príspevku „Osudy jedincov 
v búrlivej histórii”  pojednávala Kitty Kišš  
o krutosti Benešových dekrétov.
Žiakov bádateľov pripravovali Eszter Szabó, 
Veronika Murányi, Mónika Kulcsár, Gabriel-
la Vajda a Margit Polák. Konferencie sa zú-
častnil aj László Pék, ako zástupca nadácie 
Mentor TT. Árpád Korpás vo svojom záve-
rečnom prejave podčiarkol, že žiaci nemajú 
dôvod pre stres, pretože porota nestanovuje 
poradie príspevkov, formuluje len odporúča-
nia, napriek tomu sa očakáva od každého 
prispievateľa, aby s najväčšou náročnosťou 
prezentovali svoj výskum.     Mónika Matus 

VII. Žiacka konferencia o regionálnej histórii v Senci

VII. helytörténeti diákkonferencia Szencen
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Miestna organizácia SMK usporiadala Deň 
matiek 6. 5. 2018. Podujatie moderovala 
podpredsedníčka SMK a poslankyňa MsZ 
v Senci Gabriella Németh. V úvodnej reči 
pripomenula, že senecká maďarská komu-
nita už takmer 30 rokov venuje prvú májovú 
nedeľu vyjadreniu vďaky a lásky matkám. 
Je takmer nemožné nájsť vhodné slová, 
ktoré by dokázali plne vyjadriť vďaku za 
oddanú materinskú lásku, preto je im veno-
vaný galaprogram, v ktorom sa o to pokú-
sia vystupujúci spevom, tancom, hudbou  

a básňami.  Ako prví vystúpili veľkáči z MŠ 
s VJM. Po nich prišiel na pódium predseda 
miestnej a okresnej organizácie SMK Rez-
ső Duray, aby odovzdal pamätníček, dar 
Združenia Senec a okolie, rodičom novoro-
dencov maďarskej národnosti. Slávnostný 
príhovor predniesol kaplán seneckej far-
nosti Andrej Bošňák. Pojednával o jedno-
te a rozdielnosti pojmov matka a rodička  
v porovnaní s významovým vzťahom poj-
mov domovina a štát. Vyzdvihol, že kým je 
rodička oficiálnym vyjadrením vzťahu ženy 
a dieťaťa, tak pojem matka predstavuje 
lásku, obetu a najkrajšiu nežnosť. V pokra-

čovaní programu vystúpila folklórna sku-
pina Möggyes, ktorá pôsobí pod vedením 
manželov Strešňákovcov. Za ZŠ s VJM A. 
M. Szencziho odovzdal matkám hodnotný 
dar školský spevácky zbor v podobe krás-
ne interpretovaných piesní. Z programu 
nemohlo chýbať ani vystúpenie formácie 
Campanulla, súboru interpretov zhudobne-
ných básní zo Spojenej školy s VJM. Záver 
tradične patril hudobníkom Bertókovcom  
a mužskému cirkevnému zboru, ktorí sa za-
vďačili matkám a obecenstvu maďarskými 
nápevmi a vojenskými piesňami.           VCs

Május első vasárnapján, 2018. május 6-án 
rendezte meg a Magyar Közösség Pártja 
helyi szervezete hagyományos anyák napi 
ünnepélyét. A rendezvény szóvivője az 
MKP alelnöke és Szenc város képviselőtes-
tületének tagja Németh Gabriella volt. Beve-
zetőjében elmondta, hogy a szenci magyar 
közösség tagjai már közel 30 éve május 
első vasárnapján nyújtják át a szeretet és a 
hála virágait az édesanyáknak. Az ünnepi 
műsort azzal ajánlotta a közönség figyel-
mébe, hogy nehéz megtalálni azokat a sza-
vakat, amelyek maradéktalanul kifejeznék 
a hálát az anyák önfeláldozó gondoskodá-
sért, ezért a fellépők inkább énekben, tánc-
ban, zenében és versben próbálják kifejezni 
a köszönetüket. 
Elsőként a nagycsoportos óvodások kö-

szöntötték az édesanyákat, verssel, tánccal 
és énekkel. Ezt követően Duray Rezső az 
MKP helyi és járási elnöke átadta a Szenc 
és Vidéke Társulás ajándékát, egy emlék-
könyvet a magyar újszülöttek szüleinek. 

Ünnepi köszöntőt Bošňák András káplán 
mondott.  Beszédében a szülő és az édes-
anya fogalmának egységét és különböző-
ségét az állam és a haza fogalmának viszo-
nyához hasonlította. Kiemelte, hogy a szülő 
hivatalos fogalom, az anya pedig minden, 
ami érzelem, áldozat és a leggyönyörűbb 
gyöngédség. 
A program a Csemadok mellett működő 
Möggyes néptánc csoport föllépésével foly-
tatódott, majd verses, dalos összeállítással 
a Sz.M.A. Alapiskola felső tagozatának 
énekkara kedveskedett az édesanyáknak 
és a vendégeknek. A gimnázium és a vál-
lalkozói szakközépiskola mellett működő 
Campanulla verséneklő együttes sem hi-
ányozhatott a műsorból. A műsor záróak-
kordjaként a Bertók-zenekar és a férfiak 
Egyházi Énekkara nótákkal és katonadalok-
kal örvendeztette meg a közönséget.     VCs

Anyák napja

Deň matiek

Mestské múzeum v Senci prispelo  
do programu Noci múzeí prezentáciou vý-
nimočnej knihy.  Sándor Vojtek už päť ro-
kov nie je medzi nami. Jeho zborník štúdií 
pod názvom Čitateľ v centre vyučovania 
literatúry (Olvasóközpontú irodalomtanítás) 
vyšiel ako jeho posmrtné dielo. Publikáciu 
zostavil budapeštiansky pedagóg György 
D. Fenyő, redaktor série publikácií pod ná-
zvom Knižnica a katedra, ktorá vychádza  
v gescii Spolku učiteľov maďarského jazyka 
a literatúry. Myšlienka vydania zborníka sa 

zrodila v deň pohrebu za mlada zosnulého 
Sándora Vojteka, kedy bývalý kolega Györ-
gy D. Fenyő, na základe znalosti jeho peda-
gogického a literárno-vedného pôsobenia 
navrhol vydanie jeho konspektov, štúdií  
a prednášok . Všetka česť Sándorovým 
rodičom, Júlii Vojtek a Lászlóovi Vojtekovi, 
ktorí sprístupnili jeho rozsiahlu pozostalosť.  
Podľa slov Györgya D. Fenyő „ ... všetky tie 
duchovné hodnoty, ktorými sa Sándor Voj-
tek obkolesoval, knihy, práca, vyučovanie, 
literatúra a zaujímavé ľudské príbehy ho ne-

izolovali od sveta, práve naopak, doširoka 
otvorili jeho obzor. ... Nebolo jeho povin-
nosťou napísať ani jednu štúdiu, takže písal 
preto, lebo mal svetu čo povedať.“ – píše  
v doslove  Györgya D. Fenyő, ktorý praco-
val dva roky na zborníku. 
Pomník Sándora Vojteka v Senci zdobí 
otvorená kniha. Účastníci prezentácie  kni-
hy odviezli domov zážitok s dušu povzná-
šajúcim spôsobom podanej spomienky  
na Sándora Vojteka a viacerí si brali aj jeho 
knihu, čo je dôkazom toho, že jeho duchov-
ná pozostalosť je stále živá.      
                                                   Margit Polák

A Szenci Városi Múzeum az idei múzeumok 
éjszakája keretében egy rendkívüli könyv-
bemutatót is szervezett. Vojtek Sándor, 
immár öt éve elhunyt tanár posztumusz 
tanulmánykötetét, az Olvasóközpontú iro-
dalomtanítást mutatta be Fenyő D. György 
budapesti tanár, a Magyartanárok Egyesü-
lete gondozásában megjelenő Könyvtár és 
Katedra című könyvsorozat szerkesztője.
A tanulmánykötet kiadásának gondolata a 
fiatalon elhunyt Vojtek Sándor temetésé-
nek napján született meg, amikor a szer-

kesztő kolléga Fenyő D. György ismerve 
Vojtek Sándor magyartanárként végzett 
munkásságát, felvetette a jegyzetei, tanul-
mányai, előadásai kötetbe szerkesztését 
és kiadását. Minden tisztelet és köszönet 
Sándor szüleinek, Vojtek Júliának és Vojtek 
Lászlónak, akik hozzáférhetővé tették azt 
a hatalmas hagyatékot. Fenyő D. György 
szavai szerint „.. mindaz az érték, amivel 
Vojtek Sándor körülvette önmagát, a köny-
vek, a munka, a tanítás, az irodalom, az 
érdekes emberi történetek nem elzárták 

előle a világot, hanem éppenhogy tágra 
nyitották számára.  ... Nem volt kötelessé-
ge egyetlen tanulmány megírása sem, amit 
tehát írt, azt azért írta, mert volt mondaniva-
lója.“ – írja utószavában a hétszáz oldalas 
kötet összeállítója, Fenyő D. György, aki két 
évig dolgozott a gazdag anyaggal.
Vojtek Sándor szenci síremlékét nyi-
tott könyv díszíti. A könyvbemutatóról 
az Ő könyvével tértek haza a tartal-
mas, szívet-lelket melengető, emléke-
ző irodalmi délután résztvevői, életben, 
kézben tartva szellemi hagyatékát.                                                                                                                                      
                                                   Polák Margit

Könyvbemutató a múzeumok éjszakáján

Prezentácia knihy v programe Noci múzeí
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Spoločenská kronika
Narodili sa

Roderik Gernic, Lenka Valíčková, Maxim 
Benický, Dominika Dočkalová, Rita Kollá-
rik, Samuel Vaško, Leonard Piešťanský, 

Oliver Vincze, Rebeka Ilavská, Filip Perniš, 
Mária Greguš-Kollárová, Gréta Guldanová, 

Vanessa Schwarc, Nela Gavroňová, Natanael 
Kelemen, Terézia Blašková, Laura Lenártová, 

Tamara Ilavská, Alex Marcinčin, Lujza Be-
novičová, Sebastián Smrtič, Petra Kválová, 

Marcela Bubeníková, 
Mia Lištíková, Alex Gabriel Stresnyák.

 Zosobášili sa

Michal Martinkovič – Alžbeta Piovarčiová
Ladislav Horváth – Anikó Podhorná

Jakub Job – Dominika Čierna
Ing. Mikuláš Bertók – Ing. Monika Fečová

Milan Mucyka – Diana Graňáková
Andres Torti Van Den Brink – Barbora 

Banárová
Denis Gabčo – Zuzana Széherová 
Juraj Brichta – Miroslava Gažková
Patrik Gajdoš – Martina Jakšová
Ján Paulenka – Anna Algayerová

Blahoželáme jubilantom

Klub dôchodcov
Jaššová Irena (65)

Mokošová Elena (65)
Vondrášková Halena (65)

Mádelová Terézia (75)
Lancz Pavol (85)

Gábriš Imrich (85)

Slovenský zväz telesne postihnutých ZO 
č. 215

Ladislav Frišlovič (65)
Pavol Lancz (85)

Opustili nás
Šarlota Košková 1946, Mária Kollárová 1956, 

Margita Párkányová 1943, Mária Bujnová 
1934, František Gulyáš 1932, Mária Krištofová 

1945, Nikola Koprivová 1991, Elena Gašpa-
rovičová 1950, Jaroslav Štrpka 1950, Mária 
Bakusová 1935, Milan Koška 1952, Helena 

Pericsková 1954.     

Dňa 5. júla 2018 uplynie už 8 ro-
kov, čo nás náhle opustila naša 
mama, stará mama a prasta-
rá mama Anna Bednárová. 
S láskou a so smútkom v srdci  
na ňu spomína dcéra Soňa  
a syn Roman s rodinami. Kto 
ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

Už nevidí slnko ani krásny deň, 
na cintoríne sníva svoj večný 
sen. Už niet návratu ani nádeje, 
len cesta k hrobu nás k nemu 
zavedie. 13. júna uplynie 8 ro-
kov, čo nás navždy opustil náš 
drahý manžel, otec, dedko Ján 
Dóka. Za tichú spomienku ďakuje smútiaca 
rodina.

Szerettem volna még élni köz-
tetek, de sajnos a sors más-
képp rendelkezett. Küzdöttem, 
de már nem lehetett, a szíve-
tekben viszont tovább élhetek. 
Soha el nem múló szeretettel 
emlékezünk 2018. június 27-én 

Világi Jánosra, halálának második évfordu-
lóján. Szerető családja
27. júna 2018 si pripomíname druhé výročie 
úmrtia nášho drahého Jána Világiho. Kto 
ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 
Smútiaca rodina

3. mája 2018 nás navždy opustila naša mi-
lovaná dcéra Nikolka Koprivová. Ďakujeme 
všetkým, ktorí ju 9.mája 2018 odprevadili  
na jej poslednej ceste. Smútiaca rodina

Dňa 26. mája 2018 uplynuli tri 
roky, čo nás navždy opustil 
náš milovaný manžel, krstný 
otec Ľudovít Kováč ml.. Kto 
ste ho poznali, venujte mu ti-
chú spomienku. S láskou v srd-
ci na neho spomína manželka 

a smútiaca rodina.
2018 május 26-án, halálának harmadik évfor-
dulóján fájó szívvel emlékezünk ifj. Kovács 
Lajosra, drága férjemre, keresztapára. Akik 
ismerték szenteljenek emlékének egy néma 
pillanatot. Szeretettel és fájdalommal őrzi 
emlékét felesége és a gyászoló család. 

Odišiel od nás ako krásny deň, 
nepovedal ani „zbohom, už ne-
prídem“. Keby sa tak dal vrátiť 
čas a počuť jeho hlas, dotknúť 
sa dlaňou, pošepkať mu len: 
Všetko bude dobré, ostaň ešte 
s nami len. Dňa 13.7.2018 si 

pripomenieme  10. výročie, čo nás opustil náš 
drahý manžel, otec, svokor a nagyapi Štefan 
Matuš. S láskou a v modlitbách naňho spomí-
najú manželka, syn a dcéra s rodinou.

Prešlo 5 rokov, čo nás dňa  
7. mája 2013 vo veku 80 rokov 
navždy opustila milovaná man-
želka, mama, stará mama, krs-
tná mama Milada Ondrejovi-
čová. V tichosti a s láskou spo-
mína rodina, priatelia, blízki, jej 

bývalí študenti z gymnázia, ako aj evanjelický 
cirkevný zbor v Senci. 

Zavrel oči utíchol hlas, dotĺ-
klo srdce a opustil nás. Dňa 
24.7.2018 si pripomíname  
1. výročie, čo nás navždy opus-
til  náš milovaný syn Marek 
Šipoš. Už len kyticu z lásky  
na hrob môžeme dať, za všetko 

krásne ďakovať, s láskou v srdci spomínať. Kto 
ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 
Ďakujeme

Nikto to nepovie, nik to nevie 
čím bol ocko každému z nás. 
Nikto ho nevráti, nikto ho ne-
zobudí, nikdy už nezaznie nám 
jeho hlas.
Dňa 24. mája sme si pripome-
nuli piate výročie úmrtia nášho 

drahého manžela, otca, svokra, dedka a pra-
dedka Ľudovíta Váradyho. S láskou v srdci 
spomína manželka, deti, zať, vnúčatá a prav-
nučka.

Dňa 1. júna 2018 si pripomína-
me 100. výročie od narodenia 
nášho drahého otca Františka 
Vargu. Spomínajú deti Ivan, 
Milan a Fero a dcéra Viera  
s rodinami.

Na Deň Zeme sa žiaci  ZŠ A. M. Szencziho 
venovali témam a úlohám, ktoré sa týkali 
ekologického myslenia a konania. Mali príle-
žitosť si vyskúšať, že aké je ťažké vytvoriť čis-
té a estetické životné prostredie. Vyzbierali 

smeti z okolia školy a vysadili stromoradie 
Pavlovnií plstnatých vedľa telocvične. Žiaci  
z prvého stupňa usporiadali blší trh, kde pre-
dávali svoje staré hračky a rôzne vlastnoruč-
ne vyrobené predmety. Piataci a šiestaci sa 

zoznámili recyklačnou technikou Violinda 
Design, vyrobili šperky z papiera. Ôsmaci 
a deviataci si vypočuli prednášku Veroniky 
Murányi o ekoživote, o tom, ako sa dá žiť  
v XXI. storočí bez elektriny, plynu a vody  
z vodovodu v sedmohradských horách. 
                                                  Mónika Matus

A Föld napján a Szenczi Molnár Albert 
Alapiskola tanulói a környezettudatos gon-
dolkodás és gyakorlat témakörét járták 
körül a foglalkozásokon. Megtapasztalták, 
hogy az élhető környezetért mindenkinek 
keményen meg kell dolgoznia: szemetet 

gyűjtöttek és az iskola környékét takarítot-
ták, valamint a tornaterem mellé egy sornyi 
császárfát ültettek ki. Az alsó tagozatos 
tanulók bolhapiacot tartottak, használt és 
megunt játékaikat, valamint saját kezűleg 
készített termékeiket árusították. Az ötödik 

és a hatodik évfolyam a Violinda Design 
újrahasznosító technikájával ismerkedett 
meg, ékszereket készítettek papírból.  
A nyolcadik-kilencedikesek Murányi Vero-
nika ökoéletről szóló előadását hallgatták 
meg arról, hogyan lehet a XXI. században 
villany, víz, gáz nélkül élni az erdélyi he-
gyekben.                                        Matus Mónika

Környezettudatosság kisiskolás kortól

Ekologické povedomie pre najmladších
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Ktorá dimenzia vašej osobnosti dominuje, 
strojárska, či tá ktorá sa venuje hudbe? 
Nedá sa to jednoznačne povedať. V pätnás-
tich rokoch som sa ako samouk naučil hrať 
na trúbku. Začal som hrávať v Kráľovej pri 
Senci v miestnej hasičskej dychovke. Dy-
chovej hudbe som verný dodnes. Zároveň 
som študoval na Strednej priemyselnej ško-
le strojníckej v Bratislave a po vojenčine som 
získal diplom na Fakulte strojárskej techno-
lógie SVŠT. Moja profesia ma vždy inšpiro-
vala a výrazne motivovala. 
Ako sa vyvíjala vaša profesionálna kariéra?
Po získaní diplomu som krátko pracoval  
v Bratislave, ale už v roku 1966 som nastúpil 
do Elektrovodu, kde som pôsobil, s prestáv-
kou v Modranskej majolike, až do dôchodku. 
Začínal som ako projektant a prešiel viacero 
pracovísk, kým som sa stal vedúcim strojár-
skeho cechu. Vo výrobnom programe sme 
mali na svoju dobu veľmi moderné prvky. 
Jedným z nich bol 26m vysoký osvetľovací 
stožiar. Prvý kus sme inštalovali pred bu-
dovou auly Univerzity Komenského. Naše 
stožiare sa týčili aj popri prvom ukončenom 
úseku diaľnice D1 od Prahy po Mirošovice.
Ako ste sa stali riaditeľom Modranskej kera-
miky?
V roku 1976 ma viac-menej vybrali za šéfa 

Modranskej keramiky, pretože v tej dobe 
mala problémy. Nastúpil som 1. apríla  
a spočiatku sa mi to zdalo ako nepodarený 
aprílový žart, pretože z veľkého seneckého 
podniku som sa dostal do výrobne na po-
kraji rozpustenia, kde bolo 21 zamestnan-
cov aj so mnou. Pustili sme sa spoločne  
do obnovy. Postavili sme nový závod  
na výrobu ozdobnej keramiky, ktorý bol 
dôstojným pokračovateľom tradície umenia 
výroby modranskej majoliky. Pomohlo nám 
aj to, že keramika zrazu prišla do módy. Vý-
roba sa tak rozrástla, že počet zamestnan-
cov sa zvýšil z pôvodných 20 na 360, pričom 
sme mali aj učňovské stredisko a špeciálny 
umelecký výrobný program. Modranská ke-
ramika sa opäť dostala aj za hranice a bola 
pýchou Slovenska. Bol som tam 15 rokov až 
do mája 1990, kedy som sa vrátil do Elektro-
vodu v Senci a stal som sa vedúcim novej 
výrobnej haly.
Ako ste sa dostali k dychovej hudbe?
Som samouk. Ako voľakedy každá hasičská 
skupina, aj tá naša v Kráľovej mala dychov-
ku. Začal som s nimi cvičiť ako dieťa, hoci 
som nemal vlastný nástroj. Pán farár Vojtech 
mi kúpil prvú trúbku. Nikdy na to nezabud-
nem - bolo 21. februára 1955, Eleonóry (tak 
sa volala študentka, ktorá sa mi vtedy pá-
čila). Zastavil som sa u pána farára a pove-
dal, že som videl peknú trúbku. Stála 1800 
korún. Vtedy to boli veľké peniaze, ktoré mi 
pán farár dal s tým, že ich vrátim, kedy bu-
dem môcť. Keď sa rodičia dozvedeli, že ako 
som k trúbke prišiel, pozbierali posledné 
peniaze a vrátili ich pánovi farárovi. Odvtedy 
hrávam.
Už ako Senčan ste sa snažili udomácniť dy-
chovú hudbu aj tu. Ako k tomu došlo?
V roku 1987 sme v Senci založili Senčanku, 
ktorá nadviazala na tradíciu seneckých ha-
sičských hudieb. Našim prvým kapelníkom 
bol Alojz Naď, potom Ing. Jozef Liška, Zo-
rislav Tichý a súčasným kapelníkom je Ró-
bert Madarász. Ja som od roku 1988 organi-
začným vedúcim kapely. Najprv sme skúšali 
v priestoroch kultúrneho domu, ale počas 
jeho rekonštrukcie aj doma u jedného člena 
kapely. Nakoniec zakladajúci členovia Sen-
čanky - Katarína Múčková, Adrián Šimonek, 
Ján Katona, Ing. Miroslav Kročka a Ing. Ján 
Tkáč - sme vytvorili občianske združenie  
a priestory na skúšanie sme získali v SOŠ  
na Kysuckej ulici.
V akej kondícii je Senčanka v súčasnosti?
Je nás dvadsať, z toho šestnásť muzikantov 

a štyria speváci. Naši členovia pochádzajú 
nielen zo Senca ale aj zo širšieho okolia, 
napriek tomu sa stretávame každý utorok 
na skúške. Sme pomerne veľké teleso, ale 
žiaľ dychová hudba dnes už nepatrí medzi 
najpopulárnejšie hudobné žánre, čo má 
negatívny dopad na financovanie kape-
ly. Nezaobídeme sa bez dotácie od Mesta 
Senec. Napriek všetkým úskaliam získava-
me najvyššie ocenenia, čiže zlaté pásma  
na slovenských aj zahraničných súťažiach. 
Dokonca nám bol udelený aj Diplom a „Zla-
té pásmo cum laude“ na XX. celoštátnej 
prehliadke malých dychových hudieb v Led-
nických Rovniach. Senčanka je stále neod-
mysliteľnou súčasťou kultúrneho života náš-
ho mesta. Organizujeme Senecký festival 
dychovej hudby, ktorý sa každoročne koná 
v spolupráci s Malokarpatským osveto-
vým strediskom. Senčanka je pravidelným 
účastníkom veľkého Seneckého letného 
karnevalu a mnohých ďalších veľkých kul-
túrno-spoločenských podujatí v meste 

Aké sú vaše plány pre budúcnosť?
Senčanka je živý organizmus a je potrebné 
neustále myslieť aj na obmenu členov kape-
ly. Veľmi by nám pomohlo, keby sa vyučo-
vali aj dychové nástroje na seneckých zák-
ladných umeleckých školách. Senec je kú-
peľné mesto, ale počas sezóny nie je hudba 
na uliciach ako v iných kúpeľných mestách. 
Chcem prispieť k tomu, aby sa tradícia dy-
chovej hudby zachovala v Senci, tak aby  
z toho profitovala nielen Senčanka, ale celé 
mesto.                                                         VCs

Zakladateľ Dychovej hudby Senčanka Ing. Ján Tkáč oslávil životné jubileum
Ing. Ján Tkáč sa narodil 28. apríla 1938 v Kráľovej pri Senci. Jeho životná dráha sa spojila so Sencom už krátko po získaní diplomu stroj-
ného inžiniera. V  Elektrovode pôsobil na rôznych vedúcich pozíciách, na začiatku aj na konci svojej profesionálnej kariéry. Medzitým si 

„odskočil“  do Modranskej majoliky, ktorá pod jeho vedením zažila veľký rozmach. Láska k hudbe ho sprevádzala od detstva. V roku 1987 
bol spoluzakladateľom Dychovej hudby Senčanka a dodnes ju aktívne podporuje. Zhovárali sme sa s ním 

pri príležitosti jeho významného životného jubilea.
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Už po pätnásty krát si žiaci všetkých zá-
kladných škôl zmerali sily na Seneckej 
olympiáde žiakov. Zakladateľom myš-
lienky bol Mgr. Vladimír Chríbik a hlav-
nou ideou bolo zapojiť do olympiády 
čo najväčší počet detí, aj priemerných 
športovcov. Olympionizmus je životná fi-
lozofia, oslavujúca a vyvážene spájajúca 
telesnú zdatnosť, vôľu a ducha – tak nám  
o tom porozprávala bývala olympionička 
a skvelá atlétka – Mária Mračnová (skok 
do výšky), ktorá v utorok 15.5.2018 ofici-
álne otvorila Seneckú olympiádu žiakov 
2018. Senecká olympiáda je prezentácia 
športov a športových klubov pôsobiacich 
na území mesta Senec. Súťaže prebiehali 

počas piatich dní v bazéne Swimarény,  
v telocvičniach škôl i na vonkajších ihris-
kách. Súťažilo sa v streľbe zo vzduchov-
ky, v plávaní, v stolnom tenise, v šachu,  
v atletike, v detskej atletike, Z kolektív-
nych športov to bol volejbal, prehadzo-
vaná, basketbal, floorbal, malý futbal, 
hádzaná, vybíjaná. Na žiakoch bola vi-
dieť snaha o dosiahnutie čo najlepšieho 
výkonu a radosť zo športu. Aj keď to nie 
je prvoradé, dosiahli sa aj skvelé športo-
vé výsledky – hlavne v streľbe, v plávaní  
a je vidieť aj v kolektívnom športe,  
že s deťmi sa v športových kluboch sys-
tematicky pracuje. Do tohto ročníka sa 
zapojili základné školy – Mlynská, Tajov-

ského, A. M. Szencziho, súkromná zák-
ladná škola Kysucká, Gymnázium A. Ber-
noláka. Zapojili sa aj predškoláci z piatich 
materských škôl - Košická, Kollárová,  
A. M. SZencziho, Slnečné jazerá, Fores-
ta Kids. Svoju olympiádu si urobili aj deti  
zo Spojenej školy Trnavská. 
Najzaujímavejšie zápolenie mali pred-
školáci – ktorí súťažili v osemčlenných 
tímoch a odmeny si odniesli všetci. Pora-
die bolo nasledovné: 1. MŠ Slnečné jaze-
rá, 2. MŠ Košická, 3. MŠ Kollárová, 4. MŠ 
A. M. Szencziho, 5. SMŠ Foresta Kids.
Oficiálne výsledky z ostatných športov 
nájdete na Informačnom portáli Mesta 
Senec.                       Gabriela Rebrošová

Senecká olympiáda žiakov 2018 - XV. ročník  

Počasie 10. výročiu Seneckej 
korčule prialo. Slnko, krásne 
prostredie a výbornú atmosfé-
ru si prišlo užiť viac ako 300 
súťažiacich. Okrem nich prišli 
aj ich rodinní príslušníci a di-
váci, ktorí výdatne povzbudzo-
vali. Všetci súťažiaci dostali 
medailu za účasť a pochutili 
si na výbornom hovädzom  

a divinovom guláši. Organizá-
tori špeciálne ďakujú štátnej  
aj mestskej polícii za pomoc.
Budúcoročná Senecká kor-
čuľa sa bude konať 11.5.2019.
Viac informácií a fotografií náj-
dete na: seneckakorcula.sk,
www.facebook.com/senecka-
korcula            

Text a foto: MO

10. ročník Seneckej korčule 

Slovenský pohár v triatlone 
všetkých vekových kategórií 
pokračoval 2. kolom 20. mája 
2018 v Senci. Na pretekárov 
čakal 750m plavecký úsek, 20 
kilometrov  na bicykli a 5 ki-
lometrov behu. Na pretekoch 
bola po prvýkrát  prekonaná 
hranica 500 v počte štartujú-
cich. Na štart pretekov nastú-
pilo rovných 500 pretekárov! 

Okrem nášho najúspešnejšie-
ho pretekára Richarda Vargu 
sa v okolí Slnečných jazier 
predstavila celá špička nášho 
triatlonu. Víťazmi jubilejného 
30. ročníka sa na objemoch 
šprint triatlonu stali Matúš Ver-
bovský a dorastenka Zuzana 
Michaličková. 
Zdroj: www.triatlon-senec.sk,  
www.triathlon.sk

Triatlon Senec 2018 – jubilejný 30. ročník
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• Aké ste mali v poslednej dobe úspe-
chy?
Tento rok sme sa už po piatykrát stali 
Majstrami Slovenskej republiky.
• Čo vás čaká najbližšie?
Teraz sa pripravujeme na nové súťaže, 
pretože sme prešli do kategórie profesio-
nálov. Čaká nás opäť niečo nové na našej 
ďalšej tanečnej ceste. Intenzívne trénuje-
me a naším novým cieľom je dosiahnuť 
finálové umiestnenie na Majstrovstvách 
sveta a Európy.
• Počas kariéry sa Vám podarilo toho 
veľa...
Sme deväťnásobní majstri SR, päťkrát 
v hlavnej kategórii, dvakrát akademic-
kí majstri, univerzitní majstri a majstri  
v Showdance. Boli sme tiež finalisti Eu-
rópskeho pohára, štvrťfinalisti sveta  
a Európy a podarilo sa nám byť top 22 vo 
svetovom rebríčku, kde je registrovaných 
viac ako desaťtisíc tanečných párov.
• Ktorý úspech je pre Vás najväčší? A čo 
sa Vám nepodarilo z toho, čo ste chceli 
dosiahnuť?
Sme nad mieru s dosiahnutými výsled-
kami spokojní. Všetko, čo sme si spolu 
s mojím partnerom, Tomášom, vysníva-

li, sa nám aj splnilo. Niekedy sa stalo,  
že nám určitý výsledok odišiel o 1 miesto 
a ostali sme sklamaní a smutní stáť pred 
bránou stupňa víťazov, ale myslím si,  
že sme reprezentovali Slovensko najlep-
šie, ako sme vedeli a aké finančné mož-
nosti sme mali. Sú to neopísateľné poci-
ty. Kto nešportuje, ťažko pochopí, koľko 
obety si tento šport vyžaduje. Vďaka to-
muto športu som sa naučila na parkete 
bojovať často krát so zaťatými zubami, 
bolesťou, ale naučila som sa aj vedieť 

prehrávať a byť pokorná. Šport ma nau-
čil, že víťaziť sa dá iba vtedy, ak dokážem 
po prehre vstať, zahnať smútok, prehltnúť 
slzy a kráčať ďalej. Viacej si viem teraz 
užívať dni oddychu a byť s rodinou, ktorá 
to celé roky s nami prežívala a podpo-
rovala nás. Svojej rodine vďačím za to,  
že mi pomáhala a obetovala sa, aby som 
ja dosiahla tituly, o ktorých som snívala  
a ktoré si nadovšetko vážim.
• V akej kondícii ste tento rok? Vládzete 
ešte trénovať tak intenzívne?
Áno, vládzeme trénovať. Mali sme krat-
šiu pauzu asi mesiac, aby sme načerpa-
li novú energiu. Po toľkých rokoch nám 
to veľmi dobre padlo. Ale už sme opäť  
na cestách na tréningy a v plnom športo-
vom tempe.
• Čo sa vo vašom živote zmenilo  
a čo mimo súťaží chystáte?
Zmenou je náš prechod k profesionálom, 
v podstate sa nič nezmenilo, len súťa-
ží bude trošku pomenej. To, čo chceme  
v budúcnosti robiť, je venovať sa aj no-
vej mladej generácii a odovzdať im naše 
športové a odborné skúsenosti a postup-
ne vychovávať našich nástupcov.

Rozprávala sa Martina Ostatníková

Dominika Feketová a Tomáš Tanka prechádzajú do kategórie profesionálov
Dominika Feketová spolu s partnerom Tomášom Tankom úspešne reprezentujú Slovensko v latinskoamerických tan-

coch. Na Dominiku sme hrdí aj v Senci, lebo odtiaľto pochádza. Žijú tu jej rodičia a v neďalekom Veľkom Bieli aj sestra 
s rodinou. Po dlhšom čase sme sa Dominiky opäť spýtali na nové tanečné úspechy.

19. - 20.5. sa plutvoví plavci 
SPORT CLUB Senec zúčastnili 
Majstrovstiev Slovenskej Repub-
liky v plávaní s plutvami v Žiline, 
kde si vyplávali 23 medailových 
umiestnení. 
Richard Schwartz 3-násobný 
Majster SR, Alexander Rekoš 
4-násobný Majster SR a pre-
borník disciplíny (celkový víťaz 
v mužskej kategórii), Michal 
Kovács Majster SR a preborník 

(celkový víťaz v mužskej kategó-
rii), 2-násobný Vicemajster SR, 
Adrian Gábriš 2. Vicemajster SR, 
Noel Varády Druhý Vicemajster 
SR, Nella Hegyiová Majsterka 
SR, 2-násobná Vicemajsterka 
SR, 2-násobná Druhá Vicemaj-
sterka, Vanesa Lacsková Druhá 
Vicemajsterka. Naši najmlad-
ší plavci sa stali 2-násobnými 
majstrami SR - Lenka Pivková, 
Romanka Szabóová, Tamarka 

Gilbert, Brunko Berčačin a na 
4x100 BF Lenka Pivková, Ro-
manka Szabóová, Vivienne Zá-
humenská, Brunko Berčačin
Majstrami SR v štafete 4x200 BF 
sa stali aj Vanesa Lacsková, Jo-
nathan Jančík, Ema Hanzelyová, 
Nella Hegyiová
Viecemajstri SR v štafete 4x200 
BF sa stali Michal Kovács, Jakub 

Pankiewicz, Richard Schwartz, 
Adrian Gábriš 
Alexander Rekoš je zároveň no-
minovaný ma Majstrovstvá Sveta 
do Belehradu, kde bude repre-
zentovať náš klub a naše mesto. 
Všetkým deťom srdečne blaho-
želáme! 

Trénerky Martina Szabóová, 
Ivana Hofericová

Majstri Slovenskej Republiky zo SPORT CLUB Senec
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Tradičný priateľský futbalový turnaj druž-
stiev seneckých firiem sa uskutočnil  
18. mája. Síce nebol jubilejný, ale orga-
nizátor podujatia ŠK GaFuGa zostavil 
stručnú bilanciu uplynulých ročníkov. 

Májového turnaja sa doteraz zúčastni-
li mužstvá 27 firiem a organizácií, ktoré 
odohrali 262 zápasov s celkovým poč-
tom 1710 hráčov. 
Štyri mužstvá, MÚ Senec, ELV, EL-TRAS 
a STAVREM, nevynechali ani jeden roč-
ník. 
Toho roku o putovný pohár zabojovali 
družstvá firiem ELV Produkt, EL-TRAS, 
ZSDIS, NEP Senec Gardens, AD Plan, 
PICCARD Senec, Nagel Slovensko, 
STAVREM, VA-SI, MÚ Senec a Billa.  
Na parkovisku pri NTC bolo pripravené 
posedenie, kde po zápasoch sa hráči, 
rozhodcovia aj diváci mohli občerstviť 
výbornou cigánskou, gulášom či kofolou. 
Pred semifinálovými zápasmi tu vyžrebo-
vali organizátori tombolu. Výťažok z nej 
bude použitý na dobročinný účel. 
Víťazom turnaja sa stal Piccard Senec,  
na druhom mieste skončil MÚ Senec  
a tretie miesto patrilo Nagel Slovensko.                                   

Text a foto: VCs

14. Májový futbalový turnaj SenecČistenie vôd 
Slnečných jazier v Senci

Dátum konania: 23.06.2018 - sobota 
Organizátor: Piccard Senec   

Program a organizačné zabezpečenie: 
8:00-8:30 - registrácia účastníkov  
v priestoroch klubu Piccard Senec          

8:30-9:00 - organizačné pokyny  
a odchod na miesto čistenia

9:00-9:15 - príprava na ponor a po-
stupný nástup na čistenie 

jednotlivých úsekov                     
9:15-11:00 - vlastné čistenie vody, vá-
ženie a evidencia množstva odpadu

11:00-12:00 - vyhodnotenie akcie  
v priestoroch Piccard Senec
Akciu pomáhajú zabezpečiť: 

Mesto Senec, Správa cestovného ru-
chu Senec, Slovenský rybársky zväz 
Senec, Západoslovenská záchranná 

služba, DHZ Senec

2.mája sa výprava MŠK Senec, 
pozostávajúca s 19 chlapcov  
a jedného dievčaťa vo veku 9 až 
12 rokov, plus 15 dospelých, vy-
dala na 2000 km vzdialenú púť 
do francúzskeho mestečka Gu-
ipavas. Tu mládežníci reprezen-
tovali klub i mesto, už 19. krát na 
medzinárodnom mládežníckom 
turnaji vo futbale „Challenge du 
printemps“.
Vo štvrtok si účastníci zájazdu 
spravili celodňovú prestávku  
v nemeckom meste Rust, kde  
si najmä deti vyskúšali viacero 
atrakcií, ktoré poskytuje známy 
Europa Park. Po príchode do 
Brestu sa všetci najedli v tunaj-
šom prístave a večer si domáci 
rozobrali deti do rodín. Sobot-
ňajší a nedeľňajší hrací program 
sa vyznačoval neuveriteľne 

krásnym počasím, v ktorom 
chlapci si hanbu určite nespra-
vili. Dosiahnuté tri výhry potešili, 
ale dôležitejšie bola pre konfron-
tácia s francúzskou a brazílskou 
hrou, keďže naším súperom 
bolo aj prvoligové mužstvo  
z Brazílie Juventude. Tento rok, 
napriek komplikáciám s nominá-
ciou pri jednom ročníku z obáv 
pred dlhou cestou a situáciou  
v Európe, sa podarilo dať do-
kopy výpravu, ktorá bola jedna  
z najlepších a najpohodovej-
ších. Veľká vďaka patrí rodičom 
za podporu detí, mladým tré-
nerom, ktorí sa o ešte mladších 
zverencov vedeli postarať a dvo-
jici šoférov z L plus L, Lalimu  
a Kubovi, ktorí sa postarali  
o bezproblémovú a hlavne bez-
pečnú cestu.   Dušan Badinský

Mladí futbalisti po 19. krát vo Francúzsku


