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Valentínska kvapka krvi
V pondelok 12. februára 2018 Slovenský Červený kríž (SČK) odštartoval 23.
ročník celoslovenskej kampane Valentínska kvapka krvi, ktorej cieľom je podporenie bezpríspevkového darcovstva
krvi a získanie nových darcov prevažne
z radov mladých ľudí. Do druhej najväčšej náborovej kampane SČK, ktorá je už
tradične spojená s Dňom zaľúbených, sa
za uplynulých päť rokov zapojilo 130
645 dobrovoľných darcov, z toho bolo 23
420 prvodarcov.
Valentínska kvapka krvi potrvá päť
týždňov, od 12. februára do 16. marca
2018. Kampaň organizuje Slovenský
Červený kríž v spolupráci s Národnou
transfúznou službou SR a hematologicko-transfúznymi oddeleniami nemocníc.
Heslom kampane je: Inšpiruj ostatných
a buď o kvapku lepší. Daruj krv, daruješ viac lásky.
Na hromadný odber krvi prišlo v Senci
53 darcov, z nich boli žiaľ 19-ti vyradení,
prevažne kvôli problému s hladinou železa. Pre povzbudenie zdravia je potrebné,
aby pravidelní darcovia prijímali dostatok
železa. Aby sa železo dostalo do tela je
treba zvýšiť príjem mäsa, šošovice, va-

ječných žĺtkov, čerstvej zeleniny (aj keď
jej je v zimnom období pomenej). V tomto chrípkovom období je pokles darcov
ešte vyšší, my sme však vďační za každého jedného z nich a za ich vzácny dar
– krv.
Valentínsky odber zároveň sprevádzala pomoc darovania krvi pre konkrétnu
osobu. V poslednej dobe sa takéto výzvy

na darovanie často šíria aj po sociálnych
sieťach, a preto je dôležité si vždy overiť,
či ide o pravdivú a stále aktuálnu výzvu
a taktiež vedieť ako postupovať. Ak chcete darovať krv pre konkrétneho človeka,
stačí pri registrácii na odberovom mieste
povedať, že krv chcete darovať na dané
meno. Do ruky dostanete tlačivo, ktoré je
potrebné vyplniť. Uvediete v ňom svoje
meno, meno človeka, ktorému darujete svoju krv, a miesto, kde je pacient
hospitalizovaný, teda názov oddelenia
a nemocnice. Potvrdenie o darovaní
potom treba doručiť na toto oddelenie.
Transfúzny príspevok bude rezervovaný
sedem dní po odbere. Veľa darcov práve
upúšťa od tohto posledného kroku a potvrdenie nedoručí.
Miestne odbery krvi sú vždy príjemné,
darcovia sú dobre naladení a tešíme sa
zo stále pribúdajúcich novodarcov.
Ďakujeme všetkým darcom, NTS SR, MS
SČK Senec za organizáciu a pomoc, za
to, že darovali krv a darovali tak viac lásky a to nielen na Valentína.
Tešíme sa na ďalší hromadný odber
krvi, ktorý sa bude konať 12.4.2018
v Stredisku sociálnych služieb na
Hviezdoslavovej 55 v Senci od 8,00 –
11,00 hod.
MS SČK Senec
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Poslanci rokovali o rozpočte či odpadoch a zrušili prenájom pivnice kultúrneho domu herni
Zasadnutie mestského zastupiteľstva sa
konalo 7. februára v Hoteli Senec. Bodov
programu síce nebolo veľmi veľa, diskusie
však boli bohaté.
Najprv poslanci schválili návrh na zmenu
rozpočtu na rok 2018, v ktorom sa museli
zohľadniť informácie, ktoré mesto v decembri ešte nemalo k dispozícii.
Zaujímavým bodom bolo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec č.1/2018 o
nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta
Senec. Toto VZN prináša súhrn všetkých
informácií a povinností mesta i občanov v
súvislosti s odpadmi. Pri tomto bode sa diskutovalo aj o možnosti rôznej výšky platieb
za odpady v prípade, ak občania budú intenzívne separovať svoj odpad. Táto možnosť
však prichádza do úvahy až od nového roka,
keďže daňová povinnosť sa príslušným VZN
môže meniť k 1.1. daného roka. Primátor poveril zodpovedných zamestnancov mesta,
aby do jesene pripravili takýto materiál, aby
sa ním do konca roka mohli zaoberať príslušné komisie a následne aj mestské zastupiteľstvo.
Ďalšie VZN, ktorým sa určujú školské obvo-

dy pre základné školy mesta Senec, prešlo
bez ďalšej diskusie. Obe VZN v aktuálnej podobe nájdete na www.senec.sk.
Hlavný kontrolór informoval poslancov o
kontrolnej činnosti za rok 2017 a následne
sa poslanci venovali viacerým návrhom na
odkúpenie resp. odpredaj nehnuteľností. Z
bodov, ktoré prešli, spomeňme napríklad
odkúpenie pozemku v areáli čističky odpadových vôd, ktorý bude potrebný pre rozšírenie čističky v budúcnosti.
Pri návrhoch na zriadenie vecných bremien
sa opäť diskutovalo o tom, či mesto má alebo nemá tieto vecné bremená spoplatňovať.
Mediálnu predohru mal bod o výpovedi nájomnej zmluvy herni v pivnici pod kultúrnym
domom. Časť poslancov už pred zasadnutím riešilo tento bod s novinármi z webu aktuality.sk. Priamo na zasadnutí osvetlil situáciu riaditeľ MsKS Peter Szabo. Porozprával
zúčastneným, že v 90.-tych rokoch bolo pre
Mestské kultúrne stredisko ťažké uživiť veľkú budovu, preto museli prenajímať viaceré
priestory. Postupne sa však podarilo stabilizovať a rozšíriť činnosť tak, že takmer všetky
priestory sa v súčasnosti využívajú na kultúru. Pivničný priestor by potreboval znač-

né investície, aby sa mohol začať využívať.
Napriek tomu, ako uviedol Peter Szabo, je v
rukách mestského zastupiteľstva, ako naloží s týmto, či ktorýmkoľvek iným priestorom
MsKS. Následne zastupiteľstvo odhlasovalo,
že herňa k 31.12.2018 skončí svoju činnosť v
týchto priestoroch.
Čerešničkou na torte bolo schválenie architektonickej súťaže návrhov na prestavbu
a prístavbu budovy Mestského úradu na
Mierovom námestí tak, aby boli útvary pod
jednou strechou. V súčasnosti je totiž v samostatnej budove útvar sociálnych služieb,
školský úrad či útvar verejnej zelene, údržby
a čistenia mesta Senec. Ani tento bod sa nezaobišiel bez kritiky, napriek tomu bol však
schválený.
V bode rôzne jednotlivé poslanecké kluby
nominovali svojich zástupcov do komisie
za účelom utvorenia volebných obvodov
pre voľby do orgánov samosprávy, ktoré sa
budú konať už na jeseň tohto roka. Posledné
slovo však budú opäť mať poslanci MsZ.
Viac informácií je k dispozícii v zápisnici na
www.senec.sk a celé zasadnutie je zverejnené na www.zastupitelstvo.sk.
MO

Jarné upratovanie v Senci

zberných nádob na zmesový komunálny
odpad.
• Medzi odpady z domácností s obsahom škodlivých látok patria najmä:
odpadové motorové a mazacie oleje,
chemikálie, rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické
prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín,
umelé hnojivá, handry a rukavice znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami.
Vyššie uvedené odpady je poplatník povinný odovzdať v uzavretom obale. Pri
tekutých odpadoch je povinný uviesť

druh alebo aspoň názov odpadu a preukázať sa platným občianskym preukazom. Ak je to možné, preukáže zloženie
nebezpečných odpadov materiálovým
listom, prípadne kartou bezpečnostných
údajov, ktorú jej na vyžiadanie vydá predajca.

Tohoročné jarné upratovanie sa uskutoční 17.3.2018. Kontajnery budú pristavené na uliciach Gagarinova, Vodná,
Pezinská a pri jazere Kövécstó.
• Na Slnečných jazerách bude jarné
upratovanie 6.-8. 4. 2018.
• Odpady s obsahom škodlivých látok
budú môcť Senčania uložiť do kontajnera v areáli Mestskej polície na adrese Kalinčiakova 19 od 5.3.2018 do 23.3.2018.
• Zber BIOODPADOV zo zberných hnedých nádob začína dňa 20.3.2018 s týždenným intervalom vývozu vždy v utorok.
• Jarný zvoz orezov stromov bude
prebiehať v termínoch 5.-6.3. a 19.20.3.2018. Konáre a haluzovina musia
byť narezané na dĺžku do 1,5 m a zviazané, aby bola s nimi ľahšia manipulácia.
Zber bude prebiehať traktorom spred
rodinných domov.
Pre lepšiu orientáciu v pojmoch uvádzame výber z VZN:
• Objemným odpadom sa rozumejú
komunálne odpady, ktoré kvôli ich rozmerom nie je možné uložiť do bežných

• Vytriedené odpady s obsahom škodlivín je zakázané
a) ukladať do zberných nádob určených
na komunálny odpad z domácností,
b) odovzdať iným subjektom ako uvedeným v tomto nariadení (napr. pouličným
zberačom).
Ivica Gajdošová
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Náčelník Mestskej polície informuje
Vzhľadom na viaceré podnety zo strany
občanov mesta Senec, ktoré sa týkajú
vrakov, emisnej a technickej kontroly sme
položili niekoľko otázok Náčelníkovi MsP
Senec Mgr. Ľubošovi Hlaváčovi.
• Ako je to s motorovými vozidlami, ktoré
nemajú platnú TK a EK?
Prevádzkovateľ motorového vozidla, ktoré
má neplatné TK a EK sa dopúšťa správneho deliktu na úseku prevádzky vozidla v
premávke na pozemných komunikáciách
a to porušením povinností prevádzkovateľa vozidla vyplývajúcich z § 21 ods. 1
písm. b 1, 2 Zákona č. 725/2004 Z. z. o
podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, čo
patrí do pôsobnosti príslušného okresného úradu.
• Ako postupuje okresný úrad?
Okresný úrad uloží pokutu 165 Eur tomu,
kto:
- nepodrobil vozidlo podľa § 21 ods. 1
písm. b) prvého bodu technickej kontrole
pravidelnej podľa § 50 ods. 1; pokuta sa
uloží za každé vozidlo,
- nepodrobil motorové vozidlo podľa § 21
ods. 1 písm. b) druhého bodu emisnej
kontrole pravidelnej podľa § 68 ods. 1; po-

kuta sa uloží za každé motorové vozidlo.
Pokuta je obligatórna (povinná) a spolu je
to 330 Eur.
• Koho môžu občania upozorniť na motorové vozidlá, ktoré nemajú platnú TK a
EK?
Ako som už uviedol, táto agenda patrí do
kompetencie príslušných okresných úradov, takže príslušné oddelenie okresného úradu. Nie je to však potrebné nakoľko
neplatné TK a EK automaticky vyhodnocuje systém, ktorý vie určiť, kedy sa má
majiteľ dostaviť na kontrolu. Ak tak neurobí, tak sa majiteľovi automaticky pošle
pokuta poštou.
• Môžeme považovať motorové vozidlo s
neplatnou TK a EK za vrak?
Nie každé vozidlo, ktoré nemá TK a EK
je automaticky vrakom. Vrak nie je úplne
správny výraz, v zákone o odpadoch sa
používa výraz staré vozidlo. Starým vozidlom sa podľa § 60 ods. 6 zákona č.
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov rozumie vozidlo, ktoré sa stalo odpadom.
Držiteľ vozidla je povinný
a) zabezpečiť na vlastné náklady odstránenie vozidla z miesta, na ktorom poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie

alebo narušuje estetický vzhľad obce či
osobitne chránenej časti prírody a krajiny
b) umiestniť a uchovávať vozidlo tak, aby
nepoškodzovalo alebo neohrozovalo životné prostredie, aby sa zachoval estetický vzhľad obce alebo osobitne chránenej
časti prírody a krajiny.
• Čo sa stane s vrakom, ak sa k nemu
nikto nehlási a pátranie po majitelovi bolo
neúspešné?
Ak držiteľ vozidla nezabezpečí odstránenie starého vozidla a vozidlo je na ceste
alebo verejnom priestranstve, tak odstraňuje staré vozidlo správca cesty.
Zber starých vozidiel môže vykonávať
spracovateľ starých vozidiel v rozsahu
udelenej autorizácie alebo ten, kto má
súhlas na prevádzkovanie zariadenia na
zber starých vozidiel a uzavretú zmluvu
so spracovateľom starých vozidiel. Momentálne je mesto Senec v jednaní so
spoločnosťou oprávnenou na zber starých vozidiel a v súčasnosti je už vypracovaná zmluva o zabezpečení zberu starých
vozidiel. Po podpísaní zmluvy poskytovateľom a štatutárom mesta sa budú v súlade so zákonom o odpadoch odťahovať
staré vozidlá z verejných priestranstiev
mesta Senec.
MO

Karháme
• Takto si „skracujú“ cestu niektorí bezohľadní vodiči nákladných áut cez zelený
pás pri odbočovacom pruhu v blízkosti
kruhového objazdu pri Tescu.

• Rozmáha sa v Senci ignorovanie plnej žltej čiary, ktorá zakazuje vodičom zastaviť sa
a stáť na vyznačenom úseku. Na začiatku Športovej ulice sa nám podarilo zachytiť tri
také vozidlá, ktorých vodiči z Rudňan boli 16.02.2018 riešení za priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky podľa § 22 ods. 1 písm. l Zákona č. 372/1990 Zb.
Priestupku sa dopustili tým, že stáli na mieste, kde je vodorovnou dopravnou značkou
V12b zastavenie a státie zakázané. Vodičom bola uložená pokuta v blokovom konaní.

2018
MUSICA
PERENNIS
IUVENTUTIS

Charity Musical Festival SINCE 2012

18. MAREC - 19:00
Evanjelický kostol v Senci

Mladé Talenty Slovenska
Krigovská, Michalec, Zayni (RUS),
Koval (UA)

Program:
Hummel, Bach, Tabakov, Ahiyarova,
Liszt, Vieuxtemps, Schubert

Benefičné vstupné 5 Eur
Viac info na:
www.collegiumwartberg.com
www,slovakdoublebassclub.com
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Zo zápisov Mestskej polície Nadstavba a modernizácia MŠ Kysucká, Senec
• Preverenie oznamu, že na Šamorínskej
ul. za bývalou Kafilériou pes trhá srnu.
Po príchode na miesto hliadka MsP Senec spozorovala voľne pohybujúceho sa
psa kríženca stredného vzrastu, ktorého
sa pokúsila odchytiť, avšak vzhľadom k
jeho agresívnemu správaniu sa odchytiť
nedal. Z toho dôvodu bol privolaný veterinárny lekár, ktorý ho následne uspal narkotizačnou zbraňou. Srnu si prevzali poľovníci z miestneho poľovného združenia.
Majiteľ psa bol riešený v zmysle zákona č.
372/1990 Zb. o priestupkoch.
• Preverenie oznamu, že v OD Kaufland
majú zlodeja. Jednalo sa o E. H. zo Senca, ktorá odcudzila tovar v hodnote 2,19
Eur a ktorej bola za priestupok krádeže
uložená bloková pokuta.
• Preverenie anonymného oznamu, že na
Slnečných jazerách sever pred pizzeriou
Venezia leží na ceste starší muž. Hliadka
MsP po príchode na miesto spozorovala
muža, ktorý ležal na ceste. Hliadka tejto osobe poskytla pomoc a vzhľadom k
tomu, že bola táto osoba dezorientovaná
a neodpovedala na otázky, tak k nej bola
privolaná RZP. Osoba nemala pri sebe
žiadny doklad totožnosti, avšak šetrením príslušníkov MsP bolo zistené, že sa
jednalo o J. M. zo Senca. Menovaný bol
následne prevezený do NsP Ružinov v
Bratislave.
• Preverenie oznamu, že v OD Kaufland
majú zlodeja. Jednalo sa o M. D. z Jelky,
ktorý odcudzil tovar v hodnote 7,15 Eur.
Menovaný bol odovzdaný na OO PZ Senec, nakoľko bol za posledný rok prejednaný za obdobný priestupok.
• Preverenie oznamu, že v OD Kaufland majú zlodeja. Jednalo sa o Yuliu M.
z Ukrajiny, ktorá odcudzila tovar v hodnote
12,99 Eur a ktorej bola za priestupok krádeže uložená bloková pokuta.
• Preverenie anonymného oznamu, že na
Kalinčiakovej ul. č. 25 sedí opitý neznámy
muž a má aj psa, ktorý mu ušiel z vôdzky.
Hliadka MsP po príchode na miesto spozorovala muža, ktorý bol zjavne pod vplyvom omamných látok a voľne behá okolo
neho pes. Jednalo sa o Michala D. z Bratislavy, ktorý bol upozornený na nevhodné správanie ako aj na voľný pohyb psa a
bolo mu doporučené, aby išiel domov
• Preverenie anonymného oznamu, že
na Inoveckej ul. č. 4 leží na zemi neznáma osoba. Hliadka MsP po príchode na
miesto spozorovala muža, ktorý bol zjavne pod vplyvom alkoholických nápojov a
mal rozbitý nos. Jednalo sa o Dušana J.
zo Senca, ktorý bol hliadkou MsP odprevadený domov, kde si ho prevzala manželka. Lekárske ošetrenie odmietol.
MsP

Mesto Senec podpísalo s Ministerstvom
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
v novembri minulého roka Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt „Nadstavba a modernizácia Materskej školy Kysucká, Senec“.
Hlavným cieľom projektu je odstránenie
systémových porúch stavby a sanácia
základov budovy, rozšírenie kapacity

materskej školy vytvorením troch nových
tried v priestoroch nadstavby a zníženie
energetickej náročnosti budovy pomocou zateplenia obvodových stien, výmenou kotla za úsporný kondenzačný a
realizáciou ďalších opatrení. Tieto zabezpečia, že sa výrazne zlepšia hygienické a
zdravotné podmienky pre deti a zamestnancov MŠ v interiéri budovy. Inštaláciou
výťahu a úpravou hlavného vstupu na
bezbariérový sa budova sprístupní aj deťom a ich rodičom s obmedzenou schopnosťou pohybu.
Projekt prispeje okrem revitalizácie budovy a školského dvora prijatím nových 75
detí predškolského veku najmä k rieše-

niu nedostatočných kapacít materských
škôl v Senci vzhľadom na neustále sa
zvyšujúci počet obyvateľov mesta. Tým
sa naplní hlavný cieľ výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10, v rámci ktorej bol projekt podaný na schválenie. Umožní sa
návrat rodičov prijatých detí do pracovného procesu, čím sa vytvoria lepšie podmienky na harmonizáciu ich pracovného
a súkromného života. Na zabezpečenie
prevádzky nových tried bude do MŠ prijatých 6 nových učiteliek, 1 upratovačka
a 1 pomocná sila do kuchyne, čím sa
prispeje k zvýšeniu zamestnanosti v regióne. V súčasnosti Mesto Senec realizuje verejné obstarávanie na dodávateľa
stavby, pričom celá dokumentácia z VO
ešte pred jeho vyhlásením bola predložená na predbežnú kontrolu realizovanou
sprostredkovateľským orgánom pre IROP
– Bratislavským samosprávnym krajom.
Vyhlásenie verejného obstarávania bude
možné až po obdržaní kladného stanoviska zo strany BSK. Presná výška finančných prostriedkov potrebných na realizáciu projektu a dodávateľ stavebných prác
bude známy až po ukončení procesu VO.
Predbežne bola oproti Zmluve o NFP
odsúhlasená zmena harmonogramu začiatku hlavných aktivít projektu od apríla
2018 a ich ukončenie do decembra 2019.
Materská škola na Kysuckej ulici v Senci
je už poslednou z predškolských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
ktorá nevyhnutne potrebuje rekonštrukciu a vykonanie opatrení na zlepšenie jej
energetickej hospodárnosti.
A. M.

Kraj bude hospodáriť s rozpočtom 184 miliónov eur
Župní poslanci takmer jednohlasne povedali áno rozpočtu BSK na roky 20182020. Župa bude hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom rátajúcim s príjmami i
výdavkami vo výške 184.093.075 eur.
Poslanci tak svojím hlasovaním vyjadrili
podporu novému, prehľadnému rozpočtu.
Bratislavská župa má 79 organizácií
v zriaďovateľskej pôsobnosti, 4048 zamestnancov a 426 budov.
Medzi základné úlohy župy patrí oblasť
školstva a jeho rozvoj, podpora a rozvoj
sociálnych služieb pre odkázaných ľudí,
ďalej správa župných ciest II. a III. triedy
a rozvoj kraja.
Z rozpočtu pôjde najviac výdavkov na
vzdelávanie a to viac ako 58 miliónov eur.
Na zabezpečenie sociálnych služieb a
plnenie kompetencií kraja v oblasti sociálnej politiky je vyčlenených takmer 28
miliónov eur. Na opravy, údržbu a rekon-

štrukciu 426 budov vo vlastníctve BSK
je viac ako 19 miliónov eur, čo je takmer
dvojnásobok oproti vynaloženej sume v
roku 2017. Verejnú dopravu v kraji podporí vo výške viac ako 17 miliónov eur.
Pre účely bežnej opravy a údržby ciest a
výstavby komunikácií vyčlenil BSK 13,5
milióna eur, o pol milióna viac ako na rok
2017. Oblasť kultúry má v rozpočte vyčlenených takmer 4,6 milióna eur, čo je
približne o 200.000 eur viac oproti minulému roku.
Finančné prostriedky pre Bratislavskú regionálnu dotačnú schému boli navýšené
o viac ako stotisíc eur. Celková suma na
rok 2018 je vo výške 2.091.000 eur. Novinkou v rozpočte je participatívny rozpočet v objeme 250.000 eur. Ten predstavuje istý nástroj umožňujúci občanom
regiónu priamo sa zapojiť do rozhodovacieho procesu o prerozdeľovaní financií z
rozpočtu BSK.
Zdroj: BSK
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Vernisáž výstavy Pohľadnice pod klenbami – Senec 1957 - 2017
Vďaka aj šťastnej zhode náhod sa naskytla
príležitosť Mestskému múzeu v Senci zostaviť v skutku unikátnu výstavu, zachytávajúcu fragmenty histórie nášho mesta na
pohľadniciach. Na starších pohľadniciach
sú zachytené domy, či časti ulíc, ktoré už
neexistujú, alebo po rekonštrukciách sa
zmenili na nepoznanie. Senecké domy
mali často bohato zdobené fasády, ktoré
väčšinou padli za obeť necitlivému prístupu k modernizácii budov. Časti pôvodnej
výzdoby niektorých meštiackych domov,
zachránené vedúcim múzea Gáborom
Strešňákom, boli vkusne zakomponované
do expozície pohľadníc.

Výnimočnosť vystaveného materiálu stupňuje aj tá skutočnosť, že senecké pohľadnice pochádzajúce z obdobia uplynulých
60 rokov sú nositeľmi ucelenej korešpondencie dvoch priateľov Andreja Tušera a
Imricha Schäffera.
Minulý rok na jeseň prišiel do redakcie
Mestských novín Senčan prof. Andrej Tušer, držiac pod pazuchou krabicu od topánok, v ktorej sa skrýval poklad, zbierka
pohľadníc. Vtedy sa zrodila myšlienka výstavy, ktorej realizácia ležala na pleciach
pracovníkov Mestského múzea. Redakcia

pomohla skenovaním pohľadníc.
Na vernisáž výstavy prišli 1. februára 2018
vzácni hostia a mimoriadne veľa záujemcov, ktorí sa žiaľ ani všetci nezmestili do
prednáškovej miestnosti múzea. Medzi
hosťami bolo vedenie mesta Senec na
čele s primátorom Ing. Karolom Kválom.
Vernisáž poctila svojou prítomnosťou aj
bývalá predsedníčka vlády SR, dekanka
Fakulty masmédií PEVŠ prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD. a prorektor pre vedu
a výskum Paneurópskej vysokej školy
doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD., pretože
prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc. je jedným
zo zakladateľov a stále aktívnym pedagógom Fakulty masmédií PEVŠ. Vernisáž si
nenechali ujsť ani významné osobnosti
kultúrneho, spoločenského a politického
života nášho mesta, bývalí aj súčasní vedúci funkcionári MsÚ, poslanci, umelci a
mnohí iní.
Umelci formácie Collegium Wartberg Mgr.
Art. Ján Krigovský spolu s dcérou Karolínou, na úvod a na záver podujatia, obdarili
prítomných krásnym hudobným zážitkom.
Vernisáž otvoril vedúci Mestského múzea
Mgr. Gábor Strešňák a odovzdal taktovku
Monike Macháčkovej, ktorá moderovala
svieže a vtipné rozhovory s hlavnými protagonistami výstavy.
Zaujímavosť, výnimočnosť a úspešnosť
výstavy pohľadníc Senca potvrdzujú e-mailové ohlasy i vyjadrenia v Knihe návštev. Určené sú buď iniciátorovi výstavy
prof. Andrejovi Tušerovi, alebo pracovníkom Mestského múzea Mgr. Gáborovi
Strešňákovi a PaedDr. Janke Fedorovej.
Vyberáme z nich:
„Vyšlo to! Senčania - vrátane mňa - už potrebovali takéto stretnutie. Všetci odchádzali šťastní... Ďakujem.“ (V. Buznová);
„Človek by povedal, taká šepleta, ako pohľadnica s obrázkom mesta. Ten, kto pohľadnicu obdrží, ju zahodí, nanajvýš niekde založí a zabudne na ňu. Ty si zo zozbie-

Fašiangové posedenie Klubu dôchdcov v znamení zmien
Zmena pri kormidle vyvolá výraznú odozvu v každej organizácii. Nebolo tomu
inak ani v Klube dôchodcov pri MsÚ v
Senci, ktorého členovia sa zišli 24. januára
2018 na fašiangovom posedení v jedálni
SOŠAaP na Kysuckej 14. Bývalá predsedníčka Magdaléna Kloknerová a vedúca
klubu Helena Majorová odstúpili na vlastnú žiadosť. Dve uvoľnené funkcie boli zlúčené do jednej pozície výkonného manažéra. Novou predsedníčkou klubu sa stala
jeho dlhoročná členka a dirigentka speváckeho zboru klubu Barbora Molnárová.
Do funkcie ju v úvodnej časti posedenia

uviedla prednostka MsÚ Jarmila Répássyová za prítomnosti viceprimátora Dušana
Badinského a vedúcej útvaru sociálnych
služieb mesta Gabriely Lócziovej. Predsedníčka sa poďakovala vedeniu mesta
za dôveru a podporu a zároveň prisľúbila členom klubu, že urobí všetko pre to,
aby si zaslúžila aj ich dôveru a podporu.
V oficiálnej časti programu boli členovia
ešte oboznámení s plánom práce klubu
na rok 2018, revíznou správou a menami
členov výboru klubu. Nasledovala večera,
žrebovanie tomboly a tanečná zábava do
neskorých večerných hodín.
VCs

raných pohľadníc urobil dokument, artefakt
a spoločenskú udalosť... Klobúk dolu!“
(V. Draxler);
„Je mi veľkou cťou, že som bola oslovená,
aby som toto výnimočné podujatie moderovala. Prof. Tušera si veľmi vážim ako odborníka i človeka.“ (M. Macháčková);
„Krásna akcia, blahoželám! Tešíme sa
dobrému nápadu a skvelej realizácii. Ľudia
sa cítili výborne, vidno z tvárí a Ty doslova
žiariš.“ (I. Potočňáková);
„Veľa krásnych akcií želám.“ (I. Radičová);
„Veľmi pekne ďakujeme za úžasnú srdečnú, priam rodinnú atmosféru! Tá sa akosi
pomaly z medziľudských vzťahov vytráca,

takže o to viac si cením takéto podujatia.“
(J. Turanská);
„Rád sa na našich spoločných cestách pozerám, ako zakaždým posielaš pohľadnice
– a rozdávaš úsmevy. Je mi cťou usmievať
sa s Tebou. S úctou, uznaním a s úsmevom
Tvoj študent Pavol Vitko.“
Zdá sa, že výstava pohľadníc má navyše aj
edukačný charakter – v Knihe návštev sme
zaznamenali už aj návštevu zo Základnej
školy v Blatnom. Iste pribudnú ďalšie, veď
výstava v Mestskom múzeu (Turecký dom)
potrvá do mája 2018. VCs, Foto: Ag, VCs
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POZVÁNKA

Milí Senčania, pozývame Vás
na dve premiéry literárno-dramatického odboru Základnej umeleckej školy v Senci.
Divadelný víkend plný veselých predstavení, scénok, ale aj umeleckého divadla sa koná
v Mestskom kultúrnom stredisku v Senci na veľkom javisku.
V sobotu 17.03.2018 budú premiérovať predstavenia mladší žiaci a divadlá sú určené aj deťom, aj dospelým.
V nedeľu majú premiéru starší žiaci so svojimi divadlami poézie a program doplní aj scénický tanec.
Štartujeme vždy o 14:00. Tešíme sa na Vás! Vstupné je dobrovoľné.

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

Tradičná výroba čerstvých pirôžkov
priamo zo stroja.

Zabezpečujeme ROZVOZ
pirôžkov do práce aj domov.

Inzercia

Uzávierka Mestských novín Senčan: 20. 3. 2018

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

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

Inzercia

SNÍVATE O KRAJŠOM BÝVANÍ?
Snívať NESTAČÍ!
Hodinárstvo
s najväčším výberom v Senci a okolí

Poďme na to spolu:
- návrh interiéru podľa Vašich predstáv
- nové dispozičné riešenia
- 3D vizualizácie priestoru
- poradenstvo
- dohľad počas realizácie

Krátka 4, Senec

HODINKY
pánske, dámske, detské

Viac info na:
www.trendyprojekt.sk
trendyprojekt@gmail.com

nástenné hodiny, budíky
0948 917 750
Inzercia

VÝMENA BATERIÍ
v hodinkách

Správa cestovného ruchu Senec s.r.o. a mesto Senec Vás
pozývajú na

SERVIS

Veľkonočné trhy v Senci,

hodiniek a šperkov

ktoré sa budú konať

26. - 29.3.2018 na námestí pred MsKS Senec.
Môžete sa tešiť na rôzny veľkonočný sortiment a stánky s občerstvením, ktoré budú otvorené od 10:00 - 18:00.
Tešíme sa na vašu návštevu.

ŠPERKY
www.kubitime.sk
Inzercia
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Dvojnásobné medzinárodné prvenstvo pre žiakov zo ZŠ na Mlynskej v Senci
Dve najvyššie ocenenia za vedecké práce získali traja žiaci zo ZŠ na Mlynskej ulici v Senci na medzinárodnej konferencii
v Prahe.
Odborná porota vyzdvihla nielen kvalitu
ich príspevkov, ale aj samotnú prípravu
prezentácii, ktorú si museli Filip Varga
z 5.D a spolužiačky Barbora Vargová a
Adriana Vargová z 8.A. aj ústne obhájiť.
Za svoje práce získali dve prvé miesta. Témou konferencie, ktorá sa konala
začiatkom decembra v hlavnom meste
Českej republiky, bola Slovenská ľudová kultúra a tradície v československých
vzťahoch v 20. storočí.
Vedecká súťaž bola určená pre žiakov
a študentov vo veku 11. - 19. rokov. Organizovalo ju Dokumentačné a múzejné

stredisko slovenskej menšiny v Českej republike pod záštitou veľvyslanca Slovenskej republiky v ČR Petra Weissa.
Žiakov pripravovala pani učiteľka Mgr.
Anna Sirotová. Vedecké práce boli hodnotené porotou, ktorej predsedníčkou
bola Helena Nosková z Ústavu soudobých dějín a budú aj publikované.
Pre účastníkov konferencie bol pripravený bohatý program, v rámci ktorého sa
mali možnosť oboznámiť s kultúrnymi pamiatkami Prahy.
Žiakom našej školy i pani učiteľke srdečne blahoželáme k vynikajúcemu úspechu
a ďakujeme za dôstojnú reprezentáciu
našej školy a nášho mesta Senec nielen
na Slovensku, ale aj v zahraničí.
Text: ir, as, Foto: as

Cvičná firma Strednej odbornej školy automobilovej a podnikania v Senci víťazne napreduje
Stredná odborná škola automobilová a
podnikania, Kysucká 14, Senec sa pravidelne zúčastňuje veľtrhov cvičných firiem
na Slovensku i v zahraničí. Nebolo tomu
inak ani v tomto školskom roku a tretiaci
zo študijného odboru škola podnikania
sa so svojou cvičnou firmou HLÁSNA
TRÚBA, s. r. o. s plným nasadením vrhli
do súťaženia.
Na deň svätého Mikuláša cvičná firma
prezentovala svoj projekt internetovej televízie na 4. kontraktačnom veľtrhu cvičných firiem na Obchodnej akadémii v Seredi. Nápad internetovej televízie vyvolal
veľký záujem prítomných už samotným
obchodným názvom. Presvedčivé obchodovanie, komunikatívnosť, invencia
jednotlivcov pretavená do tvorivej činnosti televízie priniesla viaceré ocenenia
v konkurencii 17 cvičných firiem.
Cvičná firma doslova očarila porotcov
a v kategórii „Naj firma“ obsadila prvé
miesto. Ďalšie ocenenie v podobe druhého miesta získala cvičná firma v kategórii
„Najlepšia vizitka“. Na obchodovanie zamestnancov - žiakov cvičnej firmy Hlásna
trúba, s. r. o. sa prišla pozrieť aj kamera
televízie Senec.TV, ktorá v prípravnej fáze
poskytla žiakom cenné rady, informácie
zo sveta médií.
Nové nápady na seba nedali dlho čakať
a motivovaní žiaci reprezentovali školu,
mesto v dňoch 25. – 26. januára 2018 na
6. mezinárodním veletrhu fiktívnich firem
v Olomouci. Veľtrhu sa zúčastnilo 40 cvičných firiem, z toho 16 zahraničných. Slovensko zastupovali tri cvičné firmy, medzi
ktorými bola aj senecká Hlásna trúba,
s. r. o.. To, že predmet podnikania sadol
žiakom ako uliaty, už nebolo pochýb.
Svedčia o tom nielen ocenenia členov

poroty z podnikateľskej praxe, ale aj priazeň prítomných učiteľov konkurenčných
cvičných firiem. Kreativita žiakov, ich digitálne zručnosti, schopnosť pracovať v
tíme priniesla celkovo devät ocenení v
nasledovných kategóriách:
• najlepšie logo – 3. miesto,
• najlepší katalóg – 2. miesto,
• najlepšia vizitka – 2. miesto,
• najlepšia prezentácia – 2. miesto,
• najlepšia reprezentantka – 2. miesto
Natália Balková,
• učiteľská cena – najlepšia prezentácia
– 1. miesto,
• učiteľská cena – najlepšia firma
– 1. miesto,
• najlepší stánok – 1. miesto,
• najlepšia firma – 1. miesto.
Cvičná firma Hlásna trúba, s. r. o. sa tak
stala absolútnym víťazom šiesteho roční-

ka veľtrhu. A kto stojí za úspešnou reprezentáciou SOŠ automobilovej a podnikania zo Senca?
Nikola Horváthová, Adam Algajer, Natália
Balková, Veronika Bednáriková, Michaela
Gilbert, Erika Múčková pod vedením Ing.
Jarmily Krasňanskej. Významnú pomoc
poskytuje cvičnej firme aj Ing. Ľubomíra
Hrubanová, riaditeľka SOŠ A a P, ktorá sa
aktívne zúčastňuje veľtrhov, súčasne vytvára podmienky pre prácu cvičnej firmy,
ktorá je súčasťou praktického vzdelávania na škole.
Veľtrh bol hodnotným prínosom pre jeho
aktívnych účastníkov, reprezentantov
cvičných firiem. Vďaka svojmu úsiliu, žiaci získali aj pozvánku na spoluprácu pri
organizovaní Youth Startup Festival Brno
2018.
Ing. Jarmila Krasňanská
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Školský Klub ZŠ Tajovského
Fašiangy - Turíce...
Posledné dni pred 40 - dňovým pôstnym
obdobím patrí zábave, Fašiangom, karnevalom, maskám. Túto ľudovú tradíciu
si v posledných rokoch prisvojili i niektoré
oddelenia ŠKD, a tak v piatok 9.2. sa to
maskami len tak hemžilo. Dobrá nálada a
zábava panovala aj v 4. a 5. oddelení /Kopecká vs. Škovránková/ a o tanec, občerstvenie a predvádzanie masiek nebola núdza. A aké boli masky? Aj doma vyrobené,
aj kúpené, v podstate také, aby sa v nich
deti mohli predviesť, aj sa zabaviť. A tu sú:

Popolcovou stredou, ukončili veselé obdobie v Kultúrnom dome, v Tatra banke
a na Školskom úrade v Senci. Pesničky
a básničky dozneli, deti sa potešili symbolickým cukríkom a obohatení o novú
skúsenosť a tradíciu odchádzali domov.
O bezpečnosť sa postarali, ako obyčajne,
členovia Mestskej polície, za čo im ďakujeme.
MonSkov

Deti a bojové umenie vs. fotograf a
učiteľ bojového umenia

Priblíženie a oboznámenie sa s našimi
ľudovými tradíciami sa stali naším predsavzatím do ďalších rokov. S myšlienkou
prišla kolegyňa Janett Prokešová, ktorá
si našla „spolunadšenky“ Moniku, Zuzku a tak sa rozhodli, že ukážu realizáciu
tohto predsavzatia i medzi obyvateľov
nášho mesta. V pondelok, 12.2.2018 navštívili a úsmev na tvári vyčarili vedeniu
školy, potom zašli do COOP Jednoty a na
záver do Prvej stavebnej sporieteľne. Pieseň Fašiangy Turíce sa niesla mestom a
potešila okoloidúcich. V utorok, deň pred

Gabo Szakál- tvorca nádherných fotokombinácií, individuálnych fotografií, ktoré tvoril počas mnohých rokov. Talent, nadanie
a fotografický vkus získaval od mladého
veku. Po niekoľkých rokoch sa rozhodol,
že by sa rád, okrem fotografovania, venoval pohybu detí. Nie však klasickým pohybom, ale formou bojového umenia WingTsun. Už 4. rok vedie triedu detí, zistil, že sa
omnoho rýchlejšie učia, ako dospelí, avšak potrebujú individuálnejší prístup. Nie
je to pásová výroba pohybov, ani vojenský
výcvik, ale sa snaží, aby im dal každý cvik
zmysel. A tak sa rozhodol:
1. Prečo práve bojové umenie?
Je to niečo medzi umením a športom, bez
zbytočných akrobacií sa super eliminuje.
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Dá sa robiť 10-ky rokov. Vrámci tréningov
sa učia psychickej sebeobrane a predchádzaniu konfliktov. Krédom je: nezačatý boj
je vyhraný boj.
2. Pre aký vek je Wing Tsun určený?
Pre 7 a viac. Sú tu však aj menšie deti.
3. Iné aktivity?
Aktivít mám dosť, momentálne ma zaujíma dizajn.
4. Čo stíhate okrem spomínaných činností?
Vyrábam paludária, t.j. živé biotopy, mám
rád nové výzvy, kde pustím uzdu svojej
fantázii.
5. Plány do budúcnosti s bojovým umením?
Žiakom sa snažím odovzdať maximum,
sám sa zdokonaľujem u svojich Sifu. Stretávame sa na slovenských i medzinárodných seminároch, sústredeniach, osobne
s trénermi, nacvičujeme rôzne techniky,
tradičné WT a escrima filipínske bojové
umenie. Plánujem sebeobranný kurz pre
ženy.
6. Spolupracujete ešte s niekým?
Spolupráca je so slovenskými školami
ewto.sk.
7. Čo by ste dnešným deťom ohľadne pohybu odkázali?
Pohyb je základ, cvičte všade, kde len
máte možnosť, samozrejme aj doma.
Gabo je vysoký, urastený muž. Bola som
už neraz (síce v závere) na jeho hodinách.
S deťmi sa „nehrajká“, vedie ich k dôslednosti, k presným pohybom s nohami i rukami. Nenútene, precízne, rázne - proste,
aby pochopili princíp a podstatu využitia
tohto druhu športu, resp. sebeobrany.
Prajeme všetkým deťom i dospelým, aby
tento druh športu poslúžil na podporu
dobrého pohybu a na zdokonalenie pružnosti tela.
MonSkov

V roku 2017 sme darovali 1 300 €
materskej škole v Šali. Grant bol
použitý na nákup ľudových krojov
pre deti, ktoré sa venujú ľudovým
tancom a vystupujú pred verejnosťou.

Zlepšujme spolu
naše okolie

Máte nápad na projekt, ktorý by bol
prospešný pre vaše okolie? Môže to
byť čokoľvek, čo zlepší život vo vašom
susedstve. Sme pripravení pomôcť.
Prihláste svoj projekt do 29. 3. 2018
na tesco.sk/pomahame.

Zapojte sa do nášho programu a získajte
podporu pre svoj projekt
Inzercia
16793 YCWH předvolební fáze 2018_Sencan_186x79.indd 1
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10

10

SENČAN marec 2018

Mestské kultúrne stredisko Senec KULTÚRNE PODUJATIA
Mestské kultúrne stredisko KULTÚRNE PODUJATIA

SENČAN marec 2018

KINO - HITY

PRÁZDNINOVÉ
PREDSTAVENIE

VČIELKA MAJA 2: SLADKÉ HRY

BACKSTAGE

5.3. pondelok o 10:00 5,00 Eur 15.3. štvrtok o 18:00 5,00 Eur
9.3. piatok o 16:00 5,00 Eur
16.3. piatok o 20:00 5,00 Eur

CHLOE A TRPASLÍCI

23.3. piatok o 18:00 4,00 Eur
25.3. nedeľa o 16:00 4,00 Eur

MÁRIA MAGDALÉNA

24.3. Sobota o 18:00 5,00 Eur
25.3. nedeľa o 18:00 5,00 Eur

LABYRINT
PRÓZA A POÉZIA / SPOLOČENSKÁ HRA
Jana Ogurčáková, Klára Ogurčáková
a Boris Hrivňák
2.3. piatok o 18:00 Vstup voľný
Spojená vernisáž dvoch výstav troch výtvarníkov
dvoch generácií.
Výstava trvá 02.03. – 29.03.2018.

KRISTÍNA DEBNÁROVÁ
A CHILLSBAND
21.3. streda o 19:00 5,00 Eur

Ako sami píšu, je to nový náhľad
na modernú hudbu. Je menej
„beat“ a viac „chill“.
Čo to v praxi znamená zistíte
na koncerte
(pop, funky, jazz).

PRIPRAVUJEME: HODINKA S...
Talkšou Moniky Macháčkovej
4.4. streda o 19:00 4,00 Eur
Hosť: Peter Batthyány
Živá hudba: Anička Veselovská
a Vladimír Kubalák

UŠTRIKOVANÁ
ROZPRÁVKA
Teátro Neline.
24.3. sobota
o 15:30 2,50 Eur
VEĽKONOČNÉ
TVORIVÉ DIELNE
OZ Šidielko
24.3. sobota
o 17:00 5,00 Eur
23.3. piatok o 18:00
Tibor Szomolai: Klán. Maffia a politika.
Prednáška a prezentácia knihy
za účasti autora
3.23. péntek 18:00
A Klán. Maffia és politika a Felvidéken Szomolai Tibor könyvbemutatója
és előadása

Kraslice, korbáče,
pohľadnice

PRIPRAVUJEME:

THE WET FLOOR
HAPPENING
Michal Fritzman,
Marek Noskovič,
Matúš Koštál,
Štefan Húska
a Michal Danielis
18.4. streda o 19:00 5,00Eur

Hudobný happening made in
okolie Senca a Bratislava región.
Hudobné zameranie: Blues, Blues-Rock,
Rock, Rock N Roll
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KNIŽNICA

KINOSÁLA

STRATENÉ KNIHY
5.3. - 9.3.

Spoločné podujatie verejných knižníc
Bratislavského samosprávneho kraja v týždni
slovenských knižníc 2018

KNIŽNÁ NEDEĽA
11.3. nedeľa
od 10:00 do 17:00
STRETNUTIE S MALOU TÁLIOU
14.3. - 16.3. Vstup voľný
CINEAMA
27.3.
utorok
Vstup
voľný

Deň otvorených dverí v knižnici.
Divadelné predstavenie:

DIVADLO
SO ŠAŠOM MAROŠOM
11.3. nedeľa o 15:30

Prednáša Bc.Marek Riečan:
RAMSES III
12.3. pondelok o 18:00
Posledný veľký faraón

GULLIVEROV DENNÍK
Svetobežná rozprávka
Divadelná nedeľa
4.3. nedeľa o 15:30 3,00 Eur

SANCHERÍB
19.3. pondelok o 18:00
Dobyvateľ z Ninive
DÁREIOS I. a XERXÉS I.
26.3. pondelok o 18:00
Európa v ohrození

PRIPRAVUJEME:

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

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

MESTSKÉ MÚZEUM
TURECKÝ DOM
Premietanie dokumentárneho filmu
15.3. štvrtok o 18:00

V západnom zajatí z dielne Fórum inštitútu
pre výskum menšín. Hodinový dokumentárny
film spracúva osud maďarských členov
mládežníckej organizácie Levente
a honvédov, ktorí sa po skončení druhej
svetovej vojny dostali do amerického,
britského či francúzskeho zajatia.
Po premietaní beseda s jedným z autorov,
Zoltánom Kőrösom, PhD.
Podujatie bude v maďarskom jazyku.

POHĽADNICE
POD KLENBAMI
(Senec 1957-2017)

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

Diana Duchoňová, PhD.
- Tünde Lengyelová, PhD.
29.3. štvrtok 19:00

Hradné kuchyne a šľachtické stravovanie
v ranom novoveku. Rozprávanie vedeckých
pracovníčok Historického ústavu
Slovenskej akadémie vied
nielen o prastarých receptoch...

ĽUDOVÁ ROZPRÁVKA
15.3. štvrtok o 10:00

Deň ľudovej rozprávky
so študentmi katedry bábkoherectva
– dramatizované čítanie pri príležitosti
Dňa ľudovej rozprávky

MANIPULÁCIA
16.3. piatok o 18:00

Prednáška z cyklu Psychosomatika

Antónie Krzemieňovej

NOC
S ANDERSENOM
23.3. piatok o 18:00

Rozprávková noc v knižnici

PRIPRAVUJEME: KRÁĽ ČITATEĽOV

18.4. streda o 9:00

Vedomostná súťaž pre žiakov ZŠ

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

www.msks-senec.sk
www.kinosenec.sk
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O finančnej gramotnosti vo Viedni
Banka je inštitúcia, s ktorou sa v živote
stretne takmer každý človek.
Jedno také stretnutie sme absolvovali aj my, šiestaci a siedmaci Súkromnej
základnej školy v Senci. V projekte FLiP
sme mali možnosť navštíviť centrálu Erste bank priamo vo Viedni. Exkurzia bola
zameraná na to, aby sme sa dozvedeli,
ako fungujú financie.
Všetci sme sa na tento deň veľmi tešili.
Cestovali sme vlakom a po príchode do
Viedne všetkých uchvátila moderná vlaková stanica. V banke nás privítali dvaja
zamestnanci, ktorí nám rozdali menovky
pre návštevníkov a krátko nám vysvetlili,
ako bude exkurzia prebiehať. Rozdelili
sme sa do skupín a dostali tablety. Použili sme aplikáciu, ktorá nám mala ukázať, ako najlepšie hospodáriť s peniazmi
pri denných výdavkoch. Mohli sme sa
rozhodnúť, koľko z denného prideleného
rozpočtu minieme na potraviny, oblečenie, dopravu, bývanie alebo iné veci.
Potom sme sa krátko rozprávali o niektorých pojmoch z oblasti financií.
V ďalšom kroku sme sa dozvedeli o výhodách a nevýhodách bezhotovostnej
spoločnosti. Myslím si, že na Slovensku budeme ešte dlho peniaze používať, ale používanie kreditných kariet a
moderných technológií vo financiách
bude rýchlejšie. Nasledujúca téma bola

veľmi zaujímavá - premiestnili sme sa
do miestnosti, kde boli bezpečnostné
schránky. Tie sme mnohí videli po prvýkrát v živote. Takéto schránky slúžia ľuďom na ukladanie cenností, ako napr.
šperky, zlato a iné. Posledná zastávka
bola pri obrazovkách, na ktorých sme sa
dozvedeli niečo o globalizácii.

Všetkým sa nám návšteva banky páčila
a informácie, ktoré sme dostali, boli veľmi užitočné.
Z banky sme sa presunuli do známeho
zámku Belvedere, pri ktorom sme sa odfotili a ponáhľali sa späť na vlakovú stanicu, hoci domov sa nám ani veľmi nechcelo.
Filip Barka, 6.A

Senec - hlavné mesto slovenského Aloe

V júni roku 2014 vyšiel článok v Mestských
novinách Senčan s Eduardom Kubalom, mladým seneckým pestovateľom Aloe. V tomto
rozhovore porozprával o svojich odvážnych
plánoch – začať vyrábať z Aloe aj zdravé prírodné produkty. Zaujímali sme sa ako sa jeho
koníček rozvinul a ako vo svojich zámeroch
pokročil.
• Dá sa ešte hovoriť o koníčku?
Pestovanie Aloe je stále mojím hobby, no organizácia výroby a predaja a celkové riadenie
firmy je už poriadna makačka. Keďže som sa
rozhodol vytvoriť uznávanú značku založenú
na základných ľudských hodnotách, počítal
som s tým, že sám by som to všetko nestíhal,
takže som si našiel pomocníkov. So starostli-

vosťou o rastliny mi začala pomáhať kamarátka, tiež milovníčka prírody a rozširuje sa aj náš
predajný a výrobný tím.
• Aké produkty sa vám podarilo vyrobiť?
Spojil som sa so skvelými ľuďmi, s ktorými vyrábame poctivé, prírodné a zdravé produkty.
Ako prvé uzrelo svetlo sveta Aloe mydlo, Aloe
mastička a Aloe výluh na vnútorné užívanie.
Neskôr sa naša ponuka rozšírila o Aloe krém,
gél, olej a balzam na pery. Niektoré z našich
produktov sú založené na generáciami overených receptúrach, no v našom tíme máme
aj mladých progresívnych odborníkov, ktorí
vyvíjajú celkom nové receptúry.
• Čo nové pripravujete?
V najbližších týždňoch dokončíme vývoj nového šampónu, a do konca roka by sme ešte
chceli dotiahnuť deodorant a zubnú pastu. Ak
sa nám to podarí, bude to pre tak mladú značku akou je Aloemed veľkým úspechom.
• Čo vás najviac motivuje?
Od začiatku bolo mojou motiváciou sprostredkovať úžasné účinky Aloe ľuďom a prispieť k
ich zdravšiemu životu. Dnes keď už naše produkty používajú stovky zákazníkov sú stále
mojou obrovskou motiváciou spokojní klienti,
niekedy až pacienti. Je to úžasný pocit, keď vi-

díme a počúvame ako im Aloemed produkty
pomáhajú. Ich referencie sú našou hlavnou a
zatiaľ najlepšou reklamou. Posielajú za nami
svojich známych, ktorých trápia kožné alebo
tráviace ťažkosti. Skvelé je tiež to, že sa čoraz
viac ľudí zaujíma aj o prevenciu a zdravý životný štýl.
• Zaujímajú sa o vaše produkty aj obchody ?
Áno, často ma oslovujú obchodný zástupcovia, hlavne bio obchodov, ktorí by radi mali
naše produkty na svojich pultoch. No zatiaľ
stíhame predávať aj sami na vybudovaných
miestach v Senci a v Bratislave a tiež prostredníctvom nášho E-shopu. Počas roka nás
môžete stretnúť aj na väčších jarmokoch, vinobraniach a festivaloch po celom Slovensku,
kde sa miestni obyvatelia s údivom dozvedajú, že hlavným mestom slovenského Aloe je
práve Senec.
• Ako to bude s letným projektom Kaktusovo?
Kaktusovo sa mení na Aloemed. Počas leta
máme v pláne zakotviť s naším Aloemed stánkom na oboch brehoch Slnečných jazier. Tie
sa tak stanú prvým letoviskom na Slovensku,
kde vám opravia spálený chrbát na počkanie
za pomoci čerstvej Aloe dužiny priamo z našej plantáže.
M.T. Foto: Gabriel Szakál
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BUĎTE KRÁSNE
S NAMI
PIGMENTÁCIA, ROZŠÍRENÉ PÓRY,
VRÁSKY - ČO S TÝM ?!
Blíži sa čas prvých jarných lúčov a vy sa obávate
čo s vašou pigmentáciou ? Alebo nechcete svoju
pleť vystaviť okoliu, pretože vás trápia roztiahnuté
póry alebo nedajbože sa vám ukázali prehĺbené
vrásky ?
Máme pre vás ideálne riešenie, šetrné
k vašej pleti a pokožky tváre. Ponúkame vám
odbornú neinvazívnu starostlivosť ošetrenia LPG
technológiou starostlivosťou o vaše telo a tvár.
Dnes by som rada dala do pozornosti
účinnú stimuláciu buniek pomocou LPG peeling
technológiou. Táto terapia oživuje bunečnú
regeneráciu pokožky tváre a krku pre efekt
,,novej kože“.
Ošetrenie spočíva v tvárovom ošetrení LPG
prístrojom, po ktorom na tvár aplikujeme AHA
LPG peeling. AHA LPG peeling je v zložení
kyseliny mandľovej a kyseliny glykolovej.
Kyselina glykolová preniká ľahko do pokožky,
pričom dokáže účinne bojovať s predčasným
starnutím pleti a to aj fotostarnutím pleti,
pigmentáciami, akné a jazvičkami. Kyselina
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KADERNÍCTVO, KOZMETIKA
PEDIKÚRA, MANIKÚRA, MASÁŽE
LPG ošetrenie, HYPOXI cvičenie
s kombináciou chemického peelingu dvakrát
do mesiaca / každý druhý týždeň /,
v rozmedzí 2 mesiacov. Toto ošetrenie vám zaistí
bunečnú regeneráciu a rozjasnenú tvár pokožky
po celý rok.
Ako bonus v mesiaci marec máme pre vás
ideálne riešenie pre vašu prípravu pred prvými
slnečnými lúčmi v podobe balíčka ošetrenia
- 4 x ošetrenie LPG Endermolift + 4 x AHA LPG
peeling + 1 x GRÁTIS aplikácia collagenovej
masky na tvár a dekolt /pri zakúpení balíčka/.

glykolová podporuje exfoliáciu buniek a následnú
regeneráciu pokožky. Stimuluje produkciu
kolagénu a elastínu v pokožke a navyše pleť
okysličuje a rozžiari.
Kyselina mandľová nám výrazne znižuje
výskyt infekcií na pokožke. Je najčastejšou
voľbou pri riešeniach problémov mastnej,
aknóznej pleti a postaknóznych stavov/ jazvy,
pigmentácie /. Na to aká je kyselina mandľová
účinná na pokožku, nepôsobí dráždivo /
začervenaním a opuchom /.
Intenzitu kyselín po ošetrení LPG prístrojom
volíme vždy podľa stavu pokožky. Klientom
odporúčame aplikáciu ošetrenia LPG endermolift

Klamová Ingrid
majiteľka In hair & beauty salónu

Inzercia

Virtuálna prechádzka v Krajine potokov
Veronika Murányi sprevádzala obecenstvo na virtuálnej prechádzke Krajinou
potokov večer 15. februára 2018 v Mestskom múzeu v Senci. Krajina potokov je
vlastne Gyimesközéplok (Lunca de Jos),
usadlosť Gyimesanov tvorená sústavou
horských lazov v rumunskom kraji Hargita (Judetul Harghita). Senec a Gyimeskö-

zéplok, so vzájomnou vzdialenosťou vyše
1000 kilometrov, sú možno dve najvzdialenejšie hraničné body územia, kde sa
používa maďarský jazyk. Prírodné a spoločenské prostredie týchto dvoch miest
a životný štýl členov týchto maďarských
komunít sú diametrálne odlišné, napriek
tomu ich spája jazyk, náboženstvo a tradičná historická identita.
Veronika Murányi pohostila obecenstvo
čučoriedkovou pálenkou a čučoriedkovým čajom z Gyimesközéploku, aby sa
ľahšie naladili na atmosféru obrázkov a
príbehov zo vzdialeného rozprávkového
sveta.
Prednášková miestnosť múzea sa opäť
zaplnila zvedavými Senčanmi, v ktorých
očividne zanechali obrázky očarujúcej
prírody a zvláštne príbehy z kraja s inak
plynúcim časom hlboký dojem. Trasa virtuálnej prechádzky viedla po horských
pastvinách, v lesoch na strmých svahoch
Východných Karpát a popri horských kalíb (letný salaš) Gyimesanov. Veronika
Murányi nás pozvala do svojej kaliby a
zastavili sme sa aj u susedov.
Výborná kompozícia prednášky poslúžila
k naplneniu cieľa, poskytnúť príležitosť
nahliadnuť do čarovného sveta. Hovorilo

sa aj o výrobe syra, o hüdintés (špeciálny spôsob tvorby zvuku, ktorý počuť na
veľkú vzdialenosť), o priesmykoch, o ručnom zbere sena, vypočuli sme príbehy
o medveďoch a o vzájomnosti Gyimesanov. Dozvedeli sme sa veľa o rázovitosti
života obyvateľov územia hôr a potokov,
čo robí ich kultúru špeciálnou gyimesskou.
VCs
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Európai Tehetségpont lett a Szenczi Molnár Albert Alapiskola
Tavaly decemberben karácsonyi ajándékként érkezett a jó hír, hogy a Szenczi
Molnár Albert Alapiskola tehetségpontját,
Jakubecz Ádám tanár úr nyertes pályázata
alapján, Európai Tehetségpontnak nyilvánították, így az iskola része lett az Európai
Tehetségsegítő Hálózatnak.
Hosszú út vezetett idáig, amely 2011-ben
kezdődött, amikor először került megrendezésre az azóta évente megvalósuló Regionális Helytörténeti Konferencia, amely a
diákok a szenci régió helytörténetét feldolgozó kutatásainak eredményeit mutatja be.
Az iskola 2014 szeptemberében a helytörténeti kutatás regisztrált tehetségpontja lett a Kárpát-medence egészét átfogó

tehetségpontok hálózatában. Az igényes
munkát nagyra értékelte a tehetségpontokat minősítő bizottság is, amely a több
éves jól dokumentált tehetséggondozási
és publikációs tevékenysége alapján már
2015-ben megadta a „kiváló akkreditált tehetségpont” minősítést a Szenczi Molnár
Albert Alapiskolának.
Az iskola 2018-as éve egy újabb fontos
szakmai elismerés jegyében indult, amely
egyben új, immár európai léptékű, izgalmas kihívást is jelent a tanároknak és a diákoknak egyaránt. „Európai Tehetségpontként ezentúl az iskola részt vehet az európai
pályázatokban, és három tehetséges diákja tagja lehet az Európai Tehetségsegítő

Hálózat ifjúsági tagozatának. Mindez nem
valósulhatott volna meg a pedagógusok
folyamatos és áldozatos tehetségsegítő
munkája nélkül, amiért külön köszönet illeti
meg őket.”- jelentette ki Matus Mónika igazgató.
VCs

ZŠ A. M. Szencziho je Európskym strediskom talentov
Dobrá správa o tom, že Stredisko talentov
ZŠ A. M. Szencziho sa stalo Európskym
strediskom talentov, prišla koncom decembra ako vianočný darček. Škola sa na
základe úspešného projektu pána učiteľa
Adama Jakubecza zapojila do Európskej
siete podpory talentov.
K tomuto úspechu viedla dlhá cesta, ktorá
sa začala v roku 2011. Vtedy sa prvýkrát
uskutočnila Konferencia o regionálnej histórii, ktorá sa stala pre žiakov - mladých
výskumníkov stálou platformou pre prezentáciu svojich výsledkov skúmania histórie Senca a okolia.
ZŠ A. M. Szencziho sa v septembri 2014

zapojila do siete stredísk talentov pokrývajúcej Karpatskú kotlinu ako registrované
Stredisko talentov v oblasti výskumu regionálnej histórie. Prácu školy a mladých
výskumníkov si vysoko cenila aj hodnotiaca
komisia stredísk talentov. Na základe dobre
zdokumentovanej starostlivosti o talentované deti udelila komisia Základnej škole A.
M. Szencziho už v roku 2015 titul „Vynikajúce akreditované stredisko talentov“.
Rok 2018 sa pre školu začal v znamení významného ocenenia kvality starostlivosti o
talentov, ktoré predznamenáva novú európsku dimenziu výziev pre učiteľov aj žiakov.
„V postavení Európskeho strediska talentov

sa odteraz budeme môcť zapojiť do európskych projektov a traja naši talentovaní žiaci sa stanú členmi mládežníckej platformy
Európskej siete pre podporu talentov. Tieto úspechy by sa nedostavili bez neustálej
obetavej práce pedagógov našej školy na
poli podpory talentov, za čo im patrí veľká
vďaka“ – vyjadrila sa riaditeľka školy Mónika
Matuš.
VCs

Gimibál – 2018

Ples Spojenej školy s VJM

Farsangfarkára gimnáziumunk is megtartotta a hagyományos bálját. A hivatalos bálnyitó után a diákok rövid műsorral
lepték meg a bálozókat, köztük városunk alpolgármesterét Dušan Badinskýt
és megyénk képviselőjét, Gujber Lászlót kedves feleségével. Idén sem maradhatott el a Schwarzwald-torta és a sült
malac, mindenféle más „malacsággal“
körítve. Az éjféli nemzeti ima után következett a gazdag tombola, amely csak
emelte a hangulatot, majd hajnalig állt a
bál.
Agárdy Gábor

Svoj ples usporiadala Spojená škola s
VJM na záver Fašiangov. Po oficiálnom
otvorení plesu nasledovalo vystúpenie
študentov školy pre rodičov a prítomných
hostí, medzi ktorými boli aj viceprimátor
mesta Senec Dušan Badinský a poslanec BSK László Gujber s manželkou.
Ani toho roku nechýbala torta Schwarzwald a pečené prasiatko. O polnoci zaznela národná modlitba. O vzrušenie
v sále sa postaralo žrebovanie bohatej
tomboly. Ples pokračoval až do úsvitu.
Gábor Agárdy

Speciális pedagógiai és pszichológiai szakszolgálat az alapiskolában
2018 januárjától minden szerdán 13
órától estig működik a Szenczi Molnár
Albert Alapiskolában igény szerint a magán speciális pedagógiai és pszicholó-

giai szakszolgálat Pozsonyból. Foglalkoznak az ADHD, ADD, figyelemzavar,
tanulási zavarok: diszgráfia, diszlexia,
diszkalkulia kezelésével. Időpontot le-

het egyeztetni a 0905/242940-es telefonszámon. Egy óra díja 10 euró (diagnosztikai felmérés 15 euró).
Sz.M.A. Alapiskola

Poradňa špeciálnej pedagogiky a psychológie na ZŠ A. M. Szencziho
Pracovníci bratislavského súkromného
Centra pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie poskytnú od
januára 2018, každú stredu od 13:00 do

večera, odbornú pomoc v priestoroch ZŠ
A. M. Szencziho. Venovať sa budú deťom s
poruchami učenia ako dysgrafia, dyslexia,
dyskalkúlia a deťom s poruchami pozor-

nosti a s diagnózou ADHD/ADD. Termín si
môžete rezervovať na tel. č.: 0905/242940.
Hodinový poplatok je 10 eur (prvotná diagnostika - 15 eur).
ZŠ A.M.Sz.
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A Pódium Színház Szencen
A Pódium Színház társulata, amely nagyrészt a budapesti Madách Színház művészeiből alakult, nem először vendégszerepelt Szencen. Céljuk olyan előadások
létrehozása, amelyeken a néző átadhatja
magát a felhőtlen, mégis színvonalas
szórakozásnak. Február 7-i fellépésük
az első idei Csemadok rendezvény volt
városunkban. Két színdarabot hoztak
magukkal, egy mesejátékot a gyerekek-

Divadlo Pódium v Senci
Súbor Divadla Pódium, pozostávajúci
hlavne z hercov budapeštianskeho divadla Madách, neúčinkoval prvýkrát v
Senci. Cieľom súboru je uskutočniť také
predstavenia, ktoré divákom poskytnú
príležitosť na bezstarostné rozptýlenie sa
na vysokej umeleckej úrovni. Ich vystúpenie 7. februára bolo prvým tohoročným
podujatím uskutočneným v gescii Csemadoku. Predstavili dve divadelné hry,
adaptáciu rozprávky pre deti a veselohru
pre dospelých. Divadelnú adaptáciu rozprávky Žabí princ od bratov Grimmovcov
videlo viac než 200 škôlkarov a školákov
prvého stupňa v kinosále MsKS. Okrem
seneckých detí, vďaka podpory Zdru-

SPEKTRUM
nek és egy bohózatot a felnőtteknek. A
Grimm mese alapján színpadra alkalmazott Békaherceg című mesét több mint
200 óvodás és kisiskolás látta a Városi
Művelődési Központ mozitermében. A
szencieken kívül a Szenc- és Vidéke Társulás támogatásával megnézhették az
előadást a zonci, féli, hegysúri, boldogfai
és rétei kisgyerekek is, akiket autóbusz
szállított Szencre, majd haza a sűrű hóesésben. Az esti előadás is telt ház előtt
zajlott. Franz Arnold és Ernst Bach: Apa
ženia Senec a okolie, sa mohli tešiť z
predstavenia aj deti z Turňa, Tomášova,
Hrubého Šúru, Boldogu a Reci, ktoré prišli do Senca napriek hustému sneženiu.
Večerné predstavenie sa tiež odohralo
pred plnou sálou. Veselohra v dvoch častiach od Franza Arnolda a Ernsta Bacha:
Otec je len jeden!? bola založená na situácii, kedy vysokopostavený úradník sa
chystal na oslavu desiateho výročia sobáša za prítomnosti svojich svokrovcov
vyznávajúcich prísne mravné zásady. Rodinnú idylu naruší správa o nečakanom
príchode zatajovaného dieťaťa hlavného
hrdinu. Hudobná veselohra sa postarala
o bezstarostný večer pre obecenstvo zo
Senca a okolia. Predstavenie podporilo
mesto Senec.
Margit Polák

Képzeletbeli séta Patakországban

Murányi Veronika 2018. február 15 én este a Szenci Városi Múzeumban
patakországi tájakon kalauzolta a közönséget. Patakország valójában Gyimesközéplok a romániai Hargita megyében
élő gyimesi csángók havasi szórványtelepülése. Szenc és Gyimesközéplok a
magyar nyelvhatár egymástól talán legtávolabb eső pontjai, melyeket több mint
1000 kilométernyi közút választ el, illetve
köt össze. A két magyar közösség életformája, természeti és társadalmi környezete teljesen eltérő, viszont nyelvükben,
vallásukban és tradicionális történelmi
identitásukban mégis összetartozók.

Murányi Veronika az előadásra érkezőket
gyimesközéploki kokojzás (áfonyás) pálinkával és kokojza lapi teával (áfonyalevél tea) várta, hogy könnyebben ráhangolódjanak a képekben és történetekben
megidézett távoli csodavilág befogadására.
A múzeum előadóterme most is teljesen
megtelt kíváncsi szenciekkel, akikre láthatóan nagy hatással voltak a varázslatos tájak képei és a különös hangulatú,
más időszámítású világból való történetek. A képzeletbeli séta útvonala kaszálók, reglők (legelők) és meredek hegyek
erdői közt a Keleti- Kárpátokban élő
gyimesi csángók hegyi kalibái (állattartó
szállásai) közt vezetett. Útközben benézhettünk Murányi Veronika kalibájába és a
szomszédoknál is tiszteletünket tehettük.
A kitűnő érzékkel megkomponált előadás betekintést engedett egy nagyon különleges világba. Szó volt sajtkészítésről,
hüdintésről - a helybeliek messze elhallatszó hangképzési technikájáról, hágókról, medvékről és medve történetekről,
kalákáról, buglya rakásról, és még sok
olyan jellegzetességről, amely a hegyek
és patakok lakóinak kultúráját gyimesivé
teszi.
VCs (preklad na str. 13)
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csak egy van!? című kétrészes bohózatában egy főtisztviselő éppen tizedik házassági évfordulójának megünneplésére
készül, ahol szigorú erkölcsű apósát és
anyósát látják vendégül. A családi idillt
egy váratlan vendég, hősünk családja
elől eltitkolt gyermeke, érkezésének híre
zavarja meg. A zenés bohózat vidám
szórakoztató estével ajándékozta meg
a szenci és Szenc környéki közönséget.
Ezt az előadást Szenc városa támogatta.
Polák Margit
Petőfi Sándor

A szabadsághoz
Oh szabadság, hadd nézzünk szemedbe!
Oly sokáig vártunk rád epedve,
Annyi éjen által, mint kisértet,
Bolygott lelkünk a világban érted.
Kerestünk mi égen-földön téged
Egyetlenegy igaz istenséget,
Te vagy örök, a többi mind bálvány,
Mely leroskad, egy ideig állván.
S mégis, mégis számkivetve voltál,
Mint a gyilkos Kain bujdokoltál,
Szent nevedet bitora szögezték,
Érkezésedet hóhérok lesték.
Megszünt végre hosszu bujdosásod,
Sírba esett, ki neked sírt ásott,
Bevezettünk, s uralkodás végett
Elfoglaltad a királyi széket.
Te vagy a mi törvényes királyunk,
Trónusodnál ünnepelve állunk,
Körülötted miljom s miljom fáklya,
Meggyúlt szíveink lobogó lángja.
Oh tekints ránk, fönséges szabadság!
Vess reánk egy éltető pillantást,
Hogy erőnk, mely fogy az örömláztól,
Szaporodjék szemed sugarától.
De, szabadság, mért halvány az orcád?
Szenvedésid emléke szállt hozzád?
Vagy nem tettünk még eleget érted?
Koronádat a jövőtől félted?
Ne félj semmit, megvédünk... csak egy szót,
Csak emeld föl, csak mozdítsd meg zászlód,
S lesz sereged ezer és ezernyi,
Kész meghalni vagy diadalt nyerni!
S ha elesnénk egy szálig mindnyájan,
Feljövünk a sírbul éjféltájban,
S győztes ellenségednek megint kell
Küzdeni... kisértő lelkeinkkel!
Pest, 1848. márciusa
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KRONIKA

Spoločenská kronika
Narodili sa
Michaela Maczeáková
Oliver Jančich, Viktor Gahýr,
Emma Havlíková, Ema Sládečková,
Emma Michaleková, Richard Béres,
Michal Milan Agócs, Gregor Poništiak,
Adam Koleno, Lara Jazbec,
Martina Hvorková, Michal Pinka,
Patrik Ušiak

Zosobášili sa
Štefan Vincze - Zuzana Baraniaková
Michal Benkovič - Andrea Partiová
Adam Hýll - Zuzana Filová

Blahoželáme jubilantom
Jednota dôchodcov
Margita Hartlová (80)
Zuzana Matejová (75)
Mária Sorgerová (75)
Jozef Poór (65)

Klub dôchodcov
Poór Jozef (65)
Helena Zelmanová (70)
Anna Fülöpová (75)
Mária Szorgerová (75)
Margita Hartlová (80)
Jozef Šimonič (80)

Slovenský zväz telesne postihnutých ZO č. 215
Andrea Szabová (45)
Viera Andelová (60)
Jozef Poór (65)
Jozef Gráčik (65)
Dňa 15.2. to bolo 50 rokov, čo na spoločnú cestu životom vykročili naši milovaní
rodičia Margita a Ján Hegedűsoví. Kedysi ste si prstienky dali a už je to zopár
liet. Večnú lásku ste si sľubovali a ten sľub
nikdy nevzali ste späť. Tak ako kedysi, tak
i dnes vám v srdci zvony znejú a spolu s
nami šťastie a lásku vám k výročiu prajú
syn Marián s manželkou Ľubicou, vnučka Ivanka, dcéra Erika s manželom Jarkom, vnuci Iminko a Erik.
Dňa 3. marca sa dožíva 75. rokov Jozef
Krasňanský. Pevné zdravie, veľa elánu,
spokojnosť v súkromí aj v chovateľstve
želá manželka a dcéry s rodinami.

Opustili nás
František Matlák 1936,
Štefan Kleberc 1956,
Mária Madarászová 1939,
Ľubomír Kostka 1958,
Michal Kobela 1936,
Ladislav Szabo 1934,
Helena Seböková 1938,
Ing. Andrej Sándor 1948,
Ján Majó 1939, Viktória Vörösová 1937,
Božena Michaleková 1926,
Zdenka Szalaiová 1956,
Jozef Šalkovič 1932,
Dr.prof.Ing. Zoltán Agócs CSc. 1938,
Alexander Meszároš 1948
Rudolf Algayer 1946
Dňa 26. marca 2018 uplynú dva smutné roky, čo nás
navždy opustil náš milovaný
manžel, otec a dedko Jozef
Barančík. S láskou na teba
spomíname , navždy zostaneš v našich srdciach. Manželka, synovia
s rodinami a ostatná rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu prosím tichú spomienku.
Ďakujeme
Dňa 14.2.2018 uplynú dva
roky, čo nás navždy opustila naša milovaná Beáta
Bombalová. Zostalo po tebe
prázdne miesto. S láskou
spomínajú syn Branislav,
mama Terézia, sestra Andrea a ostatná
rodina. Kto ste ju poznali, venujte jej spomienku. Ďakujeme
Dňa 12.3.2018 uplynú 4 roky,
čo nás navždy opustila naša
mamina Rozália Kaušitzová
a 13.4.2018 si pripomenieme
jej nedožitých 90. rokov. Kto
ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. S láskou spomína smútiaca rodina
Dňa 17.2.2018 si pripomíname 7. výročie úmrtia nášho
drahého Jána Kontára. S
láskou na neho spomíname.
Manželka s rodinou a celá
ostatná rodina
Dňa 8.2.2018 uplynulo 18 rokov, čo nás navždy opustila
Františka Kováčová, rod.
Katonová. S láskou na ňu
spomína dcéra s rodinou.

Odišla si potichu, v bolestiach. Smutná je

cesta vedúca k hrobu, kde
odpočíva Tvoje unavené
srdiečko! 20. februára uplynie 10 rokov od bolestnej
rozlúčky, ale v duchu a v
našich srdciach si navždy s
nami drahá matka, stará mama, prababka
Hercsány, rod. Leginusz Julianna. Venujte jej chvíľku ticha, ktorí ste ju poznali.
Ďakujeme! S láskou spomíname. Tvoje
smútiace dcéry: Edit, Judit a ich rodiny.
Elmentél csendben, fájdalmak között. Szomorú az út, ami a sírhoz vezet, ahol megpihen elfáradt, drága szívecskéd! Február
20-án, tíz éve, hogy fájó szívvel elbúcsúztunk, de gondolatban-szívünkben örökké
velünk vagy drága édesanya, nagymama,
dédike Hercsány, szül. Leginusz Julianna. Akik ismerték, szenteljenek Neki egy
csendes pillanatot. Köszönjük! Soha el
nem múló szeretettel emlékezünk. Gyászoló lányaid: Edit és Judit családjukkal.
Ten, kto Ťa poznal spomenie si, ten kto Ťa mal rád
nezabudol. Dňa 6.3.2018 si
pripomenieme druhé výročie, čo nás navždy opustil
náš milovaný manžel, otec
a dedko Štefan Mikulec. S láskou spomína manželka, syn Michal s rodinou a dcéra Zuzana s rodinou.
Dňa 12.2.2018 uplynie rok,
čo nás navždy opustila naša
drahá mama sestra, babka
a prabaka Anna Mucsková.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej s nami tichú spomienku. Dcéry, zaťovia, vnuci a
pravnuci
Dňa 7. februára uplynulo 10
rokov, čo nás navždy opustila naša milovaná matka a
babka Irena Pomšahárová rod. Lukaszová. Kto ste
ju poznali, venujte jej prosím krátku spomienku. S láskou spomína
smútiaca rodina.
Immár 10 éve annak, hogy február 7-én
örökre eltávozott családja köréből a drága
édesanya és nagymama Pomšahár szül.
Lukasz Irénke. Akik ismerték, szenteljenek emlékének egy röpke pillanatot ezen
a szomorú évfordulón. Emlékét örökké
őrző családja.
Dňa 22. apríla 2018 si pripomíname 3.
výročie, čo nás navždy opustila naša
milovaná mama a babka Gizela Gábriš.
S láskou spomínajú dcéra Gita s rodinou.
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PERI má dobročinnosť v krvi
Nemecká rodinná a pritom globálna svetová firma zaoberajúca sa predajom a prenájmom debnenia, lešenia a inžinieringom má
zastúpenie v deväťdesiatich krajinách sveta. Centrála slovenskej dcéry PERI sa nachádza v Senci na Šamorínskej ulici. S konateľom Ing. Radoslavom Kopkom sme sa rozprávali aj o spoločenskej angažovanosti firmy, ktorej zatiaľ najvýraznejší prejav v našom
meste si určite všimol každý Senčan. Lešenie firmy PERI obkolesovalo vežu kostola sv. Mikuláša vyše sedem mesiacov, pričom
hodnota bezodplatnej výpožičky sa vyšplhala na desiatky tisíc eur.

• Ako sa cítite v Senci, ako vás
ovplyvňuje toto prostredie?
V PERI som viac ako tri roky,
ale v Senci bývam už osem
rokov kde som sa usadil po návrate zo zahraničia. Môj brat s
rodinou tu žije už skoro tridsať
rokov. Senec mne aj mojej rodine vyhovuje po každej stránke.
Čo sa týka našej spoločnosti,
PERI bola založená v Nemecku v roku 1969 a na Slovensku
pôsobí od roku 1996. Slovenská centrála bola presťahovaná do Senca v roku 2007 z
Bratislavy. Musím povedať, že
v Senci sú vo viacerých ohľadoch výhodnejšie podmienky
pre našu spoločnosť než boli
v Bratislave, pričom dopravná
infraštruktúra je porovnateľná.
Poloha vyhovuje aj našim zamestnancom.
• Čomu sa PERI venuje, aký
má podiel zo slovenského a
globálneho trhu?
PERI je nemecká rodinná firma
patriaca rodine Schwörerovcov z bavorského Weissenhornu, ktorá vyrástla za skoro 50
rokov do globálnych rozmerov
so zastúpením v 90 krajinách
sveta. Firma podniká v oblasti
vývoja, výroby, predaja a prenájmu stavebného debnenia,
lešenia a s tým súvisiacim inžinieringom. Jej úspech spočíva
nielen vo vysoko kvalitných
produktoch a technických
riešeniach, ale hlavne v špič-

kových službách a osobitnom
prístupe k zákazníkovi. Celosvetovo je PERI lídrom na
trhu a slovenská dcéra s viac
ako 40-percentným podielom
je tiež jednotkou na domácom
trhu. Okrem centrály v Senci
máme na Slovensku ešte obchodnú a projektovú kanceláriu v Považskej Bystrici a ďalší
sklad debniacich a lešenárskych prvkov v Prešove.
• Kde všade sa môžeme
stretnúť s PERI?
Našimi partnermi sú najväčšie národné a nadnárodné
stavebné firmy, ale aj stovky
stredných a malých stavebných firiem. Znamená to, že
sme viac menej zainteresovaní
do realizácie takmer všetkých
veľkých stavieb na Slovensku,
či už v dopravnom alebo pozemnom staviteľstve. S našimi
stavebnými partnermi sme sa
podieľali na výstavbe mostov
a tunelov na diaľnici D1 ako aj
na výstavbe rezidenčných a
komerčných komplexov ako
napríklad Bory Mall alebo
Twin City v Bratislave, ale aj
na špeciálnych stavbách ako
futbalový štadión v Trnave a v
súčasnosti aj Národný futbalový štadión. Aktuálne pracujeme na ponukách pre projekty
Sky Park a Autobusová stanica Mlynské Nivy v Bratislave,
ale aj dopravné projekty ako
obchvat Bratislavy alebo tunel
Višňové na severe Slovenska.
• Súčasťou firemnej kultúry
PERI je dobročinnosť. Aké sú
vaše aktivity v tejto oblasti?
Naša firemná kultúra je hlavne
o našom prístupe k zákazníkovi a k našim zamestnancom.
Snažíme sa byť tými najlepšími
partnermi pre našich klientov a
takisto byť najlepším zamestnávateľom v našej oblasti. Samozrejme, chceme byť aj zodpovedná firma čo sa týka štátu,
našich dodávateľov a životného prostredia. Vnímame aj určitú zodpovednosť smerom k
okoliu a miestu, kde žijeme a

pracujeme.
Snažíme sa pomáhať tak, aby
naša pomoc bola konkrétna,
našla svojho adresáta a zároveň aby naša značka bola
spojená s niečím čo je šľachetné, kvalitné a slovenské. Naše
sponzorské aktivity sa dajú deliť na tri druhy pomoci: zbierky z
vlastných prostriedkov našich
zamestnancov, príspevky na
vybrané ciele z dvoch percent
dane zo zisku firmy a posledná
forma je bezodplatná výpožička nášho materiálu pre rôzne
projekty a aktivity. Prakticky na
celom území Slovenska využívame všetky tri formy cielene v
rámci aktuálnych tematických
okruhov, ako napríklad „rodina a zdravie“, alebo „pomáhaj
prírode a okoliu“. V Senci sme
prostredníctvom
Červeného kríža venovali potravinovú
pomoc sociálne odkázaným
rodinám financovanú zo súkromnej zbierky zamestnancov.
Takisto sme venovali časť z
dane z príjmu seneckému Červenému krížu a Materskému
centru. Výpožičkami nášho
materiálu podporujeme projekt
Jazykohranie jazykovej školy
Andantino, staviame tribúny
pre športové a kultúrne podujatia hlavne v areáli Seneckých
jazier. Najnáročnejším sponzorským projektom v Senci
bolo projektovanie lešenia a
výpožička materiálu na stavbu lešenia pre vežu kostola sv.
Mikuláša. Všetci sme sa tešili a
sme hrdí na to, že sme sa mohli
podieľať na rekonštrukcii tejto
dominanty mesta Senec. Sme
pripravení aj naďalej pomáhať,
ak to bude v našich silách a
možnostiach.
• Aká je vaša vízia ďalšieho
rozvoja slovenskej pobočky
PERI?
V snahe zlepšiť naše vzťahy
so zákazníkmi a odlíšiť sa od
konkurencie, sme začali viac
investovať do našich ľudí a do
služieb. Ak máte angažovaných a kompetentných ľudí, tak

celá firma pôsobí oveľa profesionálnejšie a vzniká väčšia dôvera zákazníkov. Investujeme
do školení našich kolegov aby
vedomostne rástli, ale dbáme
aj na to, aby sa cítili dobre v
práci medzi svojimi kolegami.
Máme zaujímavý plán spoločenských aktivít našich pracovníkov, čomu familiárne hovoríme „naše tešítka“, ktoré ponúkajú príležitosti na spoločné
aktivity pre kolegov, ale aj pre
ich rodinných príslušníkov, aby
sme trošku vybalansovali každodennú náročnú prácu. Či už
to bola spoločná lyžovačka,
spoločné varenie alebo „Family Day“, kde sa všetci stretneme aj s našimi najbližšími.
Musím neskromne povedať,
že naša slovenská pobočka
patrí ku špičke v rámci globálneho PERI, hlavne vďaka
dobrým vzťahom so zákazníkmi a v neposlednom rade vďaka mojim skvelým kolegom.
VCs, Foto: PERI
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Talkšou Moniky Macháčkovej s Lujzou Garajovou Schramekovou

Tento február bola hosťkou
pravidelnej talkšou Moniky
Macháčkovej stand up komička a herečka Lujza Garajová Schrameková. Najmladšia generácia pozná
Lujzu najmä ako sympatickú
mamu troch chlapcov v ob-

ľúbenom seriáli Naši. Pochádza z divadelnej rodiny, no
po absolvovaní osemročného gymnázia a konzervatória
sa rozhodla vyskúšať stand
up. Práve krátky stand up
odštartoval večer, zabavil,
rozprúdil zábavu a skvelú

Beseda s Andreou Gregušovou
Dňa 26. januára zavítala do
seneckej knižnice autorka
kníh pre deti a mládež Andrea Gregušová. Na stretnutie
prišli žiaci prvého ročníka zo
Základnej školy Tajovského v
Senci.
Pani spisovateľka so zmyslom
pre humor rozosmievala malých prváčikov rozprávaním
svojich zážitkov, z ktorých čerpá inšpiráciu na svoje príbehy.
Prezradila, že žije v lese, neďaleko Horných Orešian (pri

Trnave), tam aj v súčasnosti
pôsobí ako lektorka slovenčiny pre cudzincov. Písať začala už na vysokej škole a ako
sama hovorí, rozprávky píše
na papier preto, aby ju netlačili v hlave.
V príjemnej atmosfére nám
ubehla hodinka, ani sme nevedeli ako. Na záver besedy
sme poďakovali a zaželali
pani spisovateľke, aby napísala ešte veľa krásnych kníh pre
deti.
Knižnica MsKS

Gymnazisti sa učili vo Viedni
Dňa 17. januára 2018 zažili triedy príma a sekunda supermoderné vyučovanie. Navštívili
zábavnú interaktívnu výstavu o
finančnej gramotnosti vo FLiP
(Finacial Life Park) vo Viedni.
Slovenskí sprievodcovia ich
aktívne vtiahli pomocou elektronickej komunikácie do sveta
peňazí, rozpočtov a ekonomiky
v domácnostiach rodín i krajín.
Žiaci si vyskúšali fiktívne hospodárenie s pridelenými financiami, videli ako vyzerá bankový
trezor a na záver sa zo svojho

tabletu dozvedeli, či sú finanční géniovia, alebo majú ešte
v tejto oblasti nedostatky.
Zážitkové vyučovanie pokračovalo pre malých zvedavých
gymnazistov v zámku Belvedere. Tu spoznávali umelecké
diela pomocou pracovných
listov v angličtine.
Touto cestou ešte raz ďakujeme rodičom našich študentov
p. Baričákovej a p. Korvínovi,
ktorí nám vybavili exkluzívnu
exkurziu do FLiP.
Lucia Nemečková, GAB Senec

atmosféru. Komička stand
up hodnotí ako slobodnú
prácu, kde však pohodové
obdobia naopak znamenajú
málo inšpirácie. Vo svojich
stand upoch sa štylizuje do
role zlej matky, ale vulgarizmom sa skôr vyhýba. Zároveň priznáva, že dobrý stand
up si vyžaduje poctivú prípravu, ale napriek tomu zostáva priestor na improvizáciu. Vyjadrila sa aj ohľadom
svojho pôsobenia v divadle a
televízii, pričom divadlo medzi jej priority zatiaľ nepatrí.
Uvedomuje si náročnosť role
divadelnej herečky, napriek
tomu ju aktuálne vidieť v
dvoch divadelných predstaveniach. V televízii Lujza najskôr obsadzovala malé úlohy
v rôznych seriáloch, väčšiu
príležitosť dostala až v seriáli Divoké kone. Dnes je mediálne známa najmä vďaka
rodinnému
komediálnemu
seriálu Naši, ktorého nová

séria sa už mimochodom intenzívne pripravuje. V talkšou
sa Lujza Garajová Schrameková vyjadrila, že neplánuje
opustiť svoj status komediálnej herečky a zostáva tomuto žánru verná. Čo bola však
pre mnohých novinka, Lujza
je okrem skvelej komičky a
herečky aj speváčka skupiny
s príznačným názvom: Maca
a kapela raz do roka. Februárovému večeru nechýbal ani
hudobný sprievod, o ktorý
však sa nepostarala Lujza,
ale speváčka Anna Veselovská s gitaristom Vladimírom
Kubalákom. Celý večer od
prvého momentu vládla v
priestoroch Labyrintu pohodová komorná atmosféra a
príjemná zábava. Tieto chvíle
potvrdzujú výhody plynúce z
možností kultúrneho vyžitia,
ktorých Senec vzhľadom na
svoju veľkosť ponúka skutočne širokú škálu.
Nina Bučeková
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Zlato pre potápačský klub PICCARD SENEC
Potápačský klub PICCARD
SENEC 20.januára 2018 vybojoval opäť 1.miesto v silnej
konkurencii mužstiev a obhájil
titul na plaveckej súťaži Aronnax Apnea Cup 2018. Išlo už
o 11 ročník plaveckej súťaže v
plutvovom plávaní 25m dĺžky
pod vodou štafetovým spô-

sobom, po dobu 1 hodiny odplávali naši potápači 6 600 m.
Súťaž sa uskutočnila na bazéne Lafranconi pri FTVŠ UK v
Bratislave. Ďakujeme úžasnému fanklubu neplávajúcih členov Piccardu Senec a našim
plavcom za reprezentáciu.
PICCARD

Úspešný plavecký štart pre Sport Club Senec
Hneď v 1.kole Ligy Mládeže a
Slovenského pohára si naši
plavci Bruno Berčačin, Vanesa Lacsková, Nella Hegyiová, Richard Schwartz, Timea
Schwartzová, Romana Szabóová, Alexander Rekoš, vyplávali krásnych 16 umiestnení a to 7 x zlato, 3 x striebro, 6
x bronz. Úspešné boli aj naše

2. miesto pre plavcov Sport Clubu Senec
1 hodina vkuse pod vodou s 10
členným družstvom po druhýkrát aj s našimi plavcami na
Aronax Apnea Cup 2018. Naše
deti, na čele s najmladšou
účastníčkou súťaže - 11 ročnou Vaneskou Lacskovou, sa
popasovali a súťažili ako jediné

deti medzi dospelými plavcami
v kategorii profesionáli - bifins.
Za hodinu pod vodou zaplávali
spolu nádherných 6900m a vyplávali si tak s rozdielom 25 m
krásne 2. miesto.
Srdečne blahoželáme!
Martina Szabóová

štafety, kde sme si vyplávali prvé miesto v kategórii D a
druhé miesto v kategórii E.
Veľkou výzvou a zároveň aj
najväčšou výhrou, i keď bez
umiestnenia, bola zvládnutá
400-ka našich najmenších
deti. Ste úžasní! Všetkým deťom srdečne blahoželám!
Martina Szabóová

MÁJOVÝ
FUTBALOVÝ
TURNAJ
MESTA SENEC
organizátor turnaja
ŠK GaFuGa Senec
pod záštitou
MÚ Senec
a primátora
mesta Senec

POZVÁNKA

Astronomická prednáška

Téma:

Astronomická prednáška
v ZŠ s VJM A. M. Szencziho
28.3.2018 o 19:00

Fyzika padajúcich hviezd

v ZŠ s VJM Alberta Molnára Szencziho
28. 3. 2018 o Prednáša:
19.00 h
Mgr.
Téma:

Fyzika padajúcich hviezd
Prednáša: Mgr. Pavol Matlovič
FMFI Univerzita Komenského Bratislava

Na čo sa vlastne pozeráme
keď sledujeme meteorický roj
a ako často nám hrozí nebezpečenstvo? Čo všetko sa môžeme
dozvedieť o kométach, asteroidoch a histórii slnečnej sú-

Pavol Matlovič

Pozývame všetkých
fanúšikov futbalu
na tradičný Májový turnaj
amatérskych mužstiev
seneckých firiem a organizácií.
O dobrú náladu
a občerstvenie bude postarné

Termín: piatok - 18. 5. 2018
od 8.30 h. do 13.30 h.
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Martin Sitár z tímu ŠK BEST FITNESS SENEC sa stal majstrom Európy v Lisabone

ŠK BEST FITNESS SENEC
(Team CLUBE DE JIU-JITSU PITBULL SLOVAKIA) sa v
zastúpení Martina Sitárová,
Martin Sitár, zúčastnili v januári 2018 prestížnej sútaže, organizovanej INTERNATIONAL
BRAZILIAN JIU-JITSU FEDERATION: 2018 European Jiu-Jitsu IBJJF Championship
Podujatie je každoročne usporiadané v Portugalskom Lisabone. Tohto roku sa konalo v
dňoch 16. - 21. januára 2018 za
účasti 3878 športovcov, elity
tohto športu z celého sveta.
Martina Sitárová, modrý pás,
obsadila 5./6. miesto. Prehrala
až vo štvrťfinále na body s úplnou víťazkou Kimberli Böhm Carlson Gracie Team.
Martin Sitár, modrý pás, v
kategórii Ultra-Heavy obsadil prvé miesto a získal titul

Majster EU.
Položili sme im zopár otázok:
• Aké máte pocity z výhry v Lisabone?
Martin Sitár: Som rád, že som
vyhral. Je to najprestížnejšia
súťaž na svete v BJJ. Čakal
som na ňu rok a pripravoval
som sa na ňu poctivo.
• Bola to náročná súťaž
Martin Sitár: Účastníci z celého
sveta sa stretnú každoročne v
Lisabone. Podujatie trvá 7 dní.
A každá súťaž je náročná. Dáte
zo seba všetko. Či po fyzickej,
ale aj po psychickej stránke
• Čo pre vás znamenajú tieto dva úspechy? (p. Sitár
1. miesto a p. Sitárová 5./6.
miesto)
Martin Sitár: Ideme ďalej. Bojujeme ďalej. A pripravujeme sa
ďalej. Až kým zdravie dovolí v
takomto tempe.

Maťo Homola bol 2.
v Dubaji

5. miesta sa Maťo hneď posunul o priečku vyššie a tú sa mu
podarilo po 14 kolách aj udržať.
Bolo to však poriadne zložité,
pretože od prvého kola nefungovali brzdy jeho Volkswagenu
GTi TCR DSG tak, ako mali.
Pred druhými pretekmi mechanik tímu Pit Lane Competizioni
brzdy opravil a Maťo sa mohol
venovať jazde a v tvrdom súboji s Giovanni Altoé a Lorenzo
Veglia sa dostal na konečné 2.
miesto. www.matohomola.sk

27. január 2018, Dubaj, Spojené
arabské emiráty
Maťo Homola v 2. kole TCR Middle East na dubajskom Autodrome v Spojených arabských
emirátoch skončil v dvoch pretekoch na 4. a 2. mieste. V celkovom poradí si udržal solídne
3. miesto.
V prvých pretekoch po štarte z

Martina Sitárová: Ak máte to
šťastie, že sa venujete niečomu, čo Vás napĺňa a dáva zmysel, mám na mysli samotné
BJJ tréningy a prácu s deťmi, a
k tomu všetkému sa ešte viem
presadiť aj na medzinárodných
súťažiach, som šťastná.
• A čo znamená 5./6. miesto?
Martina Sitárová: V pyramídovom vylučovacom turnaji sa
ďalej nebojuje o 5./6. miesto.
Delia sa oň 2 ženy.
• Aké méty máte ešte v tomto
športe pred sebou?
Martina Sitárová: Práve cestujeme na ďalšiu súťaž. Pripra-

vujeme sa na marec - WOW
Topoľčany Challenge, dospelí
a mládež z ŠK BEST FITNESS
SENEC a European Jiu-Jitsu
No-Gi IBJJF Championship
2018 v Ríme.
Ale najmä je to láska na celý
život k tomuto športu a myšlienke skrytej v jeho podstate.
A túto lásku chceme preniesť
na mladšiu generáciu. Myslím,
že ideme správnym smerom.
Výsledky, ktoré dosahujú deti,
nás náramne tešia a našepkávajú, že ideme správnym
smerom. To je naša najväčšia
odmena.
MO

Počas
predchádzajúceho
víkendu 10. februára 2018
výprava ŠK BEST FITNESS
SENEC na KIDS STORM 5
v Martine dosiahla:
3 x ZLATO: Vivien Vadovičová, Natálka Sitárová a Ninka
Nagyová
2 x STRIEBRO: Natálka

Nagyová, Števko Vadivič
2 x BRONZ: Saška Botková,
Filipko Mruškovič
Matej Čerňan, Maťko Baránek, Šimonko Mruškovič boli ocenení a dostali veľkú
pochvala za skvelú prácu a
poctivú prípravu na súťaž.
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