
Voľby do vyšších územných celkov budú už 4. novembra od 7:00 do 22:00

Ročník 27 11/2017

Oznámenia o čase a mieste konania volieb mala obdržať každá domác-
nosť do 10.10.2017 v počte jedno oznámenie na domácnosť. V prípade, 
že ste takéto oznámenie neobdržali a ste oprávnený volič s trvalým po-
bytom na území mesta Senec, máte možnosť overiť si údaje o tom, či ste 
zapísaný v stálom zozname voličov a či údaje v ňom sú úplné a pravdivé 
na evidencii obyvateľstva osobne, prípadne telefonicky (02/20205119) 
počas úradných hodín.                                                         Mestský úrad

Voľby do VÚC 2017 - oznam

Jablkové hodovanie 2017
7. októbra sme na námestí pred kultúrnym domom hodovali na po- 
chúťkach z jabĺk, ktore k nášmu regiónu patria. Šikovné kuchárky 
a kuchári z Mestského kultúrneho strediska, škôl, škôlok, rôznych 
združení či politických strán, ale aj jednotlivci so šikovnými rukami  
a kreatívnym kulinárskym talentom, ukázali, čo vedia pripraviť. MO

Na budovu MsKS Senec bola 28. 
septembra nainštalovaná veľko-
plošná LED obrazovka pre mar-
ketingové aktivity (kultúrno-spolo-
čenské podujatia). 
Financovaná bola Krajskou organi-
záciou cestovného ruchu Turizmus 
regiónu Bratislava, s finančnou 
spoluúčasťou Správy cestovného 
ruchu Senec, členom organizácie 
Región Senec.

Fyzické osoby, ako aj podnika-
teľské subjekty majú možnosť 
využívať túto LED technológiu 
na svoju propagáciu formou 
reklamy, inzercie a na zverej-
ňovanie rôznych informácií.  
V prípade záujmu nás kontaktujte 
na tel. č.: 02/4592 8224, 0903 646 
599 v pracovných dňoch od 8.00 – 
16.00 hod.

SCR Senec, s.r.o.

Nová LED obrazovka na kultúrnom dome
Ing. Karol Kvál

primátor mesta Senec
Vás pozýva na

TRADIČNÚ ZABÍJAČKU
ukážky tradičnej ľudovej zabíjačky spojenej s ochutnáv-

kou zabíjačkových špecialít a kvalitných vín
Sobota 2. decembra 2017 od 9:00

Námestie 1. mája pred kultúrnym domom
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Štart celoslovenského pilotného pro-
jektu MŠVVaŠ SR - testovania žiakov  
1. ročníkov, ktoré je zamerané na zistenia 
predpokladov žiakov na jednotlivé druhy 
športu, priviedol do Senca, konkrétne na 
ZŠ Mlynká ministerku Martinu Lubyovú, 
ktorú sprevádzal poslanec NRSR a futba-
lová legenda Dušan Tittel, riaditeľ Národ-
ného športového centra Boris Čavajda, 
viceprezident Slovenského olympijského 
výboru Peter Korčok a vodnoslalomári, 
zlatí deblkanoisti z Rio de Janeiro 2016 
a vicemajstri sveta 2017 Peter a Ladislav 
Škantárovci.

Vzácnu návštevu privítal primátor mes-
ta Senec Karol Kvál, viceprimátor Dušan 
Badinský a prednostka Jarmila Répássy-
ová. Kyticu jej odovzdal riaditeľ školy Ivan 

Rezník. Cieľom projektu je otestovať deti 
a motivovať ich k športovaniu a objaveniu 
svojho talentu. Niektoré z detí na mieste 
dokázali svoj športový talent.      Text: MO

AKTUÁLNE

VOLEBNÉ OKRSKY A VOLEBNÉ 
MIESTNOSTI
Volebný okrsok č. 1
Volebná miestnosť: ZŠ s VJM Szencziho
Námestie A. Molnára č. 2, Senec
Ulice: Svätého Urbana, Škorcova, Pivnič-
ná, Robotnícka, Vinohradnícka,  Pri Štif-
te, J.Murgaša, J.Farkasa, J.Csermáka, 
A.Hlinku, A.Dubčeka, Mesačná, Tehelná, 
Drozdia, Jastrabia, Slávičia, Ulica pri vče-
lárikoch, Škovránčia, Holubia, Lastovičia, 
Sovia, Vtáčia, Sadová
Volebný okrsok č. 2
Volebná miestnosť: ZŠ s VJM Szencziho
Námestie A. Molnára č. 2, Senec
Ulice: Bratislavská č. 3-25 nepárne čísla, 
Mierové námestie, Námestie A.Molnára, 
Moyzesova, Farské námestie, Krátka
Volebný okrsok č. 3
Volebná miestnosť: ZŠ s VJM Szencziho
Námestie A. Molnára č. 2, Senec
Ulice: Námestie 1. mája, Fraňa Kráľa
Volebný okrsok č. 4
Volebná miestnosť: Materská škola Kollá-
rova ulica č. 23, Senec
Ulice: Jesenského, Šafárikova, Trnavská
Volebný okrsok č. 5
Volebná miestnosť: Materská škola Kollá-
rova ulica č. 23, Senec
Ulice: Kollárova, Hurbanova, Turecká
Volebný okrsok č. 6
Volebná miestnosť: Materská škola

m.č. Svatý Martin  3
Ulice: m.č. Svätý Martin,
Volebný okrsok č. 7     
Volebná miestnosť: ZŠ Mlynská ul. č. 50
Ulice: Fučíkova, Hečková, Mlynská, Vr-
benského, Kvetná, Slnečná, Jasná, Dú-
hová, Rosná, Boldocká cesta, Jarná, 
Lúčna, Lipová, Zimná, Jesenná, Agátová, 
Brezová, Dlhá, Orechová
Volebný okrsok č. 8 
Volebná miestnosť: Gymnázium maďar-
ské, Lichnerova ul. č. 71, Senec
Ulice: Štefanikova, SNP, Vodná, Rybár-
ska, Štúrova, Školská, Hollého
Volebný okrsok č. 9 
Volebná miestnosť: Materská škola Ky-
sucká ul. č. 9, Senec
Ulice: Horný dvor, Gaštanová, Čerešňo-
vá, Višňová, Šípková, Trnková, Drienková, 
Bazová, Marhuľová, Morušová, Javorová, 
Pezinská, Žarnovova, Ľ.Fullu, Baničova, 
Jána Smreka, E.B.Lukáča, Záhradnícka, 
Novomeského, Bratislavská č. 2-30 iba 
párne čísla a 27-75 iba nepárne čísla, Uli-
ca pri Búroši
Volebný okrsok č. 10
Volebná miestnosť: Stredná odborná 
škola Kysucká ul. 14, Senec
Ulice: Jánošíkova, Zemplínska, Kalinčia-
kova, Gagarinova, M.Urbana, Pri Strie-
bornom jazere, Liptovská, Hany Zelino-
vej, Dobšinského, Karola Šišku

Volebný okrsok č. 11   
Volebná miestnosť: Stredná odborná 
škola Kysucká ul. 14, Senec
Ulice: Inovecká, Žitavská, Považská, Ky-
sucká, Oravská
Volebný okrsok č. 12
Volebná miestnosť:  Školský klub 
Sokolská ul. súp. č. 4134, Senec
Ulice: Sokolská, Fándlyho, Chalupkova, 
A.Sládkoviča, Hviezdoslavova
Volebný okrsok č. 13
Volebná miestnosť:  Základná škola J.G.
Tajovského, Tajovského ul. č. 1, Senec                                
Ulice: Bernolákova, Košická, Pribinova, 
J.G.Tajovského
Volebný okrsok č. 14
Volebná miestnosť:  Základná škola J.G.
Tajovského, Tajovského ul. č. 1, Senec                                
Ulice: Svätoplukova, Letná, B.Bartóka, 
Športová, Priemyselná
Volebný okrsok č. 15
Volebná miestnosť: Gymnázium A.Berno-
láka, Lichnerova ul. č. 69, Senec
Ulice: Lichnerova, Vajanského, Kováč-
ska, Mäsiarska, Lesná, Jedľová, Smreko-
vá, Borovicová, Borievková, Horná, Dol-
ná, Okružná, Turnianska, Sereďská, Muš-
kátová, Ružová, Fialková, Tulipánová, 
Slnečné jazerá, Železničná, Nitrianska, 
Šamorínska, Karasová, Ulica pri Čiernej 
vode

Voľby do orgánov samosprávnych krajov budú 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00

Ministerka školstva navštívila ZŠ Mlynskú



Tradičná výroba čerstvých pirôžkov 
priamo zo stroja.

Zabezpečujeme ROZVOZ 
pirôžkov do práce aj domov.

Pri min. odbere 10 ks v rámci mesta 
Senec dovoz ZDARMA.

PONUKA:
Pondelok:  makovo - lekvárové
Utorok:  tvarohové
Streda:  makovo - jablkové
Štvrtok:  orechové
Piatok:  makovo - lekvárové
Otvorené Po-Pi od 9:00 - 18:00 hod.

Otvorené 
aj v sobotu 

od 9:00-13:00 hod.

Kontakt: 0905 299 310
Adresa: Bernolákova 1, Senec (pri pošte)

hneda zlata biela
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HODINÁRSTVO
S NAJVÄČŠÍM VÝBEROM V SENCI A OKOLÍ
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Krátka 4, Senec

výmena

batérií

kompletný

servis

hodiniek

opravy

zlatých azlatých a

strieborných

šperkov

zväčšovanie a 

zmenšovanie

prsteňov

čistenie

šperkovšperkov

gravírovanie

Uzávierka 
Mestských novín 
Senčan: 20. 11.2017
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. 

Riadková inzercia
• Predám garáž Senec Kysucká, vlastný ELM. Tel: 0903709686

NOVINKA

Senec má už takmer 20 000 
obyvateľov. Znamená to aj 
vysoký počet štvornohých 
zvieracích miláčikov. Mnohí 
majitelia psov sú ohľaduplní 
voči ostatným a tak nechodia  
so psami na detské ihriská  
a zdvíhajú po nich exkrementy.  
Žiaľ, nerobí to každý a tak sa 
stáva, že najmä keď sa na jar 
roztopí sneh, objaví sa množ-
stvo schovaných „pokladov“. 
Mesto sa rozhodlo spustiť pi-
lotný projekt s názvom ECO 
DOG TOILET, ktorý bude zatiaľ 
spustený na uliciach Košická  
a Jesenského.
Feromónmi láka toaleta psy, 
aby vykonali svoju potrebu 
práve tu. Absorpčná hmota 
odvádza daždovú vodu, je 
šetrná k životnému prostrediu, 
potláča šírenie zápachu a má 
ideálne zloženie pre zber psích 
exkrementov rôznej formy. Fil-
tračná vložka znižuje pH moču, 
odstraňuje choroboplodné 
zárodky a eliminuje zápach.  
Do podložia sa tak dostane už 
len nezávadná tekutina.

Výsledkom by malo byť čis-
tejšie mesto, zdravší ľudia  
a zdravšie psy. Nekontaminuje 
sa pôda a zníži sa pravdepo-
dobnosť nosenia nepríjemných 
„darčekov“ na topánkach. Pi-
lotný projekt bude spustený  
v priebehu novembra.              MO

Pilotný projekt ECO DOG TOILET pre psy

klenotníctvo
Bratislava, Laurinská 15
Senec, Lichnerova 35

www.amarione.sk

Inzercia

Inzercia

Inzercia
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30. septembra 2017 sme si pripomenuli  
70. výročie presídlenia Slovákov z Dol-
nej zeme do Senca a okolia a zároveň  
70. výročie vzniku samostatného Evanje-
lického a. v. cirkevného zboru v Senci. Or-
ganizáciu podujatia si zobrali pod patro-
nát Evanjelický a.v. cirkevný zbor Senec  
a Miestny odbor Matice slovenskej v Sen-
ci.

Pred 70. rokmi sa v rámci medzištátnej 
zmluvy o výmene obyvateľstva medzi 
vtedajším Československom a Maďar-
skom viac ako 70-tisíc Slovákov presídli-
lo z Maďarska na Slovensko. V súvislosti 
s presídlením sa začali zakladať i nové 
evanjelické zbory, keďže väčšina presíd-
lencov boli evanjelici. Program začal sláv-
nostnými službami Božími v evanjelickom 
chráme. Do kostola napriek vyššiemu 
veku zavítalo i niekoľko priamych účast-
níkov presídlenia, ktorí sa v roku 1947 
vydali s  nádejami a  túžbou po lepšom 
živote do novej vlasti. Duchovný rozmer 
presídlenia a založenia zboru v kázni pri-
blížil evanjelický farár Mgr. Tibor Jančík. 
Zástupca Úradu pre Slovákov žijúcich  
v zahraničí  a senecký rodák Ľudo Po-
michal vo svojom príhovore pripomenul 
odkaz presídlenia a zároveň uviedol pre-
mietaný dokument Mať volá, ktorý mno-
hým emotívne sprítomnil udalosti spred 
70 rokov. Hudobným spestrením bolo 
vystúpenie orchestra Fantázia pri ZUŠ  
v Senci pod vedením Mgr. Art. Draho-
míra Mrózeka a spevácky zbor pri ZUŠ  
pod vedením Mgr. Art. Heleny Oborníko-
vej a Mgr. Art. Zuzany Szabó. Prítomných 
príhovorom pozdravil primátor mesta  

Ing. Karol Kvál. Plnému kostolu sa pri-
hovoril aj bývalý dlhoročný senecký 
evanjelický farár pán profesor Dušan 
Ondrejovič. Históriou cirkevného zbo-
ru slovom i obrazom nás sprevádzal 
Michal Kožuch. Pri príležitosti 70. vý-
ročia založenia zboru v Senci bola vy-
daná pamätnica, ktorú si mohli záu-
jemcovia kúpiť pri východe z kostola. 
Po programe v kostole sa návštevní-
ci presunuli do jedálne strednej školy 
„Montostroj“, kde bol prichystaný obed.  
Po obede pokračoval kultúrny program 
pod patronátom Miestneho odboru Ma-
tice slovenskej v Senci. Program mode-
rovala Mgr. Helena Čajková. Účastníkov 
privítali predstavitelia Matice slovenskej 
– MUDr. Jarmila Ožvaldová – predsedky-
ňa Miestneho odboru MS v Senci a pred-
seda dozorného výboru MS JUDr. Štefan 
Martinkovič. Za spolok Slovákov z Maďar-
ska s príhovorom vystúpil Pavol Gemeri.  
Po príhovore hostí nasledovalo vystúpenie 
ľudovej hudby Konopa z Veľkého Grobu  
a detského folklórneho súboru Matičiarik  
z Nových Zámkov.               Michal Kožuch

Evanjelická obec v Senci oslávila 70. výročie 
a pripomenula si presídlenie Slovákov z Dolnej zeme

Vedúca  klubu dôchodcov Helena Ma-
jorová popri predstaviteľoch Mesta Se-
nec privítala aj podpredsedníčku BSK 
Gabriellu Németh a poslanca Národnej 
rady Juraja Drobu na tohoročnom pose-
dení členov klubu pri príležitosti Mesiaca 
úcty k starším. Spoločenská sála SOŠ  
na Kysuckej ulici aj 6. októbra praskala  
vo švíkoch. V príhovoroch hostí rezonova-
la predovšetkým vďaka a odhodlanie vyjsť 
v ústrety požiadavkám seniorov. Tradič-
ným bodom programu bolo blahoželanie 
80, 85 a 90 ročným jubilantom, na ktorých 
čakali veľké darčekové balíčky. Zároveň 
si prítomní minútou ticha uctili pamiatku 
členov, ktorí nás počas uplynulého roka 
navždy opustili. Veľkým lákadlom bolo 
vystúpenie Gizky Oňovej, koho poznáme 
z televízie ako slovenskú svokru. Obecen-
stvo očarila svojím spevom a láskavým 
humorom. Príjemné posedenie a tanec  
pri živej hudbe pokračovali až do nesko-
rých večerných hodín.                                VCs 

Mesiac úcty k starším v Klube 
dôchodcov pri MsÚ v Senci                         

Inzercia
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Kandiduje na post župana Bratislavského kraja. Po-
núka svoje skúsenosti ako bývalý starosta, primátor  
a poslanec kraja. Stavia na serióznosti a slušnosti, 
bez ktorých si nevie predstaviť svoje pôsobenie v poli-
tike. Kandiduje ako nezávislý bez podpory politických 
strán. Rozprávali sme sa s Milanom Ftáčnikom.

• Jeden sľubuje dopravu zadarmo, druhý park pre rodiny v Petr-
žalke, čím chcete voličov osloviť Vy? 
Nedávam prísľuby, ktoré znejú lákavo, ale viem, že sa neda-
jú splniť. Ja verím v slušnú a serióznu politiku pre ľudí. Preto 
som sa stretol s každým starostom a primátorom v našom kraji, 
preto sa stretávam s ľuďmi, aby som vedel, čo čakajú od kraja  
na najbližších 5 rokov. Toto všetko som premietol do svojho vo-
lebného programu, v ktorom navrhujem kroky pre lepšie fungu-
júcu verejnú dopravu, vytváranie dobrých podmienok pre na-
šich seniorov aj pre sociálne odkázaných, dostupnú a kvalitnú 
zdravotnú starostlivosť. V programe myslím na človeka, pretože 
politika je pre mňa v prvom rade služba ľuďom. 

• Máte skúsenosti z funkcie starostu Petržalky, aj primáto-
ra Bratislavy. Ako ich vo funkcii predsedu kraja chcete využiť  
pre zlepšenie života v Senci?
Ja sa nejdem do funkcie predsedu kraja učiť. Pôsobil som  
8 rokov aj ako poslanec krajského zastupiteľstva, takže od za-
čiatku chcem začať s plnením svojho volebného programu.  
Pri riešení problémov dopravy musí kraj rozšíriť okružnú križo-

vatku pri vjazde do mesta od diaľnice, lebo kapacitne nestačí. 
Budem presadzovať, aby štát pripravil rozšírenie Starej seneckej 
cesty na štyri pruhy a vybavil príslušné povolenia na výstavbu. 
Posilním možnosti využívať vlakovú dopravu pri ceste do Brati-
slavy a späť. Určite podporím aj úsilie mesta získať európske fon-
dy na druhý autobus, ktorý rozšíri mestskú hromadnú dopravu  
v meste. Podporím aj plány mesta vybudovať cyklotrasu sme-
rom na Bratislavu cez Veľký Bieľ a Bernolákovo. Zasadím sa  
za to, aby fungovala v Senci pohotovosť, viem, že ľudia to po-
trebujú. Dotiahnem aj jeden z nesplnených sľubov pána Fre-
ša, ktorým je oprava synagógy. Budem aktívne spolupracovať  
s predstaviteľmi mesta pri ďalšom zlepšovaní života v Senci. 
 
• Voliť v krajských voľbách chodí málo ľudí. Prečo by mali prísť 
a voliť práve Vás?
Možno sa to nezdá, ale vo voľbách rozhodujeme aj o sebe  
a o svojom živote. Mňa ľudia poznajú, vedia, že som finanč-
ne dal do poriadku zadlženú Bratislavu, získal som eurofondy  
na rekonštrukciu Starého mosta, na nové električky a nové tro-
lejbusy, že som reálne zvýšil transparentnosť Bratislavy. Kandi-
dujem ako nezávislý kandidát, bez podpory politických strán. 
Na mňa sa môžete spoľahnúť, rozumiem problémom kraja  
a chcem využiť svoje skúsenosti na ich riešenie. Pre lepší život 
jeho obyvateľov.

Objednávateľ: doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., 
Kúpeľná 8, 811 02 Bratislava

Dodávateľ: MAYER/McCann-ERICKSON s.r.o.,
Dúbravská cesta 2, 841 05 Bratislava, IČO: 31374093

Chcem využiť svoje skúsenosti pre lepší život v Bratislavskom kraji

Inzercia
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LUCIA ĎURIŠ 
NICHOLSON

poslankyňa 
NR SR

IGOR  
MATOVIČ

predseda  
OĽaNO

ĽUBOMÍR 
GALKO
poslanec 

NR SR

VERONIKA
REMIŠOVÁ

poslankyňa 
NR SR

GYULA 
BÁRDOS

člen predsedníctva 
SMK

JOZEF  
MIHÁL
poslanec  

NR SR

RICHARD 
SULÍK

predseda 
strany  SaS

Objednávateľ: Sloboda a Solidarita, Priemyselná 8, Bratislava 821 09, IČO: 42139333   Dodávateľ: Mestský úrad Senec, Mierové nám. 8,  903 01 Senec, IČO: 00305065

Juraja Drobu poznám už 27 rokov. 
Má bohaté manažérske skúsenosti a 
odhodlanie zanechať za sebou kus 
dobrej roboty. Pomôžte mu vymeniť 
opotrebovaných politikov, ktorí mali 
dlhé roky funkcie aj príležitosti po-
sunúť mesto i región ďalej, no premár-
nili ich. Juraj Droba má energiu, chuť aj 
schopnosti urobiť pre Bratislavský kraj 
veľa dobrého. Chcem vás uistiť, že hlas 
pre Juraja Drobu je hlasom pre SaS, 
dávam za neho ruku do ohňa.

V prvom rade ho vnímam ako človeka 
s chrbtovou kosťou. Poznám ho ako 
veľmi schopného a dynamického 
manažéra. Som veľmi rada, že sme 
ho postavili práve do župných volieb 
v Bratislavskom kraji, pretože ten je 
moja srdcovka.

Juraja Drobu poznám od roku 2008, 
kedy sme spolu zakladali SaS a 
deväť rokov sme tú politickú káru 
ťahali spolu. Juraj prišiel do politiky 

ako manažér, má za sebou obrovské 
množstvo skúseností, vie veľmi dobre 
komunikovať a poskladať si ten správ-
ny tím. V kraji treba riešiť okrem do-
pravy, aj veľmi nepostačujúce sociálne 
služby, teda zariadenia pre seniorov 
a zdravot ne postihnutých. Tých zaria-
dení, ktoré spravuje VÚC, nie je málo. 
Ale rozhod ne ich nie je toľko, koľko 
ľudí ich potrebuje a bude potrebovať 
v budúc nosti. Som rád, že si Juraj dal 
ako jednu z hlavných priorít aj zlepše-
nie podmienok pre seniorov.

Juraj je tímový hráč. Dokáže počúvať 
iných ľudí a riadiť sa radami, ktoré 
od nich dostane. Má tiež tú vlastnosť 
obklopiť sa ľuďmi, ktorí sú odborníci 
v rôznych smeroch. A to je veľmi dôle-
žité pre funkciu župana. Samosprávne 
kraje sú známe tým, že sa tam veľa 
vecí robí „pod pokrievkou“. V SaS to 
s transparentnosťou myslíme vážne. 
Musí byť samozrejmosťou, zverejniť 
všetko, čo nie je tajné, súťažiť vo ve-
rejných obstarávaniach aj veci, ktoré 
súťažiť netreba. Nechať nahliadnuť do 
kuchyne úplne všetkým. 

Bratislavský kraj sa rozvíja veľmi 
rýchlo, svoj druhý domov v ňom našlo 
mnoho ľudí zo všetkých kútov našej 

vlasti. Bratislavský kraj potrebuje viac 
zelene ako betónu, rekreačné zóny, 
ktoré výrazne zlepšia kvalitu života 
obyvateľov, lepšiu verejnú dopravu a 
menej dopravných zápch, športoviská 
pre deti a mládež, dynamicky sa rozví-
jajúci priestor pre kultúru. Držím palce 
Jurajovi Drobovi, aby z Bratislavského 
kraja spravil pohodové a fungujúce 
miesto pre život. 

Juraj Droba je pripravený urobiť po-
trebné zmeny. 
Poznám ho ako veľmi sympatického 
a poctivého človeka, ktorý aj ako 
poslanec pracuje veľmi úspešne. Som 
presvedčený, že bude správnym župa-
nom. Má plán, ako začať riešiť najväč-
šie problémy župy hneď od začiatku. 
Verím, že sa mu aj s podporou nových 
poslancov podarí zrealizovať zmeny, 
ktoré pozitívne pocíti celý kraj.

Juraja poznám ako človeka, ktorý sa 
dokáže povzniesť nad svoj osobný ná-
zor a dokáže si vypočuť aj ľudí s iným 
názorom. Dokáže spojiť konzervatív-
cov aj liberálov a má teda predpokla-
dy na to, aby viedol Bratislavský kraj. 
Nikdy nemá červené oči, nesnaží sa 
ísť na barikády, ale snaží sa dosiahnuť 
konsenzus. Preto má na vedenie župy 
najlepšie predpoklady.

www.droba.sk

SENCAN_inz_186x265.indd   1 15.10.17   19:31
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Objednávateľ: Mária Hudáková, Senec. Dodávateľ : Mesto Senec, Mierové nám.8, Senec

Hájim záujmy 

všetkých Senčanov

2 Mária Hudáková
Občianska kandidátka na poslankyňu BSK

Spoločne za lepší Senec
1. Plynulá doprava, lepšia kvalita regionálnych ciest
2. Vybudovanie cyklotrás
3. Kvalitné stredné školy v Senci
4. Zlepšenie zdravotníckych a sociálnych služieb
5. Oprava synagógy

Roman Voško
nezávislý kandidát na poslanca BSK8

www.facebook.com/RomanVoskoSK

Stojím pri Vás!
Objednávateľ: Roman Voško, 903 01 Senec
Dodávateľ: Mesto Senec, Mierové námestie 8, Senec, 903 01, IČO: 00305065

Inzercia

Inzercia

Inzercia
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V  kraji sa začínajú budovať nové dopravné terminály a cyklotrasy
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR začiatkom roka vyhlásilo z Integrovaného regionálneho operačného 

programu výzvy na oblasť dopravy. V Bratislavskom kraji bolo úspešných viacero žiadateľov. Predseda BSK Pavol Frešo podpísal  
s Mestom Svätý Jur, obcou Most pri Bratislave a združením JURAVA prvé zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 

na dopravný terminál a cyklotrasy financované z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).

„Vlaková stanica vo Svätom Jure je vo veľkej 
miere využívaná na dopravu vlakom do cen-
tra Bratislavy. Dopravný terminál tak bude 
posledný prestupný bod vlakovej, autobuso-
vej, osobnej a cyklodopravy pred vstupom  
do Bratislavy. Z eurofondov plánujeme aj vy-
budovanie ďalších troch dopravných terminá-
lov v Šenkviciach, Bernolákove, Plaveckom 
Štvrtku a nové veľké parkovisko v Malackách. 
Týmto spôsobom sa vytvorí v okolí Bratisla-
vy potrebná infraštruktúra pre dopravu vla-
kom do mesta, zníži sa počet aut na cestách  
a podporí sa integrovaná doprava. V najbližšej 
dobre sa v kraji a Bratislave plánuje z eurofon-
dov realizácia ďalších 18 cyklotrás,“ predstavil 
hlavné projekty predseda Bratislavského sa-
mosprávneho kraja Pavol Frešo.

Realizáciou týchto projektov sa komplexne 
rieši verejná osobná doprava v Bratislavskom 
kraji. Na každej železničnej vetve smerujúcej 
do Bratislavy budú vybudované dopravné 
prestupné terminály spájajúce vlak, autobus, 
auto a bicykel, doplnené o cyklotrasy smerujú-
ce k týmto bodom. Na Záhorí sú to prestupné 

terminály v Malackách a Plaveckom Štvrtku,  
v Malokarpatsku Svätý Jur, Pezinok, Šenkvi-
ce, v Podunajsku Bernolákovo a Senec.
Vo Svätom Jure sa vybuduje nový prestupný 
dopravný terminál, parkovisko pre 68 áut a prí-
strešok pre bicykle. Mesto má schválený pro-
jekt vo výške 691 732 EUR. Realizácia bude 
zahájená na jar budúceho roka. Terminálom 
prechádza cyklotrasa JURAVA, financovaná 
z Operačného programu Bratislavský kraj 
(OPBK), ktorá spája okolité obce. Pre vyso-
ký dopyt po doprave vlakom sa pre obsluhu 
obcí Slovenský a Chorvátsky Grob plánuje  
využiť aj shuttle bus, ktorý bude zvážať ľudí 
priamo na terminál.
Združenie obcí JURAVA rozširuje cyklotrasy  
v malokarpatskej a podunajskej oblasti. Pro-
jekt v sume 570 000 EUR rieši cyklotrasu  
v obci Chorvátsky Grob. Vybuduje sa nová 
cyklistická komunikácia v dĺžke  2,3 km, 
osadia sa cyklostojany, prístrešky, dopravné  
a informačné tabule. 
Obec Most pri Bratislave novou cyklotrasou 
v dĺžke 1,8 km spojí centrum obce s časťou 
Studené. Celkové výdavky na projekt sú  
vo výške 459 356,75 EUR. Okrem komuni-
kácie sa v trase osadí dopravné značenie, 
lavičky, stojany na bicykle, smetný kôš. Za-
ujímavým prvkom bude doplnková cyklis-
tická infraštruktúra - chránené parkoviská  
pre bicykle, nabíjacie stanice pre elektrobi-
cykle, systémy automatickej požičovne bicyk-
lov, hygienické zariadenia a pod.)

V súčasnosti Most pri Bratislave a Studené 
spája len hlavná cesta, ktorá patrí k najfrek-
ventovanejším prístupovým cestám tranzitnej 
dopravy do Bratislavy so sústavnými doprav-
nými zápchami, čo vylučuje cyklistickú do-
pravu miestnych obyvateľov. Po vybudovaní 
novej cyklocesty obyvatelia získajú prístup  
k miestnym zamestnávateľom, škole, obec-
ným verejným a komerčným službám a voľ-
nočasovým aktivitám.
Mestu Svätý Jur a združeniu JURAVA už BSK 
predbežne skontroloval súťažné podklady 
na verejné obstarávanie, následne môžu 
byť vyhlásené súťaže na zhotoviteľov. Aj pri 
týchto projektoch bude pomoc, kontrola pri 
financovaní a monitorovanie zabezpečovať 
sprostredkovateľský orgán zriadený na BSK. 
V minulosti BSK spolu s mestami a obcami 
z OPBK vybudovali tri dopravné terminály  
v Malackách, Pezinku a Senci, 7 cyklotrás, 
ktoré spĺňajú svoj účel. Prijímatelia získa-
li nenávratný finančný prostriedok z IROP  
vo výške 95% (z toho 50% zo strany Európ-
skej únie, 45% zo štátneho rozpočtu) a výška 
spoluúčasti prijímateľa je 5%.

Konferencia predstavila smart riešenia v regióne
Bratislavský samosprávny kraj pod záštitou Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku zorganizoval v polovici októbra konferenciu 

Bratislava Smart Region. Tá do bratislavského Vodárenského múzea priniesla tých najdôležitejších hráčov na poli smart riešení.   
„Málokto vie, čo vlastne Smart agenda zname-
ná, hoci je trendom o tom rozprávať. Pre našu 
samosprávu to znamená prinášať ekonomic-
kejšie, ekologickejšie, hospodárnejšie, adres-
nejšie služby svojim obyvateľom za pomoci 
moderných technológií. My sme túto debatu 
odštartovali minulý rok na 7. Európskom sum-
mite regiónov a miest, ktorý sme mali možnosť 
hostiť tu v Bratislave,“ vyjadril sa predseda 
Bratislavského samosprávneho kraja Pavol 
Frešo.
Organizátormi konferencie Bratislava Smart 
Region bol Bratislavský samosprávny kraj. Tá 
odštartovala odbornými worshopmi na tému 
doprava, cestovný ruch a životné prostredie. 
Účastníci boli rozdelení do troch skupín a dis-
kutovali o pripravenosti konkrétnych smart rie-
šení pre implementáciu v regióne. Pre každú 
skupinu boli vybraté viaceré relevantné pro-
jekty, ktoré zástupcovia akadémie, verejnej 

správy, startup komunity, biznisu, NGO a faci-
litátor skupiny spoločne riešili.
„My sme zástupcovia verejnej správy, ktorá 
nastoľuje priestor, vytvára priestor všetkým 
ostatným partnerom na to, aby realizovali svo-
je projekty a dávali do praxe svoje myšlienky. 
Smartstratégiu pripravujeme, zároveň sme si 
dali záväzok, že ju musíme prerokovať nielen 
so strategickými partnermi, čo sú prirodzene 
mestá, obce, mimovládne organizácie, akade-
mický sektor, ale otvoriť sa novým partnerom 
a to je určite aj komunita startupistov, ktorí sa 
rozširujú prirodzene v metropolitnom území  
a preto tá konferencia vznikla. To znamená po-
skytovať služby ekologickejšie, ekonomickej-
šie, hospodárnejšie, adresnejšie svojim oby-
vateľom, ale aj návštevníkom,“ zhrnula hlavné 
myšlienky workshopov a konferencie riaditeľ-
ka Odboru stratégie, územného rozvoja a ria-
denia projektov BSK Barbora Lukáčová. 

Cieľom konferencie bolo hľadať konkrétne 
smart riešenia pre obce a mestá v našom 
kraji, teda s využitím moderných technológií 
urobiť základné služby pre občanov kvalitnej-
šie, efektívnejšie a aplikovateľné na území Bra-
tislavského kraja. Hlavnými témami podujatia 
boli doprava, životné prostredie a cestovný 
ruch. 
„To naj smart riešenie, ktoré je na jednej strane 
veľmi ľahko popísateľné, na druhej strane veľmi 
ťažko realizovateľné, je spolupráca a koordiná-
cia. My ako cestovnoruchári potrebujeme mať 
vstupy. To znamená musíme vedieť na základe 
údajov pracovať a rozvíjať tie produkty, ktoré sú 
zaujímavé. Čiže prvé z tých smart riešení, ktoré 
je veľmi potrebné dotiahnuť do takého stavu, 
aby sme mali absolútny prehľad o tom, kto 
sem chodí, odkiaľ, na koľko tu je, kde sa po-
hybuje, ako hodností služby,” zhrnul výsledky 
diskusií a workshopu Lukáš Dobrocký.

Inzercia
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SPOLOČNE ZA LEPŠÍ KRAJ

Mária Hudáková

Ján Mrva
    poslankyňa

   župan

2 14

Objednávateľ: Mária Hudáková, Senec. Dodávateľ : Mesto Senec, Mierové nám.8, Senec

Jozef Uhler žije so svojou manželkou  
a dvomi synmi v Jarovciach.  Po škole si  
so spolužiakmi z MatFyzu založil IT firmu, 
ktorá úspešne funguje dodnes. Od roku 
2010 je poslancom bratislavského mest-
ského zastupiteľstva, kde je zároveň aj 
predsedom komisie dopravy. Za župana 
kandiduje ako nezávislý, s číslom 18.

• Kedy a prečo ste sa rozhodli kandidovať?
Myslím, že vtedy, keď som už asi po tisí-
ci raz uviazol v dopravnej zápche. Mnoho 
ľudí z regiónu dochádza denne do Bratisla-
vy. Na dopravu využívajú najmä autá, kto-
rými stoja v zápchach a ťažko hľadajú par-
kovacie miesto. Doprava kolabuje a cesta 
do práce či do školy sa stále predlžuje. 
Ľudia z okolia Bratislavy však dnes nemajú 
na výber, lebo nedostali kvalitnú ponuku 
verejnej dopravy. Riešenie tejto situácie je 
pritom práve v kompetencii župana, ktorý 
sa posledných 8 rokov zaoberal viac svo-
jou sebaprezentáciou, než skutočnými 
riešeniami. Doprave sa sedem rokov venu-
jem v Bratislave. Mám jasnú predstavu ako 
dopravnú situáciu riešiť a rozhodol som sa 
svoju ponuku predstaviť voličom.
• Do volieb ostáva pár dní, ako to vidíte?
Stále pracujem na tom, aby ma poznalo 
čo najviac ľudí, aby vedeli, aké  konkrét-

ne riešenia pre lepšiu dopravu ponúkam. 
Viem, kde nás tlačí päta a viem čo s tým. 
Som veľmi rád, že sa mi podarilo presadiť, 
aby kampaň bola o doprave. Pri tejto téme 
je totiž najlepšie vidieť, kto tomu aspoň 
trochu rozumie, kto stavil na populistické 
a škodlivé sľuby o riešeniach „zadarmo“  
a kto k tejto téme zaryto mlčí, lebo skrátka 
nemá čo povedať.
• Ako vyzerá ideálna doprava v kraji?
Predstavte si, že cestujete z ľubovoľnej 
obce v kraji. Bicyklom, autom alebo regi-
onálnym autobusom, ktorý bude fungovať 
ako kyvadlová doprava, sa prepravíte k naj-

bližším koľajam. Auto alebo bicykel necháte 
na záchytnom parkovisku, a po koľajach 
prídete až do centra mesta, kde s rovnakým 
lístkom prestúpite na MHD. Bez čakania  
a pohodlne. Funguje to na Morave, môže to 
fungovať aj v Senci či Ivanke.
• Čo pre to môže župa urobiť?
Je nevyhnutné prevziať zodpovednosť  
za riešenie dopravy a pustiť sa do harmo-
nizácie verejnej dopravy, postaviť niekoľko 
záchytných parkovísk, zabezpečiť kyvadlo-
vú dopravu k železničným staniciam, posil-
niť kapacitu vlakov. Treba sa však venovať 
aj cestám. Napríklad taká Stará Senecká 
cesta už mala byť dávno rozšírená. Ale  
na to je potrebná vôľa a spolupráca s SSC. 
• Ako bude vyzerať záver kampane?
Regionálne voľby majú vždy nízku účasť  
a víťazi sú často prekvapením. Chcem 
preto presvedčiť čo najviac ľudí, aby sa 
na to nevykašľali, pretože župa sa za dve 
volebné obdobia veľmi nepohla. A nemu-
sia voliť podľa straníckych tričiek – v tomto 
úrade to nie je dôležité. Dôležitá je odbor-
nosť, chuť a odhodlanie riešiť problémy  
a tie ja rozhodne mám.

Objednávateľ: Jozef Uhler, Zeleninová 25, 851 10 
Bratislava. Dodávateľ: Mestský úrad Senec, Mierové 
námestie 8, 903 01 Senec, IČO 00305065.

Podmienky prijatia:
• vek minimálne 21 rokov
• úplné stredné vzdelanie
• bezúhonnosť
• telesná a duševná spôsobilosť
• vodičský preukaz skupiny B
• ovládanie úradného jazyka slovom aj 
písmom

 K žiadosti je potrebné priložiť:
 • profesijný životopis
• doklad o nadobudnutom vzdelaní
• výpis z registra trestov nie starší ako 
tri mesiace

Žiadosť je možné zasielať na adresu:
Mestský úrad Senec

Referent personalistiky a RĽZ
Mierové nám. č. 8
90301 Senec

Ďalšie informácie budú uchádzačom 
poskytnuté po prijatí žiadosti Mestským 
úradom. 
Mestská polícia Senec

Mestská polícia Senec obsadzuje voľné pracovné miesta na pozíciu príslušník mestskej polície

Jozef Uhler: Chcem, aby v župe vyhrali najlepšie riešenia

Inzercia

Inzercia
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PRIPRAVUJEME

 
                         

                         Prednášky z oblasti        
                         biblickej histórie 
                         a archeológie
                         Prednáša Marek Riečan

6.11. pondelok o 18:00

8.11. streda o 18:00

13.11. pondelok o 18:00

15.11. streda o 18:00

20.11. pondelok o 18:00

22.11. streda o 18:00

              

                               6.11.2017 pondelok 
                               o 18:00
                               Prednáška s českou                       
                               psychosomatičkou 
                               Antóniou   
                               Krzemieňovou

ŽIVOT JE HRA
7.11.2017(utorok) 9.00-17.00

Praktický jednodňový seminár
Lektor: Antónie Krzemieňová

11.12. o 19:00

6.12. streda o 15:00 Vstup voľný

9.12. sobota 10:00 - 14:00 
tvorivé dielne v knižnici

STAROVEKÉ RÍŠE 
                         V PROROCTVÁCH 
                         BIBLIE

BABYLON – MESTO BOHOV

EDOM A SKALNATÉ MESTO PETRA

FENIČANIA – VLÁDCOVIA MORÍ

FILIŠTÍNCI – ŽELEZNÍ VOJACI

CHETITI – ZABUDNUTÝ NÁROD

KRÁĽOVNÁ ZO SÁBY

LEKÁRSKA  
                            PSYCHOSOMATIKA

VIANOČNÉ DIELNIČKY 
PRE NAŠE DETIČKY

 

 

HODINKA S...
14.12. štvrtok o 19:00 vstupné: 4 Eur

Talkšou Moniky Macháčkovej.
S Pavlom „Hirax“ Baričákom

VIII. ročník celomestskej výtvarnej 
súťaže.

MÁRIA TERÉZIA 300

 

Mestské kultúrne stredisko KULTÚRNE PODUJATIA  KULTÚRNE PODUJATIA Mestské kultúrne stredisko10 SENČAN október 2017 SENČAN október 2017 11

PREDPREDAJ  VSTUPENIEK: 

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

www.msks-senec.sk
www.kinosenec.sk

            MESTSKÉ MÚZEUM
             TURECKÝ DOM

                       prednáška k aktuálnej 
                       výstave

30.11. štvrtok o 19:00
  

                       
DUNAJSKÉ LUHY

KINO - HITY

KINOSÁLA

THOR: RAGNAROK
4.11. sobota o 18:00 hod. 2D 

vstupné: 5,00 Eur 
5.11. nedeľa o 18:00 hod. 3D 

vstupné: 6,00 Eur

MEČIAR 
6.11. pondelok o 18.00 hod.   

vstupné: 3,00 Eur

ZÁHRADNÍCTVO: Nápadník
16.11. štvrtok o18:00 hod. 
17.11. piatok o 18.00 hod.   

vstupné: 4,00 E

rozprávková hra
 

5.11. nedeľa o 15:30   
vstupné: 3,00 Eur

HUGO, FRIGO, BUBLINA

CHLIEB S MASLOM 
18.11. sobota o 19:00   
vstupné: 13,00 Eur

TDPASLÍK 
18.11. sobota o 16:00 
3,00 Eur
Divadlo na hojdačke

M. J. HAPPENING 
21.11. utorok 
o 19:00 5,00 Eur
Barnabáš Kollárik 
– saxofón, 
Vladimír Kubalák 
– gitara, 
Ján Rigo 
– piano, 
Luboš Kopták 
– basová gitara, 
Jakub Valíček 
– bicie.
Michael Jackson 
a jeho skladby 
v podaní mladšej 
muzikantskej 
generácie 
a v ich vlastných 
aranžmánoch. 

HODINKA S... 
8.11. streda 
o 19:00 4,00 Eur Talkšou 
Moniky Macháčkovej. 
so Zuzanou Haasovou 
slovenskou moderátorkou, 
speváčkou, spisovateľkou, 
režisérkou, divadelnou, 
dabingovou a televíznou 
herečkou. Hudba:
The Susie Haas Band.
Kapacita hľadiska 
je limitovaná!

ZÁHRADNÉ SLÁVNOSTI 
Alena Wagnerová 
7.11. utorok o 19:00 
Vernisáž obrazov. 
Výstava trvá 7.11. – 30.11.2017

OTVÁRANIE ZÁHRAD Alena Wagnerová
30.11. štvrtok od 18:00 do 20:00  
Zážitkové výtvarné dielne pod vedením výtvarníčky. 
Vstupné: 10,00 Eur (vrátane výtvarného materiálu).
Prihlásiť sa môžete SMS správou na tel.č. 0903 281 284.

XLVIII. Dni Alberta Molnára Szencziho

XLVIII. Szenczi Molnár Albert Napok

10.11. piatok o 17:00 MÁGIA VO DVOJICI. 
Szabó T. Anna a Dragomán György,
- stretnutie s predstaviteľmi súčasnej 
maďarskej literatúry. 
Účinkujú András Dés hudobník. 

11.10. péntek 17:00 PÁROS MÁGIA 
Irodalmi est Szabó T. Annával és Dragomán 
Györggyel. Közreműködik Dés András 
ütőhangszeres zenész

ANDREJ ŠEBAN
TRIO TOUR 2017 / Ján Fabriský a Michal Šelep 

19.11. nedeľa o 19:00   
vstupné: 10,00 Eur

                                                        

                                                        

VIANOČNÉ TVORIVÉ DIELNE

VIANOČNÁ LÍVIA

 
                                                        16.12. sobota od 9:30 do 11:30 OZ Šidielko

 16.12. sobota o 16:00 2,50 Eur
                                                        Divadlo Jaja Kapacita hľadiska je limitovaná!

DUO JAMAHA 
25.11. sobota o 19:00   

vstupné: 8,00 Eur

                          LABYRINT
KNIŽNICA

VRAŽDA V ORIENT EXPRES 
11.11. sobota o 18:00 hod.
12.11. nedeľa o 18:00 hod.

vstupné: 4,00 Eur
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PRIPRAVUJEME

 
                         

                         Prednášky z oblasti        
                         biblickej histórie 
                         a archeológie
                         Prednáša Marek Riečan

6.11. pondelok o 18:00

8.11. streda o 18:00

13.11. pondelok o 18:00

15.11. streda o 18:00

20.11. pondelok o 18:00

22.11. streda o 18:00

              

                               6.11.2017 pondelok 
                               o 18:00
                               Prednáška s českou                       
                               psychosomatičkou 
                               Antóniou   
                               Krzemieňovou

ŽIVOT JE HRA
7.11.2017(utorok) 9.00-17.00

Praktický jednodňový seminár
Lektor: Antónie Krzemieňová

11.12. o 19:00

6.12. streda o 15:00 Vstup voľný

9.12. sobota 10:00 - 14:00 
tvorivé dielne v knižnici

STAROVEKÉ RÍŠE 
                         V PROROCTVÁCH 
                         BIBLIE

BABYLON – MESTO BOHOV

EDOM A SKALNATÉ MESTO PETRA

FENIČANIA – VLÁDCOVIA MORÍ

FILIŠTÍNCI – ŽELEZNÍ VOJACI

CHETITI – ZABUDNUTÝ NÁROD

KRÁĽOVNÁ ZO SÁBY

LEKÁRSKA  
                            PSYCHOSOMATIKA

VIANOČNÉ DIELNIČKY 
PRE NAŠE DETIČKY

 

 

HODINKA S...
14.12. štvrtok o 19:00 vstupné: 4 Eur

Talkšou Moniky Macháčkovej.
S Pavlom „Hirax“ Baričákom

VIII. ročník celomestskej výtvarnej 
súťaže.

MÁRIA TERÉZIA 300
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PREDPREDAJ  VSTUPENIEK: 

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

www.msks-senec.sk
www.kinosenec.sk

            MESTSKÉ MÚZEUM
             TURECKÝ DOM

                       prednáška k aktuálnej 
                       výstave

30.11. štvrtok o 19:00
  

                       
DUNAJSKÉ LUHY

KINO - HITY

KINOSÁLA

THOR: RAGNAROK
4.11. sobota o 18:00 hod. 2D 

vstupné: 5,00 Eur 
5.11. nedeľa o 18:00 hod. 3D 

vstupné: 6,00 Eur

MEČIAR 
6.11. pondelok o 18.00 hod.   

vstupné: 3,00 Eur

ZÁHRADNÍCTVO: Nápadník
16.11. štvrtok o18:00 hod. 
17.11. piatok o 18.00 hod.   

vstupné: 4,00 E

rozprávková hra
 

5.11. nedeľa o 15:30   
vstupné: 3,00 Eur

HUGO, FRIGO, BUBLINA

CHLIEB S MASLOM 
18.11. sobota o 19:00   
vstupné: 13,00 Eur

TDPASLÍK 
18.11. sobota o 16:00 
3,00 Eur
Divadlo na hojdačke

M. J. HAPPENING 
21.11. utorok 
o 19:00 5,00 Eur
Barnabáš Kollárik 
– saxofón, 
Vladimír Kubalák 
– gitara, 
Ján Rigo 
– piano, 
Luboš Kopták 
– basová gitara, 
Jakub Valíček 
– bicie.
Michael Jackson 
a jeho skladby 
v podaní mladšej 
muzikantskej 
generácie 
a v ich vlastných 
aranžmánoch. 

HODINKA S... 
8.11. streda 
o 19:00 4,00 Eur Talkšou 
Moniky Macháčkovej. 
so Zuzanou Haasovou 
slovenskou moderátorkou, 
speváčkou, spisovateľkou, 
režisérkou, divadelnou, 
dabingovou a televíznou 
herečkou. Hudba:
The Susie Haas Band.
Kapacita hľadiska 
je limitovaná!

ZÁHRADNÉ SLÁVNOSTI 
Alena Wagnerová 
7.11. utorok o 19:00 
Vernisáž obrazov. 
Výstava trvá 7.11. – 30.11.2017

OTVÁRANIE ZÁHRAD Alena Wagnerová
30.11. štvrtok od 18:00 do 20:00  
Zážitkové výtvarné dielne pod vedením výtvarníčky. 
Vstupné: 10,00 Eur (vrátane výtvarného materiálu).
Prihlásiť sa môžete SMS správou na tel.č. 0903 281 284.

XLVIII. Dni Alberta Molnára Szencziho

XLVIII. Szenczi Molnár Albert Napok

10.11. piatok o 17:00 MÁGIA VO DVOJICI. 
Szabó T. Anna a Dragomán György,
- stretnutie s predstaviteľmi súčasnej 
maďarskej literatúry. 
Účinkujú András Dés hudobník. 

11.10. péntek 17:00 PÁROS MÁGIA 
Irodalmi est Szabó T. Annával és Dragomán 
Györggyel. Közreműködik Dés András 
ütőhangszeres zenész

ANDREJ ŠEBAN
TRIO TOUR 2017 / Ján Fabriský a Michal Šelep 

19.11. nedeľa o 19:00   
vstupné: 10,00 Eur

                                                        

                                                        

VIANOČNÉ TVORIVÉ DIELNE

VIANOČNÁ LÍVIA

 
                                                        16.12. sobota od 9:30 do 11:30 OZ Šidielko

 16.12. sobota o 16:00 2,50 Eur
                                                        Divadlo Jaja Kapacita hľadiska je limitovaná!

DUO JAMAHA 
25.11. sobota o 19:00   

vstupné: 8,00 Eur

                          LABYRINT
KNIŽNICA

VRAŽDA V ORIENT EXPRES 
11.11. sobota o 18:00 hod.
12.11. nedeľa o 18:00 hod.

vstupné: 4,00 Eur
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Základná škola Mlynská

• stav žiakov k 19.09.2017 - našu školu na-
vštevuje 763 žiakov
Počas školského roka 2016/2017 sme:
• realizovali plavecký výcvikový kurz  
pre cca 300 žiakov  2.- 4. ročníkov - v mesia-
coch september-december -  pilotný projekt 
na Slovensku, bol financovaný z prostried-
kov aktívu rodičov, BSK, našej školy a Aqu-
athermal Senec 
• opravili hlavné foyer školy, financované  
z vlastných zdrojov   
• počas letných prázdnin sme: 
• vybudovali 2 odborné učebne - dielňu  
a kuchynku
• opravili a modernizovali školskú jedáleň   
• opravili podlahu hlavného foyer školy
V školskom roku 2017/2018
• budeme pokračovať druhý rok v plavec-
kom výcvikovom kurze pre cca 300 žiakov, 
predĺženého o 1/3, t.j na celý 1. polrok škol-
ského roka 2017/2018.
• je financovaný z prostriedkov aktívu rodi-
čov, BSK a našej školy 

riaditeľ Ivan Rezník

ZŠ A. M. Szencziho s VJM
V školskom roku 2017/18 má naša škola 
214 žiakov. V minulom školskom roku sa 
rekonštruovala pomocou projektu Mesta 
Senec telocvičňa, cez leto sme potrebova-
li kúpiť nové lavice pre piatakov, nové stoly  
pre prvákov do ŠKD, a riešili sme havarijný 
stav na chodbe, kde sme museli odstrániť 
hornú vrstvu betónu z dôvodu zatekania 
vody, spraviť hydroizoláciu a následne vrátiť 
chodbu do pôvodného pochôdzneho stavu.  
V tomto školskom roku plánujeme projekt 
zateplenia, na čom už pracujú naši rodičia, 

a bolo by už na čase revitalizovať nebez-
pečný zadný dvor, kde je asfaltová vrstva už 
takmer nepochôdzna. 

riaditeľka Monika Matus

Základná škola Tajovského

Škola má 1240 žiakov, na 1. stupni 593  
a na druhom stupni 647 v 46 triedach.  
Do školského klubu sa prihlásilo 505 detí, 
ktoré sú zaradené do 20 oddelení. 
Počas školského roka a prázdnin sa nám 
podarilo zveľadiť priestory Škd, vymaľovať 
a doplniť interiér jedálne. Dokúpili sme inte-
raktívne tabule. Doplnili sme a renovovali ka-
binety novými , modernými vyučovacími po-
môckami. Do budúcna plánujeme revitalizá-
ciu školského areálu, náučného chodníka  
a športovísk. V spolupráci so zriaďovateľom 
plánujeme zriadiť ďalšie odborné učeb-
ne. Všetky zmeny financujeme z rozpočtu  
a zo zdrojov zriaďovateľa.

Súkromná základná škola S.E.N.E.C.

K 1.9. máme 156 zapísaných žiakov,  
9 tried od 1. po 7. ročník, 26 pedagogických 
a 2 nepedagogických zamestnancov, spre-
vádzkovali sme všetky tri poschodia pavi-
lónu C. V lete sme rekonštruovali priestory 
na 3. poschodí, kde okrem troch nových 
učební pribudla aj krásna pohybovo-taneč-
ná sála, ktorá bude žiakom slúžiť na hodiny 
telesnej výchovy, ale predovšetkým na mi-
moškolskú záujmovú činnosť. Nový škol-

ský rok znamená aj otvorenie Súkromného 
centra voľného času v našich priestoroch. 
Aby sme rodičom a deťom mohli priblížiť po-
núkané aktivity, prvú septembrovú sobotu 
sme uskutočnili úspešný Krúžkofest, kde si 
rodičia a deti mohli vybrať z vyše 30 krúžkov 
a voľnočasových aktivít, ktoré ponúka nie-
len škola, ale aj externí vedúci a lektori.
Počas letných prázdnin sme takisto pra-
covali na materiálno-technickom zabez-
pečení školy, hoci si myslíme, že moderná 
škola neznamená tablet pre každé dieťa  
či interaktívna tabuľa v každej učebni. Naším 
cieľom je naučiť deti používať najdokonalej-
ší počítač na svete, a tým je ľudský mozog. 
Preto väčšina našich aktivít smeruje k tomu, 
aby sa deti naučili myslieť, tvoriť, kriticky 
spracovávať informácie, učiť sa zo zážitkov, 
ktoré sú súčasťou aj nášho vyučovacieho 
procesu. Vďaka našim vynikajúcim rodičom  
a priaznivcom sme z príspevkov z 2% z daní 
dokázali kúpiť 20 ks najnovších I-padov.  
V tomto školskom roku sme zaviedli aj di-
daktické novinky – predovšetkým v 1. roční-
ku. Matematika sa bude učiť Hejného metó-
dou, ktorú si so záujmom vyskúšali aj rodičia  
na prvom rodičovskom stretnutí; zaviedli 
sme nespojité písmo Comenia script a čítať 
sa naše deti budú učiť metódou sfumato. 
Anglický jazyk učíme od 1. ročníka kaž-
dý deň a na 2. stupni si deti môžu vybrať  
z ďalších troch cudzích jazykov. Dokonca sa 
nám podarilo otvoriť krúžok čínštiny, ktorý 
navštevuje 9 detí. V tomto školskom roku 
chceme zlepšiť aj telesnú a športovú prípra-
vu detí, ktoré majú v rámci telocviku každý 
týždeň 1 hodinu plávania. K profesionalizá-
cii prispeje aj nová učiteľka telocviku, ktorá 
je zároveň plaveckou trénerkou. 
Našu činnosť môžete sledovať na web 
stránke školy www.skolasenec.edupage.sk.  
Na záver ešte taká dobrá aj zlá správa  
pre rodičov: kapacity do 1. ročníka máme 
beznádejne naplnené až do roku 2021.

riaditeľka Iveta Barková

Nová základná škola v budove SOŠ
K 1. septembru 2018 bude otvorená nová 
základná škola v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Senec. Táto škola vznikne rekon-
štrukciou internátnych priestorov SOŠ au-
tomobilovej a podnikania na Kysuckej ulici.  
Na rekonštrukcii budovy sa pracuje - inten-
zívne prebiehajú stavebné práce.
Projektová dokumentácia počíta s vytvo-
rením 18 tried, t. j. po 2 triedy v každom 
ročníku. Mesto plánuje od školského roku 
2018/2019 otvoriť dve triedy pre prvákov,  
v prípade záujmu aj pre druhákov.
Pre novú školu sú schválené aj nové školské 
obvody, na základe ktorých sa žiaci budú  
do tejto školy prijímať.

Senecké školy počas školského roka a prázdnin napredovali nielen v študijných výsledkoch



KADERNÍCTVO, KOZMETIKA 
PEDIKÚRA, MANIKÚRA, MASÁŽE

 LPG ošetrenie, HYPOXI cvičenie 

Je tu čaro jesene ! 

Jeseň je úžasná na nové začiatky! 
Leto je už nenávratne za nami. S príchodom jesene 
nás čakajú dlhé jesenné posedenia s knihou v ruke pri 
zapálenej sviečke. Alebo môžete čas využiť konečne aj 
na relax a starostlivosť o svoje telo a ducha.
Letné ,,do plaviek “ je už preč. Ak sa vám nepodari-
lo ,,hecnúť “ sa a naštartovať svoju zmenu myslenia, 
správania, starostlivosti o svoje telo, stravovania a 
fungovania, nečakajte na ďalšie letné mesiace. Buďte 
originálni a nezačínajte ani ,,od pondelka “ ale začnite 
hneď teraz!
 Vedeli ste, že pokožka je najväčším orgánom ľud-
ského tela? Dajte si ruku na srdce a zamyslite sa, koľko 
času venujete jej starostlivosti !? Možno starostlivosti  
o pleť tváre, ktorá tvorí ,,IBA 10 %” venujete akú takú sta-
rostlivosť. A čo zvyšok ? Ten si nezaslúži starostlivosť? 
Veď je to náš kabát - naša ochrana!
 A práve preto sme si pre vás pripravili komplex 
nových nádherných telových ošetrení od Institut Es-
thederm:
- Peeling s bunkovou vodou - peeling je prvým krokom 
starostlivosti o pleť. Robí sa na prípravu pokožky pred 
ďalším ošetrením tela pre dosiahnutie optimálneho vstre-
bávania a tým i maximálnych výsledkov. Peeling  
s obsahom bunkovej vody je viac než len peeling, je tiež 
jedinečným ošetrením dodávajúcim pokožke skutočne 
príjemný pocit. Pokožka je jemnejšia, vláčnejšia a 
hladšia. Pri ošetrení používame gélový krém, ktorého 
textúra sa pri masírovaní na suchej pokožke premení 
na olej. Jeho diskrétna, svieža a rafinovaná kvetinová 
vôňa s orientálnymi tónmi vo vás prebudí všetky zmysly 
a vy budete nádherne zrelaxovaní. Vaša pokožka bude 
hladká, jemná, zamatová a krásne voňavá.
- Hydratačné ošetrenie tela - pri tomto ošetrení bude 
neodmysliteľne v prvom rade tiež peeling celého tela. 
Špeciálnymi masážnymi ťahmi budeme stimulovať 
pružnosť kože vďaka čomu obnovíme tvorbu oxytalano-
vých vlákien a kožného kolagénu. Posilníme tak štruktúru 
kože, obnovíme pevnosť a zachováme jej pružnosť. 
Pokožku krásne zvlhčíme a dodáme jej energiu. Pokožka 
bude dlhodobo hydratovaná, vláčna, jemná a rozjasnená. 
- Zoštíhľujúce ošetrenie - alebo aj formovanie postavy 
je špeciálna metóda štiepenia a odbúravania tukov 
nechirurgickým zásahom, kde cieleným zásahom 
pôsobíme na dané partie tela a dochádza k ich prekr-
veniu, a tým aj k strate centimetrov na problematických 
partiách. Po prvom kroku / čím je peeling / prejdeme 

na masážnu techniku, ktorá je založená na špeciálnej 
zostave masérskych hmatov a ich špeciálnom preve-
dení, ktorej cieľom je estetické formovanie postavy, 
zabránenie vzniku celulitídy a zlepšenie už vzniknutého 
stavu. Pôsobením tejto techniky dosiahneme zlepšenie 
prekrvenie hlbšie uložených tkanív a súčasne regeneru-
jeme pokožku. Silné prekrvenie je spojené s aktiváciou 
procesu látkovej výmeny, prináša so sebou aj odbúra-
vanie tukov a odvádzanie prebytočnej vody z tkanív. 
Hlavným cieľom a účinkom tejto masáže je zoštíhlenie 
organizmu človeka.

A kto z vás by nemiloval masáž? 
Masáž lávovými kameňmi , v tomto období veľmi 
obľúbená. Táto terapia sa používa nielen na od-
straňovanie bolestí, ale i na harmonizáciu celého tela 
a duše. Kameňom sa pripisuje vzácna moc, magické 
vlastnosti a veľká sila. Lávové kamene skutočne dokážu 
uľaviť od problémov, dodať pozitívnu energiu a naopak 
negatívnu z vás odčerpať. Masáž lávovými kameňmi je 
nesmierne uvoľňujúca a všestranná terapia, ktorá vás 
postaví na nohy. Ideálna je po náročnom období, zo 
zdravotných dôvodov i pre šľachtenie vašej krásy.
Ponúkame vám nespočetný rad ďalších iných pre telo 
prospešných masáží alebo telových ošetrení.
Patria medzi ne masáže: klasická, relaxačná, relaxačná 
vonnou sviečkou, medová detoxikačná, reflexná masáž 
chodidiel, lymfatická masáž - na uvoľnenie zanesenej 
lymfy, ....

Tiež vám ponúkame rôzne druhy teplých uvoľňujúcich 
pre telo prospešných zábalov .

 V mesiaci november máme pre vás pri každej 
masáži prichystaný DARČEK !

BUĎTE KRÁSNE S NAMI 

Ingrid Klamová

Inzercia



14 SENČAN november 2017 SPEKTRUM

Komplexnú - nielen pedagogickú, ale už 
aj stálu odbornú - starostlivosť pre svojich 
770 žiakov poskytuje od začiatku tohto 
školského roka 56 pedagógov Základnej 
školy na Mlynskej ulici v Senci spoločne 
so školskou špeciálnou pedagogičkou  
a školskou psychologičkou.
Vytvoril sa tak v škole pedagogicko-od-
borný tím pracovníkov, ktorý bude jej žia-
kom pomáhať prekonávať a zvládať prvé 
závažnejšie prekážky v živote.
Potrebnosť, ba priam nevyhnutnosť sú-
časného života vytvoriť v škole dve nové 
pracovné pozície odborných zamestnan-
cov vyplynula zo snahy vedenia výchov-
no-vzdelávacieho zariadenia o zlepšenie 
a rozšírenie služieb, ktoré škola svojim 
žiakom poskytuje. Nejedno dieťa trápia 
písmenká, neposlúchajú čísla, a aj keď 
sa ktovie ako veľmi snaží, nedokáže si za-
pamätať násobilku či básničku. Aj týmto 
deťom vieme a chceme pomôcť. 
Školská špeciálna pedagogička priebež-
ne pracuje so všetkými deťmi, ktoré jej 
pomoc potrebujú a to v skupinách, ako 
aj individuálne. Venuje sa tiež deťom,  
u ktorých stačí včasná intervencia,  
aby neskĺzli do horšieho prospechu, pre-
cvičuje s nimi slabšie oblasti ich vnímania 

a poskytuje pedagógom školy aj rodičom 
žiakov poradenskú pomoc pri problé-
moch s prospechom či správaním. 
Školská psychologička, ktorá úzko spolu-
pracuje so školskou špeciálnou pedago-
gičkou, pomáha žiakom zvládať vzťahové 
problémy, učí ich korigovať svoje správa-
nie, správne zvládať rôzne záťažové situ-
ácie a formou rôznych hier a aktivít ich 
vedie k tolerancii, rozumným postojom  

k rôznym životným situáciám a vedie rôz-
ne prevenčné programy. 
Každý z nás - tak ako rodičia, tak aj ško-
la - si želá, aby bolo naše dieťa šťastné,  
aby chodilo do školy s úsmevom a rado. 
Aby mu mal kto pomôcť pri prekonaní  
a zvládnutí  prekážok v jeho živote. ...a Zák-
ladná škola na Mlynskej ulici je pripravená  
a schopná túto pomoc ponúknuť..

text: vp, ir, foto: ačl

ZŠ na Mlynskej ulici poskytuje svojim žiakom už aj stálu odbornú starostlivosť  

• Ako sa cítite v kresle riaditeľky trojročnej 
materskej školy?
Je vzrušujúce sa pustiť do založenia novej 
materskej školy. Nové priestory treba napl-
niť životom, kvalitným vzdelávacím progra-
mom. Zameranie našej materskej školy vy-
chádza z prostredia, v ktorom sa nachádza. 
Jednoznačne preferujeme zdravie, zdravý 
životný štýl, rozvoj pohybových návykov  
a pohybových zručností. Materská škola Sl-
nečné jazerá je prakticky celoročnou škôl-
kou v prírode, ale nezaostávame v ničom, 
čo poskytuje každá dobrá materská škola  
v oblasti používania digitálnych didaktic-
kých technológií a rozvoja jazykových a ko-
munikačných zručností detí. 
• V čom sú špecifiká MŠ Slnečné jazerá?
Sú stanovené výkonové štandardy v oblasti 
pohybových zručností, ktoré určuje štátny 
vzdelávací program. Tie musí každá ma-
terská škola napĺňať, ale vzhľadom k našim 
danostiam sme si stanovili vyššie ciele. Po-
skytujeme nadštandardné športové náradie  
na vnútorné aj na vonkajšie použitie. Máme 
futbalový krúžok, chodíme do veľkej telo-

cvične a bazéna blízkeho zariadenia Tran-
spetrolu. Máme aj pohybovo-tanečný krú-
žok. Každá trieda si plánuje svoje nadlimit-
né pohybové aktivity. Vodnú plochu jazera 
využívame na geograficko-prírodovednú 
výchovu. Tu treba poznamenať, že vodná 
plocha je od areálu škôlky oddelená drôte-
ným plotom, ktorý umožňuje takmer neob-
medzený výhľad na jazero. Venujeme sa po-
zorovaniu počasia, vodnej hladiny a vtáctva. 
Plánujeme založiť environmentálny krúžok. 
Zdravý životný štýl presadzujeme aj v oblasti 
stravovania. Školská jedáleň je zapojená do 
programu školské mlieko a školské ovocie. 
Jedlá, len varené či dusené na pare, sú vždy 

čerstvo pripravované a snažíme sa v nich 
znižovať množstvo používaného cukru a soli. 
• Ako riešia rodičia odľahlú polohou škôlky?
Väčšina rodičov sa nezaobíde bez auta, ale 
čoskoro sa to zmení. Mesto Senec v blízkej 
budúcnosti začne prevádzkovať dva auto-
busy mestskej hromadnej dopravy. Do grafi-
konu MHD má byť zaradená aj naša škôlka. 
Na záver sme sa spýtali mamičiek:
p. Šillová: Ja som s touto škôlkou spokojná 
veľmi, nakoľko sa mi páči, že sú v prírode, 
nie je to medzi panelákmi ako mestské škôl-
ky. Čo sa týka dopravy, tak s tým človek rá-
tal, že potrebuje auto, aby tu mohol umiest-
niť dieťa. Aj moje druhé dieťa pôjde sem. 
p. Vráblová: My sme veľmi spokojní. Neme-
nili by sme ani vtedy, ak by sme mali mož-
nosť umiestniť dieťa niekde v meste. Malé-
mu sa tu páči, je tu pekne, majú tu jazero.
p. Hrbanová: Som maximálne spokojná aj 
s prístupom vedenia a učiteľov. Pre rodičov, 
ktorí nemajú dve autá, myslím, že je to prob-
lém s dochádzkou. Uvítala by som autobus. 
Čo sa týka prostredia, je to super. 

Pripravil Csaba Vysztavel

Materská škola Slnečné jazerá má tri roky
18. novembra 2014 otvorila svoje brány materská škola Slnečné jazerá po rekonštrukcii bývalej chaty MH SR. Myšlienka prebudovania 
objektu na južnom brehu Slnečných jazier na materskú školu vyvolala svojho času vášnivé diskusie. Najčastejším protiargumentom bola 
pomerne odľahlá poloha budovy a hlavne to, že sa nachádza na brehu jazera, čo evokovalo obavy o bezpečnosť škôlkarov. Po skúse-
nostiach trojročnej prevádzky sa ukázalo, že práve tie aspekty, ktoré boli považované za negatíva sú v súčasnosti vnímané ako najväčšie 
prednosti MŠ Slnečné jazerá. Pri príležitosti vstupu škôlky do škôlkarského veku sme sa rozprávali s riaditeľkou Mgr. Danicou Hulíkovou.
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26. septembra si milióny Eu-
rópanov pripomínajú význam 
a rôznorodosť jazykov počas 
osláv Európskeho dňa jazy-
kov. Už tradične sa tento deň 
oslavuje aj u nás v Gymnáziu 
A. Bernoláka v Senci. Tento 
rok sa oslavy niesli v znamení 
zábavných hodín v klubovni 
a návštevy divadelných pred-
stavení v anglickom a nemec-
kom jazyku.
27. a 28. septembra podá-
vali učitelia cudzích jazykov  
v klubovni školy anglický „čaj 
o piatej“ a „viedenskú kávu“. 
Žiaci na tomto posedení v ro-
dinnej atmosfére riešili kvízy, 
debatovali, čítali knihy  a novi-
ny. Mladí hudobníci svojím prí-

jemným sprievodom dotvárali 
prostredie kaviarne a čajovne.
6. októbra zorganizovali uči-
telia pre študentov vyšších 
ročníkov návštevu divadelné-
ho predstavenia „421 stupňov 
Fahrenheita“ v anglickom ja-
zyku. 16. októbra videlo 146 
študentov v Bratislave pred-
stavenie v nemčine „Trikrát  
o láske“. 
Na cudzie jazyky nezabúda-
me v gymnáziu počas celého 
školského roka. Už v decem-
bri sa stretneme na ďalšom 
ročníku akcie Cinema Nacht, 
keď opäť budeme premietať 
filmy v angličtine a nemčine.

Lucia Nemečková, 
GAB Senec

Európsky deň jazykov oslávili gymnazisti 
pri čaji a v divadle

Nejedna škola v bratislavskom 
kraji riešila tento rok celkový 
nedostatok učiteľov. Ani my 
v Súkromnej základnej škole 
sme sa tomu nevyhli a celé 
leto sme pracovali na tom,  
aby sme náš tím posilnili kva-
litnými odborníkmi a osobnos-
ťami zároveň. Keďže to nebolo 
jednoduché, pripravili sme 
na tento školský rok projekt, 
ktorým by sme posilnili posta-
venie učiteľa v našej školskej 
komunite a pritom mu poskytli 
aj nadštandardné možnosti  
na vlastný rozvoj. Tento projekt 
sa nazýva Učiteľské spojky  
a realizujeme ho pod vedením 
riaditeľky školy Ivety Barkovej 
v rámci Komenského inštitútu, 
ktorého cieľom je formovanie 
pedagogických lídrov Sloven-
ska. 
Cieľom projektu je umož-
niť našim učiteľom učiť sa  
od druhých, zdieľať vlastné 
skúsenosti so svojimi kolega-
mi, ukázať kolegom, v čom sú 
dobrí, čím sa dá inšpirovať, ako 
sa dajú mnohé veci robiť inak. 
Našim učiteľom sme znížili 
základný úväzok na 20 hodín 
priamej výchovnej a vzdeláva-
cej činnosti týždenne, pričom 
sa im plat neskracuje. Časovú 
rezervu, ktorú takto získali, vy-
užívajú na to, aby boli na hodi-

nách u iných učiteľov, aby učili 
napr. vo dvojici, aby sa mohli 
individuálne venovať tým de-
ťom, ktoré to potrebujú, aby 
hľadali vhodné metódy prá-
ce, aby si vyskúšali nové veci  
a pod. Pritom si píšeme akýsi 
„reflexný denník“, do ktorého 
sa zapisujú všetky nové osob-
né poznatky, pochvaly, pocity, 
postrehy, čím sa z neho stáva 
nástroj na zlepšenie práce nás 
všetkých. Veľa o novozíska-
ných informáciách diskutuje-
me, riešime koncepčné otáz-
ky, pracujeme na sebe. Dôle-
žité je aj to, že znížené úväzky 
pre učiteľov chceme ponechať 
aj v budúcnosti. Pre mňa ako 
riaditeľku školy je veľkým po-
tešením to, že nielen naše 
deti, ale aj naši učitelia chodia  
do práce s radosťou a tešia sa 
na nové pracovné výzvy.

Iveta Barková, Súkromná 
základná škola S.E.N.E.C.

Učiteľské spojky

Chcete sa stretnúť s cestovateľmi z USA 
a zlepšiť si angličtinu? 

Ak áno tak hľadáme práve vás!!!! 
 

Medzinárodná cestovná kancelária hľadá rodiny na hosťovanie obedov 
alebo večerí pre cestovateľov z USA. 

 
Skupiny 6 až 8 ľudí. 

Finančná odmena bude prediskutovaná osobne. 
Hľadáme: 
* Niekoho kto bude hosťovať 2 hodiny + cca. 2 hodiny na pripravu  
* Musí mať dobrú angličtinu (konverzačná úroveň)  
* Byť ochotný/-á baviť sa o rodine a o každodennom živote  
* Zaujíma sa o cestovateľov z USA, je komunikatívny/-a 
* Je ochotný/-á previesť hostí  po dome a záhrade 
* Vie uvariť typicky slovenské jedlo 
Pre viac informacií nás môžete kontaktovať na: 
Email: homehostedfamilies@gmail.com |Tel: 0220 51 61 05 |www.gct.com 
 

 

 

SOLAR Hvezdáreň Senec
Astronomická prednáška 

v ZŠ s VJM Alberta Molnára Szenciho 

8.11.2017 o 19:00
Téma: Astronómia v dennom svetle

Prednáša: Martina Exnerová

Keď sa povie astronómia, väčšina ľudí 
si predstaví hviezdnu oblohu, Mesiac, 
planéty alebo farebné obrázky hmlovín  
a galaxií. Ale aj Slnko je hviezda! Ako pre-
bieha pozorovanie Slnka? Aký je rozdiel 
medzi nočným a denným pozorovate-
ľom? To všetko Vám priblíži astronómka, 
odborná pracovníčka a pozorovateľka 

Slnka na hvezdárni v Ondřejově.
www.solarastronomy.sk

www.senec.solarastronomy.sk

Inzercia
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„Slečna, máte rada poéziu?“ 
Týmito slovami sa začala, podľa slov Deni-
sy Fulmekovej, malacká škandalózna „lo-
vestory“ medzi františkánskym mníchom  
a mladou Židovkou.
Spisovateľka prijala pozvanie na diskusiu  
v priestoroch seneckej knižnice. Úlohy mo-
derátora sa zhostil literárny vedec Radoslav 
Passia a hlavnou témou bola, prirodzene, 
jej najnovšia kniha „Konvália: Zakázaná lás-
ka Rudolfa Dilonga“. Hoci podtitul odkazuje  
na významného básnika katolíckej moder-
ny, ako autorka zdôraznila, ide o životný prí-
beh jej babičky. Vali Reiszová v časoch Slo-
venského štátu porodila jej matku Dagmar  
a neskôr sa vyhla deportácii najmä záslu-
hou svojho milého. Dilong po vojne emigro-
val a so svojou dcérou sa skontaktoval, až 
keď študovala na vysokej škole. 
Jej dielo bolo dokonca zaradené do de-
siatich finálových kníh nominovaných  
na Anasoft litera, najprestížnejšiu slovenskú 
literárnu cenu. 
Okrem vybraných statí z Konválie spi-
sovateľka prítomným prečítala úryvky aj  
z ďalších pripravovaných titulov, tentoraz 
však bude autorkou jej stará mama. One-
dlho totiž vyjde reedícia dvoch básnic-
kých zbierok od Rii Valé, pseudonymom,  
pod ktorým vyšli knižky ešte počas vojny. 
Denisa Fulmeková je nielen beletristkou, 
ale i novinárkou a publicistkou. Debuto-
vala pod pseudonymom Mina Murrayová 
knižkou poviedok „Tak čo teda?“, vydala 

zbierku poézie „Som takmer preč“ a spolu 
s Petrom Macsovszkym napísala „Klebet-
román“. Medzi jej ďalšie úspešné tituly pat-
ria „Dve čiarky nádeje“, „Jedy“, „Topánky  
z papiera“, „Čakáreň“, „Materská“, „Posled-
ná polnoc v Pivonke“, príručka „Tarot, 78 
krokov k tvorivejšiemu životu“, „Magická 
sila bylín“, „Magická sila sviatkov“, novela 
„Štrikovaní frajeri“ a ďalšie.
Čitateľov sa však dnes dotkla najmä jej Kon-
vália. Dôkazom môže byť moment, keď sa 
jej na besede úprimne prihovorila staršia 
dáma, obdivovateľka veršov Rudolfa Di-
longa: „Som rada, že ste tú knižku napísali. 
Je to o úžasnom ľudskom cite jednej ženy, 
ktorá toho toľko musela prežiť! Obdiv k jej 
statočnosti... Ďakujem vám.“ 
Krajšie slová toto zaujímavé a citové podu-
jatie už ani nemohli ukončiť. 

Zuzana Lenártová

Autorské čítanie a diskusia s Denisou Fulmekovou 
o knihe „Konvália: Zakázaná láska Rudolfa Dilonga“

Prváčikov ZŠ Mlynská a ZŠ Tajovského 
pasoval riaditeľ MsKS Peter Szabo 11. ok-
tóbra v Labyrinte za čitateľov Mestskej 
knižnice v Senci. Pri tejto príležitosti, vďaka 
Nadácii Slovenskej sporiteľne, dostali prvá-
ci čitateľský preukaz na jeden rok a knihu  
od Daniela Heviera. Neľahkej úlohy mo-
derátora v sále plnej prváčikov sa zhostil 
mladý zabávač Matej Martinček. Úryvky  
z tvorby Daniela Heviera predniesla deťom 
Helena Čajková.

V súčasnom rýchlom životnom tempe si 
nenájdeme dostatok času na naše deti. 
Naše ratolesti vyrastajú pred televízormi, 
počítačmi a mnohým z nich čítanie nič ne-
hovorí. Čitateľom sa nikto nerodí, a tak je 
na rodičoch a knihovníkoch, aby deťom 
sprostredkovali záujem o čítanie a o knihy. 
Knihovníčky sa snažia z čítania spraviť zau-
jímavú chvíľku plnú radosti a zábavy, preto 
„Pasovanie prvákov za čitateľov knižnice“ 
má význam, je to vynikajúca investícia  
do budúcnosti detí. Plne si to uvedomuje aj 
vedenie nášho mesta a dali to najavo tým, 
že viceprimátor mesta Senec Dušan Badin-
ský, prednostka MsÚ Jarmila Répássyová, 
vedúci útvaru školstva a športu Anton Kub-
liniak spolu s Alžbetou Vinczeovou sa zú-
častnili tejto výnimočnej udalosti. 

Anetta Zelmanová

Pasovanie prvákov 
za čitateľov knižnice

Druhý októbrový týždeň bol v ŠKD J.G.Ta-
jovského týždňom „pasovania“ prvákov. 
Dňa 9.10. sa malí žiaci z 1.A, 1.B, 1.C pred-
stavili niekoľkými básničkami v malej bu-
dove ŠKD. Drobci s napätím čakali, čo sa 
bude po ich vystúpení diať. Po príhovoroch 
a vystúpeniach starších žiakov, si žiačikovia 
nastúpili a po triedach, po jednom, boli pa-
sovaní oficiálne za prvákov aj v oddeleniach 
ŠKD. Dňa 11.10. sa rituál pasovania opako-
val, no tentokrát to boli žiaci z 1.D, 1.E., 1.F. 
Celú akciu mala na starosti vedúca vycho-
vávateľka Mgr. Dagmar Mičeková a hlavnou 
pasovačkou vo výstižnom oblečení (kráľov-
ský plášť a meč) bola pani vychovávateľka 
Andrea Šalkovičová. Deti dostali i darček-sr-
diečko s textom ŠKD 2017/2018. Po skonče-
ní deti odchádzali s rozžiarenými očami plní 
neopakovateľného zážitku.               Monškov

Jesenné aranžovanie
16.10. sa prvácke oddelenia a oddelenie 
ved. vychovávateľky zúčastnili aranžova-
nia venčekov s jesennou tematikou. Deti si 

priniesli venčeky, ozdoby a aranžmán sa 
rozbehlo v plnom prúde. Po hodine a pol sa 
všetci mohli pochváliť paletou jesenných fa-
rieb umiestnených na venčekoch. Nechýba-
li listy, gaštany, šípky, kvety a dobrá nálada.

Monškov

Pasovanie prvákov v ŠKD J. G. Tajovského
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Dvakrát odmietol ponuku na angažmá  
v Slovenskom národnom divadle, no ako 
tvrdí, odviedol odtiaľ všetkých hercov, kto-
rých ako umelecký šéf divadla GUnaGU 
chcel získať. 
Viktor Horján prijal pozvanie Moniky Ma-
cháčkovej do jej seneckej talkshow a obo-
hatil všetkých prítomných svojou chuťou 
do života, zaujímavým príbehom jeho 
kariéry a schopnosťou zostať sám sebou. 
Svojou nenútenosťou mnohokrát rozo-
smieval divákov i moderátorku. 
Miluje herectvo a výnimočnú príchuť prá-
ce v GUnaGU. Jeho špecifikom je javisko 
v bezprostrednej blízkosti divákov, takže 
herci musia pôsobiť prirodzene a vyhýbať 
sa veľkým gestám klasickej scény. Ich di-
vadlo je ľudské a hry sa týkajú problémov 
okolo nás, aktuálne improvizácie sú jeho 
prirodzenou súčasťou. Keď sa Monika Ma-
cháčková spýtala herca na jeho ďalšie ka-

riérne sny, so smiechom úprimne priznal, 
že o práci teda nesníva. Snaží sa mať as-
poň dva večery do mesiaca voľné. 
Jeho pôsobenie v umeleckom svete je 
pestré. Roky hral na Novej scéne, v Ra-
došinskom naivnom divadle, má však  

za sebou i dvadsať veľkých muzikálových 
rol a účinkovanie v Šansón klube Jozefa 
Bednárika.
Svoje širokospektrálne nadanie uplatnil  
i vo viacerých talkshow, ktoré moderoval. 
Účinkoval aj v televízii, venoval sa dabin-
gu, momentálne pôsobí v šou TV JOJ 
Heslo, kde mu opäť imponuje improvizá-
cia. Dáva však prednosť divadlu, ktoré mu 
neprestáva prinášať radosť. 
Viktor Horján svojich fanúšikov nesklamal. 
Je presne taký, ako na nás pôsobí – milý, 
bezprostredný, veselý, úprimný. Do chlad-
ného jesenného večera priniesol Senča-
nom “kus človečiny”. A my mu prajeme, 
nech zostane sám sebou a naďalej obo-
hacuje svoje okolie pozitívnou energiou, 
a divákov výbornými hereckými výkonmi. 

Zuzana Lenártová
(celý článok si prečítate na www.senec.sk 
v rubrike Život v meste/Aktuality...)

Talkshow Moniky Macháčkovej: Hodinka s... Viktorom Horjánom

Nezábudka má veľké plány

• Kto sú klienti Nezábudky? 
Navštevujú nás zdravotne ťažko postihnu-
tí klienti s mentálnym, telesným, rečovým  
a zmyslovým znevýhodnením, prípadne 
ich kombináciou vo veku od dvoch rokov 
až po dospelosť. My, ako domov sociál-
nych služieb, môžeme prijať len klientov, 
ktorí podľa odborného posudku zo samo-
správneho kraja patria do najťažšej, piatej 
a šiestej kategórie zdravotného postihnu-
tia a odkázanosti na druhú osobu. Sme 
jediné zariadenie svojho druhu v celom 
okrese Senec. Naša kapacita, 22 klientov  
za deň, je využitá na maximum. Pracuje-
me s 50 klientmi, ktorí nás navštevujú rôz-
nym spôsobom. Niektorí sú tu každý deň,  
ale máme aj takých, ktorí prichádzajú len 
raz za týždeň, ďalší k nám prídu na doobe-
die, alebo poobedie.
• Aké služby poskytuje vaše združenie? 
Nezábudka funguje už dvadsaťdva rokov 
a z toho posledných päť v novej budove. 
Našou základnou úlohou je socializácia  
a sociálna rehabilitácia klientov. Učíme ich 
samostatnosti od základných manuálnych 
zručností až po slušné správanie. U kaž-
dého klienta sa snažíme o napredovanie 
v rámci hraníc jeho diagnózy. Navštevuje 
nás rehabilitačná lekárka, ktorá kontroluje 
zdravotný stav klientov a u nových klientov 
určuje metódy, ktoré môžeme aplikovať. 
Chodí k nám psychológ, ktorý sa venu-
je aj rodičom klientov. Spolupracujeme 

s ortopédom a psychiatrom. Títo odbor-
níci poskytujú služby priamo u nás, rodi-
čia nemusia tráviť čas v čakárňach pred 
ordináciami. Rodičia prežívajú enormnú 
záťaž. Sledujeme ich osudy, poskytujeme 
im sociálne poradenstvo a pomáhame  
v krízových situáciách. Spolupracujeme  
aj so Spojenou školou v Senci, ktorá má  
u nás elokovanú triedu. Dve pani učiteľky  
k nám chodia štyrikrát do týždňa. Rehabili-
tácie robia dve naše zdravotné sestry, kto-
ré ovládajú špeciálne masážne techniky  
pre zdravotne ťažko postihnutých. Vďaka 
viacerým sponzorom sme v roku 2016 za-
čali budovať izbu na snoezelen terapiu, kto-
rá sa čoskoro stala veľmi populárnou me-
dzi klientmi. Je to špeciálna viaczmyslová 
terapia, ktorá pracuje s farbami, hudbou, 
vizuálnymi efektmi, svetlom, vibráciami, 
vôňami, jemným pohybom. Veci naučené  
v tomto priestore zanechávajú dlhšiu pa-
mäťovú stopu. Mesto Senec a okolité obce 
prispievajú na hudobnú terapiu, chodíme  
na skupinové plávanie a hipoterapiu, dokon-
ca aj na jednodňové výlety. Z ďalších gran-
tov hradíme muzikoterapiu a logopédiu.
• Z akých zdrojov žije Nezábudka? 
Sme neštátne zariadenie v tom zmysle,  
že naším zriaďovateľom nie je štát,  
ale hlavným zdrojom našich príjmov sú 
štátne dotácie od VÚC. Prevádzkujeme 
Dom Nezábudka, v ktorom pracuje deväť 
stálych zamestnancov: štyri opatrovateľ-

ky, dve zdravotné sestry, jedna vychová-
vateľka a dve administratívne pracovníčky  
v kancelárii, ktoré sa tiež venujú klientom 
v určitom rozsahu. Dotácia od VÚC nepo-
kryje celé prevádzkové a mzdové náklady, 
preto hospodárime viaczložkovo. Rodičia 
prispievajú minimálnymi  príspevkami, 
jedno euro na deň za klienta za sociálne 
služby a ďalšie jedno euro za všetky tera-
pie. Sme príjemcom dvoch percent z dane,  
z čoho doplňujeme prevádzkové aj mzdo-
vé náklady. Postačí to na základné prežitie, 
ale ak chceme poskytovať čoraz kvalitnej-
šie a viac služieb pre klientov, tak sa neza-
obídeme bez projektových grantov, naprí-
klad na pomôcky pre polohovanie klientov 
a na rôzne terapeutické pomôcky. Využíva-
me platformu Nadácie Pontis „Dobrá kraji-
na“. Dlhodobo spolupracujeme so spoloč-
nosťami a inštitúciami ako DHL, TESCO, 
DOAS, BSK, Nadácia SLSP, Medzinárodný 
klub žien, Carissimi, Nadácia EPH a Nadá-
cia VW ai.
• Ako si predstavujete budúcnosť Nezá-
budky? 
Do konca roka 2018 plánujeme dobudovať 
podkrovie. Po ukončení prác vytvoríme 
týždenné zariadenie pre šesť klientov a bu-
deme môcť zvýšiť aj ambulantnú kapacitu 
Nezábudky. Uvažujeme nad rozšírením 
terapií a rehabilitácie. Neustále uvažujeme  
o zvyšovaní kvality služieb.

Rozprával sa Csaba Vysztavel

Občianske združenie rodičov postihnutých detí prevádzkuje Dom Nezábudka DSS. Je to neštátne, neziskové zariadenie, poskytujúce 
komplexnú starostlivosť, sociálne služby pre deti a mladých s ťažkým zdravotným znevýhodnením. Zakladateľkou zariadenia je Ildikó Ma-

darászová. V súčasnej dobe sa pomaly blížia k ukončeniu budovania podkrovia budovy. V nových priestoroch, súbežne s dennými služba-
mi vznikne aj malé oddelenie celotýždennej starostlivosti. Na financovanie tejto stavby bol venovaný aj výťažok z tohoročného Seneckého 
behu okolo Slnečných jazier vo výške 700 eur. Pri tejto príležitosti sme sa rozprávali s riaditeľkou zariadenia PharmDr. Ildikó Popálenou.
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Tíz éves lett a www.szenc.sk 
honlap, a Szenci Magyarok 
Weboldala, amely 2007. októ-
ber 1-jén jelent meg először a 
világhálón, igaz, nagyon szerény 
formában. Mindezt egy családi 
összejövetel előzte meg, amikor 
eldöntöttük, hogy szükség lenne 
egy ilyen portálra. Az oldal web-
mestere Orosz Zsuzsa pár nap 
alatt posztolta a „béta verziót“ és 
menet közben találta ki a javítá-
sokat, bővítéseket. Így működ-
tünk pár évig, mígnem eljött az 
ideje a megújulásnak. Az új szer-
kesztői rendszer, hála a Rákóczi 
Szövetség segítségének, ma 
már a mobil- és tabletfelhaszná-
lók igényeit is többé-kevésbé le-
fedi. Szenc város Önkormányza-
ta is a forrásaihoz mérten mindig 
segített, ha kellett. Alaptételünk 
az, hogy a megtörtént eseményt 
két-három órán belül posztolni 
kell, mert később az már törté-
nelem és nem újdonság. Egy 
évtized alatt nagyjából 345 000 
látogatója volt honlapunknak, 
1200 eseményről tudósítottunk 
75 000 fényképpel és más doku-
mentummal. Ma már próbáljuk 
Szenc vidékét is bevonni a tájé-
koztatásba, hiszen hovatovább 
kevesebben vagyunk – kell az 
információ. Honlapunk szigo-
rúan nonprofit szervezet, pon-
tosabban erősen veszteséges. 

Ha nem volna pár jóakaratú 
segítőkész szponzorunk, már 
megszűnt volna, mert az évi költ-
ségek a 4-5 ezer eurót is elérik. 
Ezt egy családi költségvetésből 
nehezen lehet állni. Legtöbb 
forrást a műszaki felszerelés be-
szerzése és pótlása viszi el. Idén 
Szenc városa egy új PC-alapot, 
Pozsony megye pedig egy új 
foto objektívet biztosított a por-
tálnak a dotációs programok ke-
retében. Más szponzorok pedig 
a merevlemez-tárolók cseréjét 
segítették. Mindezért mindenki-
nek hála és köszönet jár! Köszö-
net illeti az önkéntes szerkesztői 
gárdát is. Csak pár nevet és in-
tézményt említek a teljesség igé-
nye nélkül: Duray Zoltán, Nesz-
méri Tünde, Erdélyi Júlia, Polák 
Margit, Strešňák Gábor, Duray 
Rezső, Orosz Zsuzsa, Gimnázi-
um, Alapiskola, Városi Múzeum, 
Szenc- és Vidéke Alapítvány  és 
még sokan mások. Egy igazi, 
megbízható jó csapat! A szenci 
magyarokat továbbra is tájé-
koztatni kívánjuk, míg erőnk és 
energiánk, valamint a „zsebünk“ 
engedi. Főszerkesztőként mit is 
kívánhatnék a weboldalnak? Le-
gyen elég annyi, hogy tíz év múl-
va se lehessen rosszabbat írni! 

Agárdy Gábor - a www.szenc.
sk oldal főszerkesztője                       

Beléptünk a tinédzserkorba Vstúpili sme do tínedžerského veku
Stránka www.szenc.sk - web 
portál seneckých Maďarov má 
desať rokov. Na sieti sa prvýkrát 
objavil, najprv v skromnej podo-
be, 1. októbra 2007. Predchá-
dzala tomu rodinná porada, kde 
sme sa zhodli na tom, že takýto 
portál je potrebný. Správkyňa 
portálu Zsuzsa Orosz behom 
pár dní zverejnila „beta verziu” 
web stránky a za chodu opravo-
vala chyby a vymýšľala vylepše-
nia či rozšírenia. Takto sme fun-
govali zopár rokov, kým nenadi-
šiel čas prerodu. Nový software 
web stránky, aj vďaka príspevku 
od Spolku Rákóczi, viac-menej 
dokáže splniť aj požiadavky po-
užívateľov mobilov či tabletov. 
Samozrejme aj Mesto Senec 
pomohlo vždy, keď bolo treba. 
Základnou zásadou portálu je, 
že správu treba zverejniť be-
hom dvoch-troch hodín, pretože 
neskôr už nie je novinkou, ale 
historickou udalosťou. Za uply-
nulých desať rokov sme infor-
movali o 1200 udalostiach do-
plnených so 75000 fotografiami 
či inými dokumentmi a mali sme 
345000 zhliadnutí. V súčasnej 
dobe sa snažíme informovať aj  
o dianí v okolí Senca, preto-
že nás je čoraz menej – všet-
ky informácie sú vítané.  Náš 
web portál je prísne nezisko-
vý, presnejšie je silne stratový.  

Bez sponzorov by už dávno za-
nikol, pretože ročné prevádzko-
vé náklady sú približne 4-5 tisíc 
eur, čo nie je možné pokryť z ro-
dinného rozpočtu. Najviac zdro-
jov zhltne zaobstaranie a ob-
mena technického vybavenia. 
V rámci dotačných programov 
nám toho roku Mesto Senec 
zafinancovalo nákup počítača  
a BSK prispel na nový teleob-
jektív. Iní sponzori prispeli na vý-
menu pokazených harddiskov. 
Všetkým prispievateľom patrí 
veľká vďaka. Vďaka patrí aj dob-
rovoľnému redaktorskému tímu. 
Spomeniem len zopár mien  
a inštitúcií bez nároku na úpl-
nosť: Zoltán Duray, Tünde Ne-
szméri, Júlia Erdélyi, Margit Po-
lák, Gábor Strešňák, Rezső Du-
ray, Zsuzsa Orosz, Spojená ško-
la s VJM, ZŠ A. M. Szencziho, 
Mestské múzeum v Senci, Zdru-
ženie Senec a okolie a mnohí 
ďalší. Je to ozajstný spoľahlivý 
tím! Naďalej chceme informovať 
seneckých Maďarov, dovtedy, 
kým nám stačia sily a dovolí pe-
ňaženka. Ako šéfredaktor, čo by 
som mohol prijať web portálu? 
Azda to, aby ani za ďalších de-
sať rokov nebol dôvod na horšie 
hodnotenie činnosti! 

Gábor Agárdy – šéfredaktor 
portálu www.szenc.sk

Arany-út
Arany János születésének bi-
centenáriuma alkalmából az 
Országgyűlés 2017-et Arany 
János-emlékévvé nyilvánította. 
Az emlékév keretében a Petőfi 
Irodalmi Múzeum pályázatot írt ki 
iskolák részére, amelyben vállalta 
iskolás csoportok Budapestre 
utazásának és elszállásolásának 
biztosítását, a PIM „Önarckép 
álarcokban” című kiállításának 
bemutatását, valamint Arany Já-
nos életéhez és munkásságához 
kapcsolódó helyszínek megláto-
gatási költségeinek megtérítését.
Tóth Katalin tanító néni pályáza-
tán keresztül iskolánk is elnyerte 
a projektben való részvétel lehe-
tőségét. A teljes hatodik évfolyam 
három napra Budapestre láto-
gatott, október 18. és 20. között, 
ahol - amellett, hogy megismer-
kedtek Budapest nevezetessé-
geivel - gazdag program várta 
őket. A PIM-ban „Toldi Miklós, a 
szuperhős” címmel megtartott 
rendhagyó Arany-órája után szé-

tugrálhatták magukat a gyerekek 
az Elevenpark játszóterén. Más-
nap megcsodálhatták az Orszá-
gos Széchényi Könyvtár „Dicső 
híre-neve fennmaradt örökre”-
című kiállítását, majd az Ország-
ház Szent Korona témájú múze-
umpedagógiai foglalkozásán vet-
tek részt. Pénteken Nagykőrösre 
látogattak, ahol az Arany János 
Kulturális Központban Arany-ki-
állítást tekintettek meg, majd a 
városnézés után elfogyasztott 
Arany-menüt követően indulhat-
tak haza, rengeteg tudással, él-
ménnyel gazdagodva.
Mindezekkel párhuzamosan az 
igazgatónő még “elszökött” a 
“Virággal az erőszak ellen!” elne-
vezésű, ún. Krókusz-projekt nyitó 
workshopjára a Dohány utcai 
zsinagógába, iskolapszicholó-
gusunk pedig budapesti tovább-
képzésen vett részt. Köszönet-
tel tartozunk a PIM-nek, amiért 
mindezt lehetővé tette számunk-
ra.                                 Matus Mónika

Po stopách Jánosa Aranya
Pri príležitosti dvojstého výročia 
narodenia Jánosa Aranya sa 
maďarský parlament uzniesol, 
že rok 2017 vyhlási za pamätný 
rok Jánosa Aranya. V rámci toho 
vypísal Petőfiho literárne múze-
um (PIM) projekt pre školy, pro-
stredníctvom ktorého sa mohli 
uchádzať o grant na hradenie 
nákladov cesty a pobytu v Bu-
dapešti, návštevy výstavy v PIM 
pod názvom „Autoportrét v mas-
kách“ a preplatenie nákladov 
návštevy miest spojených so ži-
votom a dielom Jánosa Aranya. 
Pani učiteľka Katalin Tóth sa 
úspešne uchádzala o tento grant 
pre ZŠ A. M. Szencziho a získala 
pre celý šiesty ročník trojdňový 
pobyt v Budapešti v dňoch 18. 
až 20. októbra 2017. Deti, po-
pri poznávaniu pamätihodností 
Budapešti, absolvovali bohatý 
program. V PIM sa  zúčastnili ne-
tradičnej hodiny literatúry o diele 
Jánosa Aranya pod názvom „Su-
per hrdina Miklós Toldi“ a potom 

sa mohli odreagovať na hracích 
prvkoch Elevenparku. Ďalší deň 
s obdivom prezreli expozíciu  
v Celoštátnej Széchényiho kniž-
nici pod názvom „Jeho slávny 
chýr a meno tu ostane na veky”, 
potom v budove parlamentu ab-
solvovali múzejno-pedagogic-
ké zamestnanie na tému Svätá 
koruna.  V piatok zavítali do Na-
gykőrösu, kde si pozreli expo-
zíciu Kultúrneho centra Jánosa 
Aranya, nasledovala prehliadka 
mesta, kde dali si Arany-menu  
a pobrali sa domov bohatší o ne-
spočetné množstvo vedomostí  
a nových zážitkov.
Súbežne s tým všetkým riadi-
teľka školy sa zúčastnila otvá-
racieho workshopu projektu  
„S kvetmi proti násiliu“ v buda-
peštianskej synagóge v ulici Do-
hány a školská psychologička, 
tiež v Budapešti, absolvovala od-
borné školenie. Veľká vďaka patrí 
PIM že to všetko nám umožnili.   
                                 Mónika Matus



19SENČAN november 2017 SPEKTRUM

Együtt, mindvég együtt

Véreim, Ti egykor azért éltetek,

tartozzunk hozzátok, küzdjünk véletek!

Így erős a lelkünk, a lelkük éltet,

büszke szenci vérünk tesz jót és szépet.

Én is itt születtem- drága honi rög,

a hűségem hozzád: oly szent, oly örök!

Mert itt minden nevel, itt otthon vagyok!

Szépen rám süt a nap, s fényes csillagok,

ez a föld minekünk éltető erőnk,

óvó szülőföldünk, s honi temetőnk...

Mert a múlt ám vezet, lesz igaz jövendőnk,

együtt, mindig együtt! Ez a mi erőnk!

Hisz csak ennyit kérnek, kik egykor éltek,

nem szívünkbe zárni: árulás, vétek!

Sírhalmaik felett hűen azt fogadjuk:

összetartozásunk mindvég megtartjuk!

Mgr. Katona Roland

tisztelgés eleink előtt

Idén 500 éves a reformáció. 1517. október 
31. – Luther Márton ezen a napon tűzte ki 95 
tételét a wittenbergi vártemplom kapujára. 
Luther fellépése megújította a hit világát, de 
a reformáció hatása a politika, a gazdaság, a 
jogtudomány, az anyanyelv és a modern ter-
mészettudomány kibontakozása, illetve átala-
kulása terén is tetten érhető. 
A félezer éves jubileum évében Szenc ma-
gyar közössége, immár 48-adszor, emlékezik 
meg a Szenczi Molnár Albert Napok ünnep-
ségsorozattal a magyar református lelkészről, 
zsoltárfordítóról, nyelvészről és „szellemi min-
denesről” Szenczi Molnár Albertról, a város 
jeles szülöttéről.  Korpás Árpád, október 6-án 
a Szenczi Molnár Albert 1995 óta a városhá-

za előtti parkban álló szobránál, mint a nyi-
tóünnepség szóvivője elmondta: „Évről évre 
idevezérel minket városunk szülötte. Ez egy 
mindig megható, nemzedékeket összetartó 
tiszteletadás, nemcsak Szenczi Molnár Albert 
előtt, hanem egyben kinyilvánítása a másokat 
tisztelő, egyben állhatatos magyarságunknak 
is.”  Korpás Árpád beszédében kegyelettel 
emlékezett meg a 168 éve ezen a napon ki-
végzett aradi vértanúkról is és azokról, akik az 
1848-49-es szabadságharcban részt vettek.  
A Szenczi Molnár Albert szobrának megko-
szorúzását megelőző ünnepi beszédet főtisz-
teletű Fazekas László, a Szlovákiai Református 
Keresztyén Egyház  püspöke mondta el népes 
hallgatóság előtt. A megemlékezés koszorúit a 
református egyház magas rangú képviselői 
mellett Magyarország pozsonyi nagykövet-
ségének tanácsosa, Szenc város vezetése, 
valamint Szenc és a Szenci járás magyar kö-
zösségei kulturális, politikai és társadalmi szer-
vezeteinek jeles képviselői helyezték el. 
A koszorúzást követően a Városi Művelődési 
Ház mozitermében gyűltek újra össze a ven-
dégek, hogy meghallgassák a Szlovákiai Ma-
gyar Pedagógusok Vass Lajos kórusának Jó-
zsa Mónika vezényletével megtartott koncert-
jét, melyet a reformáció 500. évfordulójának 
szenteltek. A nap a művelődési ház Labirintus 
galériájában zárult, ahol Dudás Károly, a Vaj-
dasági Magyar Szövetség Országos Tanácsá-
nak elnöke nyitotta meg Kanyó Ervin szabad-
kai grafikusművész „Az Aranykor vége” című 

kiállítását. 
Másnap délelőtt a hegysúri közösségi ház-
ban folytatódott az ünnepségsorozat, ahol a 
Szenci Regionális Értelmiségi Fórum témái 
iránt érdeklődők gyűltek össze. Bárdos Gyula 
a Csemadok országos elnöke kiemelte, hogy 
a Csemadok megújulásának elengedhetetlen 
feltétele a fiatalítás, hogy a fiatalok nagyobb 
számban kapcsolódjanak be a Csemadok te-
vékenységébe. A fórum ötletgazdái és szerve-
zői Gaucsík István, Strešňák Gábor és Korpás 
Árpád céljának megfelelően az előadásokban 
és a diskurzusban hangot kapott az önreflexió, 
a kisebbségi lét problémáinak meghatározá-
sa. Gaucsík István zárszavában szorgalmazta, 
hogy a jövőbeni fórumok már a megoldások 
megfogalmazásáról szóljanak.   
Az ünnepségsorozat november 11-én fejező-
dik be. Programja megtalálható az októberi 
számunkban és a www.senec.sk portál nyitó-
lapján is.                                                            VCs

Elkezdődtek a XLVIII. Szenczi Molnár Albert Napok

POZVÁNKA na Katarínsky ples MŠ A. M. Sz., 
ktorý sa uskutoční 17. novembra 2017 od 19:00 
vo veľkej sále Elektrovodu. Vstupné: 25 eur

MEGHÍVÓ
A Közös Igazgatású Magyar Taní-

tási Nyelvű Iskola, Szenc 

2017. november 16-án  

nyílt napot tart, 
melyre 08:00-tól szeretettel 

várjuk. 

Iskolánk a 2018/2019-es tanévre a 
következőket kínálja:

Négyéves képzés nappali tago-
zaton: 7209 J Gimnázium, 7649 
M Óvópedagógia és nevelői szak, 
6341 M Vállalkozói iskola, 3968 M 
Logisztika 
Kétéves, érettségi utáni képzés 
esti tagozaton: 7649 N Óvópeda-
gógia és nevelői szak , 7646 N Ápo-
lói és gondozói tevékenység 

Kérjük, hogy részvételi szándékát  
mielőbb jelezze az alábbi elérhető- 
ségek egyikén: Lichnerova 71, 903 01 
Senec, Tel.: 02/4592 3424  
szenczigv@gmail.com   
www. szenczigsz.sk

POZVÁNKA na Deň otvorených dverí 
Spojenej školy s VJM, ktorý sa uskutoč-
ní 16. novembra 2017 od 08:00.
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Spoločenská kronika
Narodili sa

Dávid Ďurďa, Jerguš Kollár, Michal Šmátrala,  
Nicol Bertok, Viktória Mészárosová, Filip 

Kožuch, Nela Magyarová, Michal Jablonský, 
Michal Kaláber, Karin Čonková, Patrícia Ruják, 
Roman Tomášek, Jakub Ďuriš, Andrea Somo-
rovská, Sebastián Podolský, Simona Plačková, 

Emily Zaoralová, David Festbaum

Zosobášili sa
Gabriela Bernadičová – Tibor Omasta

 Lucia Tišťanová – Adam Winkler
Renáta Frimmerová – Peter Augustovič
Tomáš Csenkey – Monika Mentelová
Vladimír Tóth – Veronika Guothová
Marek Miko – Paulína Kuruczová
Michal Vrana – Andrea Arvová

Marczel Klebercz – Katarína Gašparová
Richard Chrappa – Bronislava Mrákavová

Kristián Radics – Erika Takácsová
Peter Sloboda – Kristína Vinczeová
Peter Gašparík – Zuzana Haľková

Roman Čížik – Petra Vašeková
Radovan Mičo – Dominika Martincová

Peter Kolarovič – Jana Takáčová
Samuel Mokoš – Radka Ferencová
Lukáš Gerši – Martina Rekeňová

Andrej Markus – Nikoleta Schwarzová
Lukáš Uherčík – Martina Kisová
Adrian Brinza – Petra Klásková
Adam Dubaj – Adriana Baksová

Alexander Sztracený – Denisa Benčuríková
Martin Kabát – Martina Mózsi

Tomáš Fülöpp – Stanislava Černochová
Peter Chovanec – Mária Luscoňová

Blahoželáme jubilantom
Jednota dôchodcov 

Mgr. Katarína Stoláriková (65), Anna Vietoriso-
vá (65), Štefan Bittner (75), Dušan Lovíšek (75), 
Ladislav Perička (75), Eva Szabadošová (75), 
Prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc. (80), Ing. Karol 

Heriban (80)

Klub dôchodcov
Helena Bučanová (70), Eugen Klúčik (70), Júlia 
Maceáková (70), Alžbeta Sulanyiová (75), Alice 
Guryčová (80), Eva Molnárová (65), Anna Vie-
torisová (65), Ján Veľkov (70), Dušan Lovíšek 
(75), Ladislav Perička (75), Eva Szabadosová 

(75), Štefan Takács (75), Helena Vörösová (75), 
Ján Kollár (80)

Slovenský zväz telesne postihnutých 
ZO č. 215

Mgr. Judita Golská (60), Kristína Farkašová 
(60), Anna Vietorisová (65)

Opustili nás
Otília Stankovičová 1944, Michal Kocka 1933, 

Ferdinand Pomsár 1960, Margita Rišková 1927, 
Michal Kolarik 1938, Katarína Dobiášová 1929, 

Vladimír Kusenda 1949. 

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretet-
tel emlékeztünk 2017. október 13-án drága  
anyuskánkra, Bárdos Jánosné, szül. Danis 
Ilonkára, halálának 1. évfordulóján. Akik ismer-
ték és szerették emlékezzenek rá kegyelettel! 
Emlékét őrzi lánya Gabika családjával

S láskou v srdci spomíname  
na našu drahú mamičku Helenku 
Bárdosovú, rod. Danisovú, ktorá 
nás 13.10.2016 navždy opustila. 
Kto ste ju poznali, venujte jej pa-
miatke v to smutné 1. výročie tichú 
spomienku! S láskou spomína 
dcéra Gabika s rodinou

Szívünkben soha el nem múló 
szeretettel emlékezünk november 
20-án halálának 10. évfordulóján 
drága halottunkra, Bordács Fe-
rencre. Köszönjük mindenkinek, 
akik velünk  emlékeznek. Szerető 

felesége, testvére, lányai, veje és unokái.
Dňa 20. novembra si pripomíname 10. rok,  
čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, 
brat, otec, svokor a dedko František Bordács. 
S láskou na teba spomíname, navždy ostaneš  
v našich srdciach.

Neplačte, že som odišla, ten kľud 
a mier mi prajte, len večné svet-
lo spomienky mi stále zachovaj-
te. 16.11.2017 uplynú dva roky,  
čo nás opustila naša milovaná Klára  
Brnová. Smútiaca rodina

„Anya, csillag volt ő mert szív-
ből szeretett, és mi úgy szerettük 
ahogy csak lehetett, mégis elment 
tőlunk mint a lenyugvó nap, de szí-
vünkben él és örökké ott marad!“ 
Október 13-án fájós szívvel és nagy 

szeretettel emlékezünk drága édesanyánk Fü-
löp Terézia halálánok 30. évfordulójára – e na-
pon csendesen távozott szerettei koréből. Drá-
ga édesanyánk „Szívünkben örökké élve, Isten 
akaratában elhunyva.“ Emlékét hálával és nagy 
szeretettel őrző lánya Terike és családja.
„Odišla si tíško, niet Ťa medzi nami, v našich 
srdciach žiješ navždy spomienkami.“ Dňa 13. 
októbra 2017 uplynie 30 smutných rokov, čo 
nás opustila naša drahá a obetavá mamička, 
Terézia Fülöpová – čas plynie ako tichej riečky 
prúd, kto Ťa mal rád, nemôže zabudnúť. S lás-
kou a úctou spomína dcéra Terézia s rodinou.

Dňa 22.11. uplynú 2 roky, čo nás 
navždy opustil náš drahý Imrich 
Hegyi. S láskou na neho spomína 
celá rodina. Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu tichú spomienku.

Odišiel si tíško, niet ťa medzi nami, 
no v našich srdciach si tu stále  
s nami. Za všetky tie tvoje trápenia 
a bolesti, nech ti dá pán boh več-
nej milosti. Dňa 28.11.2017 uplynie 
10 rokov, od vtedy, čo nás navždy 

opustil Miško Horváth. S láskou spomína ma-
mička a ostatná rodina. Tí, čo ste ho poznali, 
venujte mu prosím tichú spomienku.

Dňa 10.11. uplynie prvý rok, čo nás 
navždy opustil manžel a otec Ján 
Talapka. Venujte mu tichú spo-
mienku.

Dňa 23.11.2017 uplynie rok, čo nás 
navždy opustil drahý manžel, otec 
a dedko Ján Jasovský. Kto ste ho 
poznali, venujte mu tichú spomien-
ku. Smútiaca rodina

Odišiel si od nás ako krásny 
deň, nepovedal si zbohom, moji 
milovaní, už k vám nikdy neprí-
dem. S bolesťou v srdci si dňa 
5.11.2017 pripomíname 2. výro-
čie od chvíle, kedy nás navždy 
opustil náš milovaný manžel, 

skvelý otec, vždy usmiaty človek a priateľ Ja-
roslav Kadnár. S láskou a úctou spomína smú-
tiaca rodina, priatelia a známi. Zostaneš navždy  
v našich srdciach.

Egyre szállnak, múlnak az évek. 
De mi örökké örizzük emléked. 
Fájó szível emlékezünk novem-
ber 30- án halálanak 30. évfor-
dulóján Kiss Ferencre. Szerető 
családja.
30. novembra si pripomíname  

30. výročie úmrtia nášho drahého Františka 
Kissa. Kto ste ho poznali venujte mu tichú spo-
mienku. S láskou spomíname.

Čas sa nezastavil, smútok zostá-
va. Dňa 18.11. uplynie 5 rokov, čo 
nás náhle opustil manžel, otec, 
dedko Milan Mészároš. Ďakuje-
me za tichú spomienku. Rodina

Smútok a žiaľ v srdci máme. Na 
teba s láskou spomíname. Dňa 
4. augusta sme si pripomenuli  
3. výročie od úmrtia nášho mi-
lovaného manžela Jána Miku-
láštika. S láskou a vďakou na 
neho spomínajú manželka Betka, 
dcéra Renáta, syn Ľuboš s rodinami, sestry  
s rodinami, priatelia a známi. Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku.

Odišiel si tíško, niet ťa medzi 
nami, v našich srdciach ale ži-
ješ stále spomienkami. Dňa 
17.11.2017 uplynie 10 rokov,  
čo nás navždy opustil otec, ded-
ko Martin Varga. S láskou spo-
mína celá rodina

November 17-én lesz 10 éve, hogy eltávozott 
családja köréből a drága jó apa nagyapa Varga 
Marci. Szeretettel, emlékét örökké őrző csalá-
dja.

Už nič nie je také, aké bolo pred-
tým. Stíchlo srdce i Tvoj hlas,  
no zostali krásne spomienky  
v nás. Len kytičku kvetov Ti  
na hrob môžeme dať, tichú mod-
litbu odriekať, s láskou a úctou 
spomínať.  Dňa 20. novembra 

uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustila naša 
milovaná manželka, mama a babka Zdenka 
Veselá. S láskou na ňu spomínajú manžel Jan-
ko, syn Janko a dcéra Zdenka s rodinami.

Soha el nem múló szeretettel  
emlékezünk meg a drága jó férj-
ről, édesapáról és nagyapáról, 
Horváth Pálról, 2017.11.9-én ha-
lálának 2. évfordulója alkalmából. 
Szerető családja
Dňa 09.11.2017 si pripomíname 2. výročie  
od úmrtia nášho drahého Pavla Horvátha.   
S láskou spomína manželka a dcéry s rodinami.  
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Začali sa XLVIII. Dni Alberta Molnára Szencziho

Toho roku si pripomíname 500. výročie refor-
mácie.  31. október 1517 – Martin Luther v ten-
to deň vyvesil svojich 95 téz na dvere chrámu  
v nemeckom Wittenbergu. Lutherov počin ob-
rodil svet viery a mal výrazný vplyv na politiku, 
hospodárstvo, právovedu, na rozvoj modernej 
prírodovedy a používanie materinského jazyka 
v liturgii a vo verejnom živote.
V roku pol tisícročného jubilea reformácie si šty-
ridsiaty ôsmy raz pripomína maďarská komuni-
ta seneckého rodáka, protestantského kňaza, 
prekladača žalmov, jazykovedca a všestran-
ného intelektuála Alberta Molnára Szencziho  
v rámci Dní Alberta Molnára Szencziho. 
Socha Alberta Molnára Szencziho bola osade-
ná v parku na Mierovom námestí v roku 1995 
a stala sa miestom slávnostného otvárania Dní 
Alberta Molnára Szencziho. Árpád Korpás ako 
moderátor otváracieho ceremoniálu, ktorý sa 

konal  6. októbra, sa vyjadril takto: „Z roka na 
rok nás sem privádza rodák nášho mesta. Je 
to nielen vždy dojemné a generácie spájajú-
ce  vzdanie pocty pamiatke Alberta Molnára 
Szencziho, ale je aj vyjadrením našej maďar-
skej národnej uvedomelosti, ktorá si však ctí 
všetky národy.”  Árpád Korpás si s pietou pri-
pomenul aj pred 168 rokmi 6. októbra poprave-
ných aradských martýrov a všetkých, ktorí sa 
zúčastnili revolúcie a boja za slobodu v rokoch 
1848-49. 
Slávnostný príhovor pred kladením vencov  
k soche Alberta Molnára Szencziho prednie-
sol biskup Reformovanej kresťanskej cirkvi  
na Slovensku László Fazekas. Popri vysokých 
predstaviteľov reformovanej cirkvi kládli vence 
predstavitelia Veľvyslanectva Maďarska, ve-
denia mesta Senec a zástupcovia kultúrnych, 
spoločenských a politických organizácií ma-
ďarskej komunity Senca a okolitých obcí okre-
su Senec. 
Po kladení vencov sa účastníci podujatia 
zišli v kinosále MsKS, aby si vypočuli koncert 
Speváckeho zboru maďarských pedagógov  
na Slovensku Lajosa Vassa pod vedením diri-
gentky Móniky Józsa, venovaný 500. výročiu 
reformácie. Slávnosť sa skončila v Labyrinte, 
kde predseda Celoštátnej rady Zväzu Maďa-
rov vo Vojvodine Károly Dudás otvoril výstavu 
grafika Ervina Kanyó zo Subotice pod názvom 
Koniec zlatého veku. 

Reťazec podujatí pokračoval hneď na druhý 
deň, keď sa v doobedňajších hodinách zišli  
v spoločenskom dome v Hrubom Šúri záujem-
covia o témy Seneckého regionálneho fóra. 
Predseda celoštátneho výboru Csemadoku 
Gyula Bárdos vo svojom príhovore podčiarkol, 
že nevyhnutnou podmienkou obrody Csema-
doku je omladenie, aby sa viac mladých ľudí 
zapojilo do práce v Csemadoku.  V súlade  
so zámerom ideových otcov  fóra, Istvána 
Gaucsíka, Gábora Strešňáka a Árpáda  Korpá-
sa,  prednášajúci hovorili o sebareflexii a o iden-
tifikovaní problémov menšinového bytia. István 
Gaucsík vo svojej záverečnej reči  hovoril o po-
trebe načrtnúť aj riešenia na budúcich fórach. 
Reťazec podujatí sa ukončí 11. novembra. 
Program sme zverejnili v októbrovom vydaní  
Senčana a nachádza sa aj na úvodnej strane 
portálu www.senec.sk .                                  VCs

Vizuálny festival súčasného umenia 
Biela noc putuje do ďalších miest 
bratislavského regiónu. Vybrané 
umelecké diela súčasných sloven-
ských umelcov je na prelome ok-
tóbra a novembra vidieť v Stupave, 
Senci a Budmericiach.
Interiér Stupavskej synagógy oži-
vila 21. októbra umelkyňa Katarí-
na Hudačinová. Sú to diela inšpi-
rované islandskou prírodou, jej 
vulkanickou činnosťou, sopkami, 
lávovými poliami, mikrosvetom 
minerálov a svetelnými prírodný-
mi javmi.
Ďalším krajským mestom v pora-
dí je Senec, kde bude v sobotu 
28. októbra od 19:00 zoskupenie 
umelcov a kreatívcov BN Label, 
pracovať s geometriou námestia. 
Pôjde o pôsobivú umeleckú hru, 
ktorú podporia svetelné objekty, 
pohrávajúce sa s priestorovým 
vnímaním divákov. Pomocou 
farebného svetelného rytmu 
štvorcov bude vytvorený iluzór-
ny priestor, ktorý dodá námestiu 
nový, neprebádaný rozmer.  

Keďže Biela noc sa v Senci odo-
hráva až po uzávierke Mestských 
novín Senčan, viac informácií  
a vizuálneho materiálu nájdete  
na www.senec.sk.
V poradí tretím a posledným kraj-
ským mestom budú tento rok 
Budmerice, ktoré nás pozývajú 
do čarovného areálu kaštieľa. 
Staviteľom kaštieľa je Ján Pálffy 
(1857 – 1934) a história zámku 
v Budmericiach začína v rokoch 
1888 až 1889. Zoskupenie BN 
Label sa prvú novembrovú sobo-
tu, 4.11.2017 o 18:30 hod., pohrá  
s jeho výnimočnou architektúrou. 
Nesvietenie fasády bude spolu  
s okolitým anglickým parkom 
plným starých stromov pôsobiť  
na divákov skutočne magickým  
a majestátnym dojmom.
Projekt Biela noc sa na Sloven-
sku každým rokom rozrastá.  
V Košiciach sa uskutočnil ôsmy 
a v Bratislave tretí ročník, pričom 
slovenské podujatie je súčas-
ťou medzinárodnej siete White  
NightEurope.                 Zdroj: BSK

Biela noc svieti každú jeseň v našom kraji
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21. - 24.09.2017, Antalya, Turecko
Plutvoví plavci zo SPORT CLUB Se-
nec sa po kvalifikovaní po troch ko-
lách Svetového pohára zúčastnili Zla-
tého finále Svetového pohára. Našu 
krajinu, ako i mesto Senec medzi 24 
zúčastnenými krajinami reprezento-
vali plavci Alexander Rekoš, Samu-
el Gábriš, Adrián Gábriš a Michaela 
Szabóová.
Medzi svetovou špičkou si naši plavci 
vyplávali nádherné umiestnenia: Ale-
xander - 200m BF - 10. miesto, 100m 

BF - 15. miesto, 50m BF - 16. miesto
Samuel - 50m BF - 21. miesto, 50m 
PP - 14. miesto
Adrián - 100m PP - 13. miesto, 50 PP 
- 16. miesto
Michaela - 100 PP - 19. miesto, 50 PP 
- 13. miesto
Všetkým deťom srdečne blahoželám  
k nádherným umiestneniam a pra-
jem veľa elánu k získavaniu ďalších  
pre nás veľmi významných umiestne-
ní.

Trénerka Martina SZABÓOVÁ

Slovensko na 12th CMAS WORLD CUP GOLDEN FINAL 
reprezentovali plutvoví plavci zo SPORT CLUB Senec

V rámci Európskeho týždňa 
športu organizovala ZŠ Mlyn-
ská v spolupráci s Mestom Se-
nec ďalší ročník Behu zdravia. 
Zúčastnili sa ho žiaci 12 základ-
ných škôl okresu Senec a dru-
žobnej školy ZŠ Žďárec. Celko-
vo sa behu zúčastnilo 344 detí.
Výsledné poradie škôl je:
1. ZŠ Tajovského 93 bodov
2. ZŠ Mlynská Senec 47 bodov

3. ZŠ Nová Dedinka 44 bodov
4. ZŠ Blatné 39 bodov
5. GAB Senec 33 bodov
6. SZŠ Kysucká 23 bodov
7.-8. ZŠ Kráľová pri Senci, 
ZŠ Žďárec po 14 bodov
9. ZŠ Szencziho 11 bodov
10. – 11. ZŠ Tureň, 
ZŠ Čataj 5 bodov
12. ZŠ Reca  

Text: MO, Foto: VCs

Beh zdravia

Počátkem tohoto milénia chtělo vedení ZŠ Velká Bíteš 
navázat spolupráci se školou na Slovensku. Dnes už 
přesně nevím, kdo tuto nabídku prezentoval v Senci. 
Faktem je, že koncem roku 2002 jsem dostal dopis 
od paní Mgr. Boženy Venerčanové, ředitelky ZŠ J.G. 
Tajovského v Senci. Na její podnět jsme v prosinci 
2002 navštívili město Senec. Čekalo nás velice vlídné 
přijetí nejenom paní ředitelkou a jejími spolupracov-
níky, ale také představiteli města Sence. Následovala 
více než desetiletá spolupráce mezi oběma školami, 
na kterou navázala po mém přechodu na ZŠ a MŠ  
V. Havla Žďárec spolupráce s touto školou. 
Za celou dobu spolupráce došlo k více než třiceti 
vzájemným návštěvám, kterých se zúčastnilo více 
než 350 žáků bítešské ZŠ. To vše bylo umožněno 
především díky neuvěřitelné aktivitě, obětavosti  
a vstřícnosti paní ředitelky. Během těchto roků mezi 
námi vzniklo neformální osobní přátelství. 
S paní Mgr. Boženou Venerčanovou, která předala 
vedení školy Mgr. Ladislavu Kásovi v roce 2014, jsem 
se později ještě několikrát osobně setkal při návště-
vě Sence. Bohužel k takovým setkáním již docházet 
nebude. Dne 24.7.2017 nás zaskočila zpráva o jejím 
úmrtí.
Paní Mgr. Božena Venerčanová měla velice pěkný 
vztah k Velké Bíteši, kterou několikrát také navštívi-
la, naše město propagovala na různých setkáních  
v rámci okresního města Sence, Bratislavského kra-
je i celého Slovenska. Touto vzpomínkou chci vzdát 
poctu této výjimečné ženě.

Mgr. Dalibor Kolář, ředitel ZŠ 
a MŠ Václava Havla Žďárec, okres Brno-venkov

Vzpomínka na paní Mgr. Boženu 
Venerčanovou

6 - 7.10.2017 sa plutvoví plav-
ci zúčastnili medzinárodnej 
súťaže 4th World Meeting Of 
Young Finswimmers v Kesc-
keméte v Maďarsku. Okrem 
krásnych osobákov, nových 
skúseností a zážitkov sme 
si na Slovensko priniesli aj 
dve medaily. Michal Kovács 

si na trati 200m BF vyplával 
nádherne 3. miesto a Adri-
án Gábriš na trati 50m PP 
nádherné 2. miesto. Obom 
srdečne blahoželám a verím, 
že zabojujú aj na Svetovom 
Európskom pohári, ktorý nás 
čaká začiatkom novembra.

Trénerka Martina

SPORT CLUB Senec na medzinárodnej súťaži
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30. septembra sa skončila preteková sezó-
na chovateľov poštových holubov v Senci 
za rok 2017. Preteková sezóna sa skladala 
z 22 pretekov na tratiach od 150 do 750 
km v rámci súťaží majstrovstiev Slovenska. 
Chovatelia poštové holuby na preteky na-
sádzajú v Senci a auto s klietkami holubov 
prevezie na miesto štartu preteku, kde je 
naraz vypustených niekoľko tisíc (a v rámci 
národných pretekov Slovenska i niekoľko 
desať tisíc) holubov, ktoré letia najkratšou 
cestou na svoje holubníky. Nasádzanie ho-
lubov na preteky a konštatovanie doletov 
sa vykonáva snímacími zariadeniami a čip-
mi, ktoré majú holuby na nohe. Výsledky 
sú spracované podľa rýchlostí doletov a ví-
ťazi z každého preteku sú holuby s najvyš-
šími rýchlosťami v dvadsiatich percentách 
z nasadeného počtu holubov. V súťažiach 
majstrovstva Slovenska sú jednotlivé ka-
tegórie víťazov vypočítané z koeficientov, 
ktoré holuby dosiahli v jednotlivých prete-
koch. Výsledky sú dostupné na interneto-
vej stránke www.postoveholuby.sk.
V roku 2017 sa uskutočnil tiež národný 
pretek z Bruselu, na ktorom sa zúčastnili 
chovatelia z celého Slovenska i z oblasti 
Bratislava a tiež zo Senca. Celkom bolo 
na štarte viac ako 30 tisíc holubov zo Slo-
venska a Poľska, ktoré boli vypustené  
v Bruseli 29.7.2017 ráno o 6:30 a prvý ho-
lub v oblasti Bratislava doletel v ten istý 
deň 29.7.2017 na vzdialenosti 1.000 km 
vzdušnou čiarou o 20:00. V Senci prvý ho-
lub doletel na druhý deň 30.7.2017 o 10:00 
chovateľovi Štefanovi Podmanickému. Dô-
vodom mimoriadne rýchlych doletov bolo 
silné prúdenie vetra počas preteku, ktoré 
pomáhalo holubom pri ceste domov.
Víťazmi pre rok 2017 v ZO Senec sa stali 
v jednotlivých kategóriách títo chovatelia:
Majster klubu Štefan Podmanický,  
2. miesto František Horváth, 3. miesto 
Karol Bauer. Majster krátkych tratí 
MVDr. Svätopluk Mika. Majster stred-
ných tratí Karol Bauer. Majster dlhých 
tratí František Horváth. Majster mladých 
holubov MVDr. Svätopluk Mika. Výkon-
ný holub Vladimír Bachratý, výkonná 
holubica František Horváth, ESO holub 
Vladimír Bachratý.
Výbor ZO Senec i touto cestou všetkým 
víťazom gratuluje a do pretekovej sezóny 
2018 praje všetkým svojím členom dobré 
zdravie a veľa chovateľských a preteko-
vých úspechov a Letu zdar. Zároveň ďaku-
jeme Mestskému úradu v Senci za pridele-
ný príspevok, ktorý nám pomohol pri našej 
pretekovej činnosti.

Výbor ZO Senec

Vyhodnotenie 
pretekovej sezóny 2017 Seneckí dobrovoľní hasiči sa ten-

to rok zúčastnili na 8. pohárových 
súťažiach s historickou hasičskou 
striekačkou. Na domácej pôde su-
verénne zvíťazili medzi zahranič-
nou konkurenciou. Ďalšie 1. miesto 
získali v Rohožníku a veľmi cenné  
2. miesto v zahraničí, v susedných 
Čechách na vysočine v obci Jámy. 
Na zvyšných súťažiach sa umiestnili 
na popredných priečkach. Z celko-
vého hľadiska bol tento ročník veľmi 
úspešný. Mesto Senec reprezento-
vali títo členovia: veliteľ Jozef Bor-
dáč, Pavel Stacho, Zoltán Lajtman, 
Nikol Bališová, Peter Vober, Kevin 
Bališ, Jozef Slávik, Zoltán Görföl  
a Ján Lauko. DHZ Senec zasahuje 
aj pri živelných pohromách - povod-
ne, požiare a asistuje pri kultúrnych 
a športových podujatiach - Senecké 
leto, Veľký letný karneval, MDD, me-
dzinárodné futbalové zápasy. DHZ

Úspechy dobrovoľných hasičov

Potápači z Piccardu Senec sa zúčastni-
li 6.10., počas Medzinárodného festivalu 
potápačských filmov, na 24. ročníku ak-
cie Čisté vody Vysokých Tatier. 1 skupina  
v zložení Dalibor Martišovič, Dávid Bedná-
rik, Roman Szalai, Peter Peško v sťažených 
podmienkach vysokohorského potápania 
pomocou potápačskej techniky čistili vodu 
tajchu Račkovho potoka. 2. skupina v zlo-
žení Branislav Benkovský st. a Branislav 
Benkovský ml. vodu Štrbského plesa.  
Pri teplote vzduchu 7° C a teplote vody 3° C, 
vytiahli Senčania 148 kg odpadu, 20 kg od-
padu vyzbierali z brehu naše deti, za to im 
patrí vďaka. Spoločne sme prispeli k čistým 
vodám Vysokých Tatier. Piccard Senec

Senčania čistili vody Vysokých Tatier

Od roku 1983 sa každý rok koná Mní-
chovský maratón, ktorý sa teší veľkej ob-
ľube bežcov z celého sveta. Trať vedie cez 
krásne prostredie Olympijského parku, 
Anglickej záhrady, Leopoldstrasse, popri 
secesných vilách Bogenhausen, Radni-
ci, Štátnej opere. Cieľ je na Olympijskom 
štadióne, kde Vás vítajú nápisy: „Úsmev, 
prosím!“, „Každý je víťaz!“. Všetci bežci,  
súťažiaci na rôznych vzdialenostiach, si  
v atmosfére Olympijského štadióna od-
behnú svoje „ víťazné kolečko“.
8.októbra 2017 v neopakovateľnej atmo-
sfére 32. ročníka Mníchovského marató-
nu si medzi 20000 maratóncami odbehla 
svoj prvý maratón aj senecká bežkyňa 
Michaela Jánošíková, ktorá nám ostat-
ným seneckým bežcom urobila obrovskú 

radosť krásnym časom 3 hodiny 42 minút 
na trati 42.195m. Miška, týmto blahoželá-
me!!!                                   Seneckí bežci

Maratón za skvelý čas
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Na záver leta opäť otvorila brány senecká 
chovateľská výstava s mottom „Chováme 
pre radosť, krásu a úžitok“. Chovatelia ZO 
SZCH v Senci prezentovali svoje zviera-

tá od 29. septembra do 1. októbra 2017, 
čiže od piatku do nedele na južnej strane 
Slnečných jazier, na ploche karavanového 
kempu. V prvej časti boli sústredené zvie-

ratá ohodnotené a ocenené na základe 
posudkov odborných hodnotiteľov. Druhá 
časť výstavy bola propagačná a poznáva-
cia, ktorá prezentovala chovné drobné zvie-
ratá menej známe verejnosti. Výstava bola 
spojená aj s predajným trhom plemenných 
kohútov. 65 vystavovateľov prezentovalo 93 
králikov, 68 kusov rôznej hydiny, 215 holu-
bov a v ohradách a volieroch boli vystavené 
poníky, prasiatka, kozičky, vodná a hrabavá 
hydina, morky, sliepky dokonca aj nandu. 
Vo veľkom stane sa návštevníci mohli po-
kochať rôznymi druhmi exotov a holúbkov.
Medzi návštevníkmi bolo vyše tisíc nadše-
ných detí zo seneckých materských a zá-
kladných škôl. Vďaka patrí organizátorom 
aj sponzorom, ktorých pomoc a práca 
bola základným predpokladom úspechu 
výstavy. Do videnia na budúcoročnej XXII. 
Seneckej chovateľskej výstave!

Text a foto: VCs

XXI. Senecká chovateľská výstava 

V dňoch 26.9. - 5.10.2017 sa 
konali Majstrovstvá Európy  
v stolnom tenise telesne po-
stihnutých. Výborne zorga-
nizovaný turnaj s európskou 
elitou sa konal v mestečku 
Laško v Slovinsku. Na maj-
strovstvách sme sa zúčastnili 
dvaja hráči z nášho senec-
kého klubu STK TP PARA 
SENEC, Gabriel Csémy  

a Alexander Nagy. Nielen  
že sme sa zúčastnili, ale vy-
bojovali sme v tímovej súťaži 
3. miesto. Po májových Maj-
strovstvách sveta družstiev  
v Bratislave, kde sme nezískali 
medailu, pribudol do nášho 
družstva skúsený dlhoročný 
reprezentant Miroslav Jambor 
a to prinieslo úspech. Je to zá-
sluha tvrdej driny v seneckom 

stolnotenisovom klube, na sú-
stredeniach, reprezentačných 
trénerov Andreja a Michala 
Bardoňovcov, ale aj mojej ro-
diny, ktorá ma podporuje. 
V neposlednom rade vďačím 
za úspech aj mestu Senec  
a  primátorovi Karolovi Kválo-
vi. Podporujú ma od začiat-
ku, kedy som s týmto krás-
nym športom začal, približne 
pred 10 rokmi. Hendikepo-
vaní športovci opäť dokázali,  
že nikdy sa netreba vzdávať, 

ale pre svoje sny sa oplatí bo-
jovať. Práve preto som  ako te-
lesne postihnutý stolný tenis-
ta (trpiaci nervovo svalovým 
ochorením svalovou atrofiou) 
navštívil predstaviteľov mes-
ta Senec a ukázal im v rámci 
krátkeho priateľského pose-
denia medailu, porozprával 
zážitky z turnajov a venoval 
primátorovi, na znak vďaky, 
svoj reprezentačný dres, ktorý 
som prvýkrát obliekol v roku 
2009.                  Gabriel Csémy

Seneckí telesne postihnutí stolní tenisti priniesli bronz z ME


