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MILÍ SENČANIA!
Po minuloročných voľbách som bol plný 
optimizmu a očakávania. Tešil som sa na 
pozitívne zmeny, napr. na obnovu po-
likliniky, kvalitné riešenie dopravy a par-
kovania, koncepciu Slnečných jazier, čisté 
mesto bez reklamného smogu, koncepciu 
športu či riešenia pre školstvo v súvislo-
sti s fluktuácou učiteľov a novými bytmi. 
Za posledné štyri roky som nevynechal 
zastupiteľstvo a snažím sa byť na každej 
komisii. Je to až tragikomické, ako to ne-
funguje. Doteraz sme mali v zastupiteľstve 
deväť poslancov v opozícii (pozn. red. pani 
Košecová opustila OZMM),  deväť v koalícii  
a takzvaného desiatého. Tak sa rozložili 
sily aj v komisiách, kde si poslanci navrh-
li svojich nominantov „odborníkov“, ktorí 
absolútne medzi sebou nespolupracujú, 
a tým sa stávajú aj komisie nečinné až 
zbytočné. Prejavilo sa to napríklad v mo-
mente, keď predsedníčka komisie pove-
dala, že je len laik a nevyzná sa, alebo sa 
musí ponáhľať na autobus či ukončí komi- 

siu, lebo ide na dovolenku. Komisia, ktorá 
si nevie ani určiť zástupcu, dokázala to asi 
až na štvrtýkrát, prípadne ďalšia, čo kopíru-
je len výsledky inej komisie, lebo sa sami 
nevedia rozhodnúť. Výnimkou je hádam 
len  stavebná komisia, ktorá sa snaží svoju 
úlohu aj napĺňať. Každá komisia by mala 
podávať kvalitné informácie pre poslan-
cov, aby sa oni potom mohli rozhodnúť  
v prospech nás všetkých, občanov Senca. 
Namiesto toho na každej komisii počúvam, 
že máme slabú informovanosť napriek  
k tomu, že tu priestor je, niektorí poslan-
ci ho účelovo blokujú. Asi sa im nepáčia 
otázky týkajúce sa ich verejnej funkcie... 
Dôsledkom nečinnosti komisie sa aj výkon-
ná moc, čiže zamestnanci mestského úradu 
často nevedia rozhodnúť,  čo majú vlastne 
robiť. A tak po roku vidím, ako sa naši po-
slanci venujú všetkým možným aktivitám, 
ale len veľmi málo tomu, za čo boli zvolení. 
Samozrejme česť výnimkám...

Csaba Farkas

Časopis „Senec TV na papieri” 
nájdete aj v novinových stán-
koch. Kde? Na uliciach: Kysuc- 
ká, Sokolská („Plecháč”), Želez-
ničná (vstup na jazerá juh), Bol-
docká (LIDL), Bratislavská (Poš-
ta), Námestie 1. mája (MsKS), 
Šafárikova (autobusová zastáv-
ka), Turecká (poliklinika).
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Most na seneckom obchvate 
je v havarijnom stave. Je dl-
hodobo poškodený a môže 
ohrozovať dopravu na Bra-
tislavskej ceste.

Obrusná vrstva cesty od Ha-
sičského zboru po križovatku 
s cestou na Tureň je proble-
matická najviac. Koľaje sa už 
nedajú obísť a je len otázkou 
času, kedy sa niečo stane.

Vedúci útvaru výstavby Karol 
Czére hovorí, že celý mostný 
objekt a jeho priľahlé komu-
nikácie už v minulosti rieši-
li cez Slovenskú správu ciest 
(SSC IVSC) so žiadosťou o opra-
vu mostného objektu a pripá-
jacích komunikácií. „Asi pred 
šiestimi alebo siedmimi rokmi 

nám vyhoveli v takom rozsa-
hu, že sa vyfrézovala asfaltová 
vrstva a výmole na ceste,” ozrej- 
mil.

Najhoršie je na tom samotný 
most

To však nestačilo a situácia 
na ceste sa stále zhoršovala.  
V súčasnosti sa nedostatky naj- 
viac prejavujú práve na most-
nom objekte. Bližšie sa k tomu 
vyjadrila hovorkyňa SSC Lu-
cia Karelová:  „Na moste boli 
zistené hlavné poruchy, ako je 
odlamovanie betónu, obnažená 
výstuž na nosnej konštrukcii  
a na pilieroch, a taktiež poru- 
šená rímsa a deformovaná vo-
zovka.”

SSC uvažuje o rekonštrukcii, 
ktorá výrazne obmedzí do-
pravu v Senci, no predchádza 
tomu niekoľko krokov. Hovor- 
kyňa uviedla, že v tomto roku 
plánujú zabezpečiť zhotoviteľa 
na rekonštrukciu spodnej stav-
by mosta a následne podľa 
pridelených finančných pros-
triedkov budú pokračovať na 
hornej stavbe.

Práce na rekonštrukcii sa 
začnú po schválení plánu, pro-
cese verejného obstarávania, 
podpísaní zmluvy o dielo a za- 
bezpečení príslušných povo-
lení. Či bude most zrekonštruo-
vaný už tento rok, závisí teda 
od vybavenia formalít.

Od januára by mali nastať 
zmeny v odpadovom hospo- 
dárstve. Najbližšie dni bude 
možné návrh pripomienko- 
vať. To, či vojde do platnosti  
sa rozhodne na novembro-
vom mimoriadnom zasad-
nutí mestského zastupiteľst-
va. Viac nám o tejto téme 
povedala referentka odpa-
dového hospodárstva v Senci 
Ivica Gajdošová.

Aktuality Aktuality

SENECKÝ MOST JE
V KRITICKOM STAVE
Kedy ho zrekonštruujú?

ZMENA V PRAXI ALEBO V LEGISLATÍVE?

KTO BRZDÍ
POLIKLINIKU?

544
Viac v reportáži na www.senec.tv
alebo si to NASKENUJ!

O tom, že poliklinika je prio- 
ritou, niet pochýb. Už po voľ-
bách pri tvorbe rozpočtu sa 
na tom zhodli všetky strany. 
Prečo však doteraz nedošlo  
k žiadnemu posunu? 

O tejto téme sa hovorilo už  
v marci, kedy bolo treba po-
slať návrhy. „Mail, ktorý za-
hŕňal návrh primátora, nejaké 
ďalšie návrhy a aj aktuálny 
stav polikliniky, som 18. apríla 
preposlal všetkým predsedom 
poslaneckých klubov aj ne-
zaradeným. Bolo to ešte pred 
Veľkou nocou,” povedal Juraj 
Gubáni, viceprimátor mesta 
Senec. Následne dodal, že po-
slanecké kluby sa mali čo na-
jskôr vyjadriť k návrhu a po- 
slať pripomienky. Väčšina tak  
aj urobila hneď po Veľkej noci. 
Nevyjadril sa jedine poslanec- 

ký klub OZ Moje mesto. Pri-
pomienky poslalo OZ s pol-
ročným oneskorením. 

Najdôležitejší sú dobrí dok-
tori

K téme polikliniky sa vyjadril 
aj primátor Dušan Badinský: 
„Zhodli sme sa, že tá poliklinika 
môže byť hocijako pekná, dobre 
zaplatená či pekne postavená, 
no všetko bude záležať na tom, 
či v nej budú aj dobrí doktori.” 
Bohužiaľ, tam už veľkú moc 
nemajú; bude to záležať od 
poisťovní. „Preto je dôležité 
postaviť polikliniku - lebo dobrý 
doktor ide aj za dobrým pros-
tredím,” myslí si primátor.

Poslanci sa zhodli aj na tom, že 
jedno krídlo novej polikliniky 
bude slúžiť pre sociálne 
slabších obyvateľov Senca. To 
momentálne sídli na Hviezdo-
slavovej ulici. Stavať by sa 

malo za fungovania súčasnej 
polikliniky, neskôr by sa am-
bulancie presunuli.

Zvažujú aj ďalšie možnosti

Poslanci uvažujú aj o ďalších 
možnostiach. „Mať takého dok- 
tora alebo iného, či tam ch-
ceme jednodňovú chirurgiu, 
CT-čko, či tam zapracujeme 
aj psychológov, psychiatrov, 
súkromníkov. Podľa toho, koľko 
ambulancií tam bude, budeme 
vedieť povedať, či to bude 2-, 
3- alebo 4-podlažná poliklinika. 
To potom necháme na fantáziu 
architektov, ktorí nám to na-
kreslia,” ozrejmil primátor Ba-
dinský.

Aké budú teda ďalšie kroky? 

Do konca tohto roka by mesto 
chcelo mať hotový návrh. Keď 
bude architektonická súťaž, 
musí sa vypracovať projekt. 
Následne po ňom sa musí 
spraviť súťaž na obstarávateľa 
a vykonávateľa - firmu, ktorá 
polikliniku postaví. Badinský 
vyslovil optimistický názor, 
veriac, že sa poliklinika reálne 
začne stavať do konca tohto 
volebného obdobia.

Senecký most v havaríjnom stave.

Vizualizácia návrhu budúcej polikliniky.
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Letná sezóna na Slnečných 
jazerách je už za nami, pre-
to je na čase zhodnotiť ju 
spolu s riaditeľom Správy 
cestovného ruchu Róbertom 
Podolským.

Podľa slov riaditeľa bol tento 
rok z hľadiska počasia a príj-
mu jeden z najlepších, a to aj 
napriek tomu, že karavanový 
kemp nenavštívili početní za- 
hraniční turisti prevažne z Ír-
ska (Irish Travellers).  Zaviedlo 
sa totiž nariadenie, že severná 
strana bude určená len pre sta-
ny.

Podolský si myslí, že tieto opa- 
trenia prispeli k tomu, že  
v kempe hlavne na severnej 
strane Slnečných jazier doká- 
zali udržať lepší poriadok 
a bezpečnosť, a to si vážili 
návštevníci z iných krajín. Tak-
tiež dodal, že návštevnosť bola 
túto sezónu nižšia ako pred-
chádzajúce dva roky, no i keď 
prišlo štatisticky menej ľudí, 
zdržiavali sa tu na dlhší čas.

Boli aj tri obete

Slnečné jazerá sú jedným z má- 

la stredísk s prírodnou vodou 
na kúpanie, kde je zabezpečená 
vodná (záchranná), zdravotná 
a bezpečnostná služba.

„Bohužiaľ, treba povedať, že  
sme mali tento rok troch uto-
pených,” hovorí Podolský. Zá-
roveň dodáva: „Bolo to hneď 
na začiatku sezóny. Myslím, že 
podcenili svoje sily a nezvládli 
plávanie v našom jazere.”

Plány do budúcna

Vďaka podpore mesta Senec je 
hospodársky výsledok pluso-
vý. Podolský doplnil, že mes-
to im poskytlo podporu vo 

výške zhruba 35 000 eur, čo 
využili na riešenie oplotenia 
a dopravného značenia na 
severnej strane Slnečných ja-
zier. 

„Tohtoročná letná sezóna sa 
začala výberom vstupného  
8. júna, do konca tohto mesia-
ca sa nám ešte podarilo počas 
jedného výborného víkendu vy-
brať nejaké peniažky. I keď všet-
ci vnímajú, že počas leta bolo 
vynikajúce počasie, treba pri-
pomenúť, že z 9 víkendov odišlo 
4 a pol víkendu - to znamená, 
že v tomto období sme vstupné 
nevyberali,” približuje situáciu 
Podolský.

Každé dva týždne bola voda 
podrobená prieskumu kvality. 
Slnečné jazerá spĺňali všetky 
normy, z dlhodobého hľadis-
ka však postupne dochádza  
k poklesu kvality vody. Ak-
tuálne sa preto zvažuje nová 
metóda čistenia - odsatie bahna 
a obnovenie ťažby štrkopiesku. 
Kedy a či vôbec dôjde k reali- 
zácii, budeme informovať po 
zistení ďalších informácií.

Po niekoľkých rokoch opúšťa 
rady občianskeho združe-
nia MOJE MESTO dlhoročná 
členka a zároveň poslankyňa 
MsZ v Senci PhDr. Zuzana 
Gabrišová Košecová.

,,Po dôkladnom uvážení som  
dospela k rozhodnutiu vystú-
piť z občianskeho združenia  
MOJE MESTO z osobných dô-
vodov. Zároveň podotýkam, že  
ide len o moje rozhodnutie  
a nepredchádzalo mu žiadne 
nátlakové alebo iné konanie 
politických subjektov,” uvádza  
vo vyjadrení pre TV Senec. 
Ako poslankyňa sa venovala 
prevažne sociálnym témam, 
v ktorých je ako riaditeľ-
ka neziskovej organizácie 
Ružová záhrada najviac po-
volaná. Jej poslanie v mests-
kom zastupiteľstve vníma 
stále intenzívne a hodlá svoje 
poslanecké sľuby napĺňať aj 
naďalej. ,,Aj naďalej sa budem 
snažiť pracovať ako nezávislá 
poslankyňa Mestského zastu-

piteľstva v Senci v prospech 
všetkých občanov Mesta Senec 
a podieľať sa na jeho všestran-
nom rozvoji. Pevne verím, že 
čas ukáže správnosť môjho 
rozhodnutia,” dodáva v sta-
novisku Gabrišová Košecová. 
Akým spôsobom a čo sa zmení, 
sme mohli vidieť na posled-
nom mestskom zastupiteľstve 
23.10.2019.

Ing. Róbert Podolský podáva de-
misiu a vzdáva sa funkcie riaditeľa 
Správy cestovného ruchu. Odchádza 
po 10 rokoch a štafetu prenecháva 
niekomu ďalšiemu. Aj vďaka nemu 
sa na Slnečných jazerách mnoho 
zmenilo, postavilo, opravilo. Patrí 
mu obrovská vďaka. Uvidíme, ako 
sa tejto úlohy zhostí jeho nástupca. 
Ten musí prejsť výberovým konaním 
a musí ho odsúhlasiť mestské zastu-
piteľstvo. 

SLNEČNÉ JAZERÁ MAJÚ ZA SEBOU 
ĎALŠIU SEZÓNU

Bola úspešná?

POSLANKYŇA KOŠECOVÁ
odchádza z občianskeho združenia

RIADITEĽ
SPRÁVY CESTOVNÉHO RUCHU

KONČÍ

Aktuality Aktuality
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Záchranári Slnečných jazier.
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Politik mesiaca

Doprava a parkovanie

Čo sa týka dopravy a parko-
vania v meste, chápem, že  
k tomu treba súčinnosť kra-
ja a štátu. V tomto prípade 
musí pán poslanec taktiež naj- 
prv vyvinúť maximálnu mieru 
aktivity, spolupracovať a na-
vrhovať riešenia s vedúcimi 
dotknutých odborov na úrov-
ni samosprávy, „odborníkmi“ 
z komisií a mestským zastu-
piteľstvom. Projekt dvojpod-
lažného parkovacieho domu 
na juhu Slnečných jazier síce 
vedel pretlačiť do rozpočtu 
mesta na rok 2019, ale len na 
projektovú dokumentáciu 
a  5% spoluúčasť. V prípade, 
že žiadosť o dotáciu bude 

neúspešná, mesto ju financo-
vať nebude. Parkovací dom by 
mal stáť 800-tisíc eur.

Skúsenosti otca

Od otca sa naučil o politike 
veľa a hlavne to, ako podávať 
či nepodávať informácie. Veľ-
kou zbraňou je alibizmus, 
ktorý mu stále umožňuje mať 
zadné dvierka. Pán poslanec, 
keď už informácie mal, tak mo-
hol hneď po nástupe do funk-
cie okamžite konať. Výhovorky 
typu, že to dlho trvá, nie sú 
preto na mieste. Keby pán Kvál 
vedel, čo a ako presne chce, 
jedným slovom ,,bol by pri- 
pravený”, tak by dnes mohli 
byť niektoré sľuby realitou. 

Alibistická odpoveď, že ne-
vedel, ako dopadnú voľby je 
irelevantná. Keď to mysleli  
v dobrom a pre občanov, tak 
v prípade neúspechu by svoje 
vypracované plány odovzdal 
úspešným poslancom. Veď 
pred voľbami všetci tvrdia, že 
to robia pre nás!

Keby som to mal zhrnúť jed-
ným slovom, ktoré by charak-
terizovalo prvý rok vo funkcii 
pána poslanca, tak je to nečin-
nosť. Keďže mandát získal od 
občanov na štyri roky, rele-
vantne hodnotiť jeho funk-
ciu budeme môcť až po jeho 
skončení.

PAVOL
KVÁL:
Talent po otcovi

Ktorého z týchto ľudí 
navrhujete na politika 
mesiaca do ďaľšieho vy-
dania?

A: Mária Hudáková

B: Zdenek Černay

C: Gabriella Németh

Svoje odpovede posielaj- 
te na e-mailovú adresu 
csaba@senec.tv.

Politik mesiaca Komentár Csabu Farkasa

Aj napriek tomu, že poslancom sa stal 
minulý rok, asi sa o ňom  ako o novom poli-
tikovi hovoriť nedá. Jeho otec bol súčasťou 
politickej scény v Senci viac ako 20 rokov  
a z toho 16 rokov primátorom mesta Senec.

Pán poslanec Pavol Kvál ešte 
ako kandidát do mestského 
zastupiteľstva hovoril o rešpek-
te, úcte, pozitívnych vzťahoch 
a o návrate hrdosti Senčanom. 
Sľuboval rozvoj Slnečných ja-
zier ako jeho srdcovej záleži-
tosti, športovo-relaxačný park 
v prevádzke aj mimo sezóny či 
podzemné a nadzemné parko-
viská. V predvolebnej kampani 
podporoval nového primátora 
Dušana Badinského, ktorého 
hlavnou prioritou bola nová 
poliklinika.

Čo sa stalo za rok od volieb? 

Čo sa podarilo splniť zo sľubov 
a sú Senčania hrdí na to, že tu 
žijú? Dôvody, prečo sa niečo 
nedá alebo nemôže, sa náj-
du vždy. Ten, kto naozaj chce, 
však hľadá riešenia! Tvrde-
nie pána poslanca Kvála, že 
dôvodom, prečo sa nedajú 

navrhovať riešenia, lebo voľ-
by dopadli patovou situáciou, 
je len výhovorka. Nefunkčnosť 
zastupiteľstva sa odzrkadlila  
v poradných orgánoch - komis-
iách, ktorých zloženie navrhu-
jú poslanci. Vo veľkej miere 
medzi nimi absentuje odbor-
nosť a spolupráca, a tým sa stá-
vajú častokrát nečinnými, až 
zbytočnými. 

Ale aj sám pán poslanec Kvál 
a celý klub 90301.sk mohli 
navrhnúť svojich odborníkov 
do komisií, ktorí by prichádza-
li so zmenami a riešeniami. 
Keby ich návrhy neprešli zas-
tupiteľstvom, občania by už 
sami zhodnotili, ktorí poslanci 
takéto zmeny neprijali. 

Milované Slnečné

Pán Kvál sa ako poslanec 
stal predsedom komisie ces-

tovného ruchu, dopravy a par- 
kovania. Na to, že Slnečné ja-
zerá sú jeho srdcovou záleži-
tosťou, za posledný rok sa 
podarilo na jazerách ohradiť 
miesto pre stanový kemp, čo 
zabránilo prílivu zahraničných 
karavanistov najmä z Írska, 
čo môžeme vnímať pozitívne. 
Ale to, že naše Slnečné jazerá 
potrebujú celkovú koncepciu 
parkovania, bezpečnosti, roz-
voja, štandardov ubytovania 
a nie robotníckych ubytovní, 
nehovoriac o trvalom prečis-
tení vody, na to asi jeden rok 
nestačil. Pán poslanec má 
však právo vystúpiť na zastu-
piteľstve so svojou iniciatívou  
a dať o nej hlasovať. Lenže taký 
návrh by mal mať pripravený 
od A po Z, čo by znamenalo, že 
by na tom musel pracovať, čo 
zjavne nerobil.

Poslanec Kvál na mestskom zastupiteľstve.

Predvolebný sľub: vyhliadka a terasy na „päťke”.
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Očami občana Očami občana

DOČKÁME SA SKRÁŠLENIA
JAZIERKA SMRÁDKA?

Aktivisti z OZ Garden Village 
by radi skultúrnili jazierko 
Smrádka. Chcú, aby sa stalo 
miestom na oddych pre ro-
diny s deťmi. Miestni oby-
vatelia však majú námietky. 

Občianske združenie chce po-
žiadať environmentálny fond  
o dotáciu na revitalizáciu ja-
zera, ktorá by predstavovala 
jeho vyčistenie a odbahnenie. 
„Je tu približne dva metre sedi-
mentov, takže to  bude náklad-
né,” vysvetľuje Branislav Fodor 
z OZ Garden Village. Okrem 
toho by tu nadšenci radi vy-
budovali lavičky, hojdačky  
a park. 

Najprv prenájom

Na to, aby sa mohli aktivisti 
pustiť do revitalizácie, potre-
bujú mať k jazierku právny 
vzťah. Na poskytnutie dotá-
cie z ministerstva teda musia 
mať pozemok aspoň prenajatý. 
Mestské zastupiteľstvo prená-
jom schválilo za podmienok, 
že na pozemok môžu vstu-
povať tretie osoby, všetky pred-
mety inštalované na pozemku 
pribudnú po skončení nájmu  

k majetku mesta a projekt musí 
byť dokončený do konca roka 
2020 inak sa nájomná zmluva 
ruší. Pozemok by tiež nemal 
slúžiť na parkovanie a nesmie 
sa znížiť retenčná kapacita 
(kvalita vody, pozn. red). 

Lokálni sú proti

Nápad aktivistov sa ale nepáči 
miestnym obyvateľom. Tí si za 
vlastné náklady vybudovali 
inžinierske siete. Po zlej skúse-
nosti s čistením jazierka spred 
dvoch rokov sa obyvatelia obá-
vajú, že im opäť ťažké stroje 
zničia prípojky či ploty. „Vtedy 
sa nikto nič nepýtal a ani te-
raz, takže s tým nesúhlasím,” 
hovorí jedna z nespokojných 
obyvateľov lokality. Aj keď sa 
poškodené veci dali do poriad-
ku, negatívny dojem pretrvá-
va. 

(Ne)dohoda

Keďže ide o jedinú cestu, ktorou 
sa k jazeru môžu ťažké stroje 
dostať, aktivisti majú problém. 
V hre je však jedna alternatíva. 
Spoločenstvo, ktoré cestu vlast-
ní, povolí vjazd ťažkých strojov 

iba v prípade, ak mesto alebo 
združenie spevní cestu, pod-
vihne vodovodné a iné kana- 
lizačné poklopy a po skončení 
dá cestu do poriadku. Ak sa pri 
práci poškodí potrubie kana- 
lizácie, na vlastné náklady 
musia zabezpečiť opravy. Na 
druhej strane, OZ Garden Vi-
llage podľa ich slov už párkrát 
poskytlo pre obyvateľov asfal-
tovú drť. „Dohodli sme sa, že 
zmeny na našej strane nas-
tanú, až keď nám schvália 
dotáciu,” hovorí Fodor.   

Obyvatelia súkromnej ulice 
však žiadnu dohodu ešte ne- 
podpísali. Žiadna dohoda vraj 
neplatí, kým sa nič nespevní 
a nenavýši. Samotná dotácia 
z envirofondov by mala byť 
schválená začiatkom budúce-
ho roka. 
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Kopa asfaltovej drviny.

Jazierko Smrádka z vtáčej perspektívy.

Slepá ulička v záhradkarskej oblasti.
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ČISTÉ AUTO,
ZA ROZUMNÚ CENU!

Určite ste si všimli novú sa-
moobslužnú autoumyváreň, 
ktorá vyrástla na Diaľničnej 
ceste neďaleko čerpacej sta-
nice Slovnaft. Umyvárka ot-
vorila svoje brány pre klien-
tov 15. októbra 2019 a my 
sme ju otestovali za vás.
 
Jeden z dôvodov, prečo si ľudia 
umyvárku okamžite obľúbili 
je, že na území mesta Senec, 
podobná ,,umývarka” chýba-
la. Nie je to však jediný dôvod, 
prečo sa autoumyváreň SEDO  
môže radovať z vysokej ná- 
vštevnosti. 

Kvalita

Oproti ostatným umyvárkam 
podobného zamerania, je na-
jväčšiou výhodou autoumy- 
várne kvalita. Nešetria na 
prípravkoch na umytie, ako 
tomu často býva. Štandardné 
hodnoty chémie sú zdvihnuté 
a pri prepínaní programu 

nestratíte 5 až 10 sekúnd. Pri 
každom programe je použitá 
teplá a filtrovaná voda, ktorá 
nezanecháva žiadny povlak. 
Boxy obsahujú podlahové 
kúrenie a protišmykový po-
vrch. O najmodernejšie vybav-
enie sa teda nemusíte báť.

Ako umyť auto?

Kvalitná starostlivosť o auto je 
tou najelementárnejšou časťou 
vzhľadu automobilu. Správne 
umytie auta nemá len vizuálny 
efekt, ale predlžujeme ním aj 
životnosť a kvalitu laku a tým 
pádom aj hodnotu celého auta. 
Na aute sa dá prakticky umyť 
všetko a rovnako na všetko  
existuje špeciálny prostriedok. 
Nechceme vás zaťažovať so 
všetkými detailmi, náš cieľ je 
vysvetliť, ako si kvalitne umyť 
auto za rozumné peniaze a aby 
ste neurobili viac škody ako 
úžitku.

Nastavte si správny program

Prvý program sa volá ,,Disky  
a hmyz”. Už z názvu vám je 
určite jasné, na čo tento pro-
gram slúži. Po dôkladnom 
nanesení môžete vidieť, ako 
špina sama steká, a to pre-
dovšetkým sadze z brzdových 
doštičiek. Čo sa týka hmyzu, 
tento prostriedok má aj 
ochranný charakter a pár dní 
po umytí bude frekvencia 
hmyzu na vašom aute výrazne 
znížená. Ale povedzme si otvo- 
rene, hmyz je všade a s autom 
sa mu asi nikdy úplne nevy-
hnete.

Druhý program nesie názov 
,,Šampón” a jeho úloha je zbaviť 
povrch karosérie všetkých 
nečistôt. Tento program pri- 
niesol prekvapenie. Zvyčajne 
trvá prepnutie medzi prvým 
a druhým programom 5 až 10 
sekúnd. Nie však v umyvárke 
SEDO. Po zvolení programu 

,,Šampón” trvala zmena tlaku 
a chémie necelé dve sekundy. 
Poviete si sekunda hore-dolu, 
no v konečnom dôsledku vie 
tento malý rozdiel spôsobiť  
v cene za umytie automobilu 
veľký rozdiel.
 
Po použití ,,Šampónu” nasledu-
je ,,Oplach”. Ten je ako každý 
iný program upravený tepelne 
a prefiltrovaný ako má byť. 
,,Aktívna pena s kefou” je pro-
gram, pri ktorom najviac ľudí 
robí chybu a svojmu autu tak 
ubližuje.

Správna postupnosť progra-
mov

Chronologický postup progra-
mov je naozaj veľmi dôležitý. 
Pokiaľ si prídete umyť svoje 
auto a v rámci šetrenia či už 
času alebo peňazí začnete ro-
vno s ,,Aktívnou penou a ke-
fou”, tak výsledok bude poškri-
abaný lak. Preto to z lásky  
k svojmu autu nerobte.

Pre úplne správny postup by 
ste mali následne svoje vozidlo 
znovu opláchnuť. Pokiaľ to neu-
robíte, nedá sa to považovať za 
chybu, ani nijak nepoškodíte 

svoj automobil, ale pre najlepší 
výsledok odporúčame túto 
možnosť nevynechať. Nasledu-
je ďalší krok, a tým je práve 
,,Vosk”. Vosk slúži ako ochrana 
laku. Chráni povrch auta pred 
počasím (slnko, dážď, blato 
alebo sneh) a nečistotami.

Nie je osmóza ako osmóza

Veľmi dôležitá súčasť čistého 
auta je aj ,,Osmóza”, a to pre 
svoju štruktúru, ktorú má 
výrazne upravenú, oproti 
bežnej vode. Používa sa na 
záverečné umytie auta, a to  
z jednoduchých dôvodov. Ne-
zanecháva stekance (povlak)  
a efektívnejšie odstráni ché-
miu, ktorá sa využila na umy-
tie nečistôt. Bohužiaľ, ako ste  
sa dočítali o pár riadkov vyššie, 
nie je osmóza ako osmó- 
za. Častokrát sa majitelia v po- 
dobných zariadeniach rozhod-
nú šetriť, a to zrovna na osmo- 
tickej vode.

Našťastie pre nás Senčanov 
to neplatí. Na našej samoob-
služnej autoumyvárni aj tento 
program funguje spoľahlivo. 
Rozdiel záverečného umytia  
s osmózou a bez nej môžete vi-

dieť hneď pár minút po umytí 
auta.

Celkovú funkčnosť a kvali-
tu hodnotíme v porovnaní  
s ostatnými samoobslužnými 
umyvárkami v okolí veľmi 
pozitívne. Obsluha je veľmi 
jednoduchá a doprevádzajú ju 
prehľadné návody na použi-
tie. Paradoxne ale najväčšia 
výhoda prichádza po umytí 
auta. Ako jediná umývarka  
v okolí ponúka aj zariadenie,  
s ktorým po umytí bez námahy 
vysušíte auto dosucha. Prečo 
to považujeme za najväčšiu 
výhodu? Pokiaľ mokré auto 
necháte usušiť bez toho, aby 
ste odstránili zvyšky vody, tak 
tá jednoducho zaschne.

Určite sa teraz pýtate koľko eur 
budete musieť minúť, aby ste 
mali čisté auto za rozumné 
peniaze. V rámci objektivity  
testovania sme umyvárku na- 
vštívili hneď s niekoľkými au-
tami rôznych rozmerov a viac 
dní po sebe. Cenovo sme sa po-
hybovali od 4 do 6 €. V rámci 
redakcie SENEC TV na papieri 
nám neostáva nič iné len novú 
samoobslužnú autoumyváreň 
SEDO vrelo odporučiť.

KDE ICH
NÁJDETE?

Vysávač

Päť boxov

Sušič

Vapka
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Tri päťročnice ste prežili  
v Írsku. Prečo ste sa rozhodli 
vrátiť na Slovensko po takej 
dlhej dobe a úspešne rozbeh-
nutej kariére? 

V hlave som sa s tou myšlien-
kou pohrával veľmi dlho, ná-
vrat po 15 rokoch však vôbec 

nie je jednoduchý. Hlavným 
dôvodom je moja rodina. V Ír-
sku som sa venoval na 100% 
iba mojej práci, pričom som 
trošku zabudol aj na seba  
a svoje okolie. Priznám sa, 
že počas môjho pobytu v za-
hraničí som stratil veľmi blíz-
kych ľudí doma na Slovensku  

a uvedomil som si, že čas je 
veľmi vzácny. To si, žiaľ, uve-
domíme až vtedy, keď je ne-
skoro. Preto chcem čo najviac 
voľného času tráviť s mojou 
rodinou, priateľmi a najmä  
s mojou milovanou maminou, 
ktorá mi bola počas celého 
môjho pôsobenia v Írsku aj 

V Írsku roky varil pre svetové hviezdy, účinkoval v televíznych reláciách, vydal úspešnú 
kuchársku knihu. Vraví, že v zahraničí toho dosiahol ešte viac, ako pôvodne plánoval. Po 15 
rokoch sa svetaskúsený šéfkuchár Peter Varga, rodák zo Senca, vracia na Slovensko.

napriek veľkej vzdialenosti 
najväčšiou oporou, za čo sa jej 
chcem aj touto cestou z celého 
srdca poďakovať.

Začiatky teda neboli ľah-
ké. Išli ste tam pomôcť ka- 
marátovi založiť reštaurá-
ciu.

Bol to veľký problém, zo začiat-
ku som si aj poplakal. Nevedel, 
som ako to budem zvládať. Tá 
doba bola naozaj veľmi ťažká, 
nevedel som angličtinu a gas-
tronómia je tam úplne niekde 
inde. 

Postupne ste sa ale vypra-
covali a stali ste sa šéf-
kuchárom mnohých celebrít 
v hoteli The Gibson v Dub-
line. Majú špecifické požia-
davky tak, ako sa hovorí? 

Spevákov a hercov bolo mno-
ho, napríklad Mel Gibson, Ma-
riah Carey, Ed Sheeran, Jenni-
fer Lopez. Každý jeden má svoj 
jedálny lístok. Predtým než 
ku nám prídu, dostaneme ich 
menu a podľa toho pre nich 
zostavujeme jedálny lístok. 

Aj vás na ich menu niečo 
prekvapilo?

Vždy vás niečo prekvapí. Na-
príklad sú to presné časy, ktoré 
musíte dodržiavať. Niekedy ce-

lebrity ale meškajú, preto vždy 
komunikujem s manažérom 
celebrity, kedy máme jedlo po-
slať na izbu. 

Aj vy sami ste sa dotkli 
zábavného priemyslu, a to 
účasťou v reality show. 

Reality show sa volá First 
dates. Je to jeden z najväčších 
projektov, ktoré Anglicko a Ír-
sko majú. Je to veľmi kreatívny, 
krásny a hlavne najsledovane-
jší projekt. Už sa na tvorbe 
podieľam štvrtý rok. Hlavná 
myšlienka tkvie v tom, že 
ľudia, ktorí sa nikdy nevide-
li, prídu k nám do reštaurá-
cie. Ja im uvarím celé menu  
a na konci sa dohodnú, či budú 
pokračovať v randení alebo 
nie.

Za čím vám bude na Sloven-
sku najviac smutno? 

V každom jednom zamestnaní 
je najdôležitejší tím ľudí, s kto- 
rými ste v práci dlhšie ako 
doma s rodinou. Vytvárate 
jedlá, do ktorých dávate svo-
je zručnosti a srdce, a potom 
čakáte na spätnú väzbu od 
zákazníkov. Tento proces je 
práve v gastronómii niečo 
úžasné, pretože tu môže byť 
človek kreatívny. Bez dobrého 
tímu šťastných a pozitívnych 
ľudí okolo mňa by to nebolo 
možné. 

Určite ste mali množst-
vo ponúk od rôznych slo-

venských reštaurácií. Ktorá 
vás nakoniec zlomila a pre-
čo?

Máte pravdu, ponúk bolo 
naozaj veľmi veľa. Mal som 
pocit, že sa s nimi roztrhlo  
vrece. Prichádzali skoro každý 
druhý deň a ešte aj teraz 
prichádzajú ďalšie a ďalšie. Ja 
som sa však už rozhodol. 

Na Slovensko sa vraciam do 
Bratislavy na pozíciu šéfku-
chára do novootvorenej tal-
ianskej reštaurácie LeTorri  
v Bratislave na Bajkalskej uli-
ci v troch vežiach. Robia tam 
skvelú pravú kváskovú pizzu, 
vynikajúce a chutné poctivé 
domáce cestoviny,  ktoré mi 
zachutili hneď počas mojej 
prvej návštevy, keď som tam 
došiel inkognito vyskúšať, ako 
varia. Presvedčila ma kvalita 
kuchyne, krásne útulné prie-
story a veľmi ľudský a pria-
teľský prístup majiteľov, s kto- 
rými už teraz denne komuni-
kujeme a dohadujeme mnoho 
vecí. 

Plánujete v tejto reštaurácii 
zotrvať dlhšie?

Ja nie som prelietavý kuchár. 
Snažím sa usadiť na jednom 
mieste, kde mi je dobre, kde 
cítim dôveru, ktorá je pre mňa 
pri práci dôležitá. Budem tam, 
kde chcem vytvárať jedlá, ktoré 
budú ľuďom chutiť, okoreniť 
ich láskou a dať do nich srdce 
spoločne s tímom kuchárov. 
Každá kuchyňa je nielen o šéf- 
kuchárovi, ale o celom tíme. 
Určite zostanem verný západ-
nému Slovensku, mám tu ma-
minu a chcel by som jej byť 
nablízku v Senci, kde mám 
svoj byt a kde sa chcem usadiť 
a vytvoriť si svoje zázemie. 

Z čoho máte doma najväčšie 
obavy a naopak z čoho ste 
nadšený?

Teším sa na rodinu a ľudí,  
s ktorými budem pracovať, na 

 Senčan

PETER VARGA
15 rokov varil pre SVETOVÉ CELEBRITY, 

teraz sa vracia domov
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Dobrú chuť!
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Kultúra

Otvorenie Oddelenia odbor-
nej literatúry dalo seneckej 
knižnici príležitosť na mo- 
dernizáciu. Okrem nových 
kníh získali priestory aj 
unikátne architektonické 
riešenie. 

Vízia nového oddelenia priš-
la do knižnice už v roku 
2017, kedy priestory opusti-
la súkromná umelecká ško-
la. „Prostredníctvom dotaz-
níkového prieskumu medzi 
našimi čitateľmi sme zistili, 
že Senčania i ľudia z okolia 
by uvítali oddelenie beletrie  
a odbornej literatúry, rovnako 
aj študijné priestory,” opisuje 
vznik myšlienky koordinátor-
ka celého projektu Anetta Zel-
manová. 

Okrem nového oddelenia sa 
zmenila knižnica aj po ar-
chitektonickej stránke. „Cen-
trom knižnice je atypický oblý 
oceľový regál. Okrem toho, že 
nesie 8-tisíc kníh, vymedzuje  
v priestore zóny,” vysvetľu-
je architekt projektu Matúš 
Bišťan. Priestor je rozdelený 
na otvorenú presvetlenú časť, 
ktorá je určená na čítačky  
a na introvertnejšie zóny, tzv. 
čitárne. „Zámerom bolo, aby 
aj priestor knižnice vzdelával. 
Tým, že je odhalený skelet, 
dozviete sa o budove oveľa 
viac” dodáva Bišťan. 

Jedenásty ročník jablkového 
hodovania bol opäť plný  
zábavy a množstva jablko-
vých pochúťok! 

Jablkové produkty od výmy-
slu sveta ste si mohli tentokrát 
vychutnať od prízemia až po 
druhé poschodie seneckého 
mestského kultúrneho stredis-
ka. Po druhýkrát totiž muse-
li organizátori kvôli počasiu 
presunúť celý program do 
vnútorných priestorov a zvoliť 
mokrú variantu. Vo vnútri to 
bolo síce náročnejšie na po-
hyb, obzvlášť pre stovky ľudí, 
ktorí sa aj tento rok zúčastnili, 
ale o to plnšie  Okrem chutných 
koláčov a tradičných ľudových 

predstavení, sa tu mohli deti 
vyšantiť aj s lego kockami.

Výťažok z predaja v každom 
stánku išiel na niečo iné. Žia-
ci stredných alebo základných 
škôl predávali koláče hlavne 
kvôli príspevkom na výlety  
a školské akcie, pri iných sto-
loch boli aj benefičné dôvody. 
Jeden zo stánkov predával 
koláče za Betániu, ďalší na-
príklad chcel podporiť onko-
logicky choré 8-ročné dievča 
alebo zdravotne ťažko posti- 
hnutú dcéru, ktorá trpí svalo-
vou dystrofiou. Každý úmysel 
mal jeden spoločný výsledok. 
Opäť sa Senec zjednotil na jed-
nom mieste a mohli sme pod-

poriť spoločne dobrú vec pri 
sladkej pochúťke.

Tradičné
JABLKOVÉ HODOVANIE

na netradičný spôsob

KNIŽNICA
SA ROZRASTÁ
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LeTorri, na krásu Slovenska 
a na to, že budem môcť pove-
dať, že som doma, kde som 
sa narodil a kde by som chcel 
pôsobiť do konca života.  

Z čoho mám obavy? Asi  
z návratu a z toho, ako sa udo-
mácnim po dlhých 15 rokoch. 
Je to pre mňa výzva a opäť 
niečo nové. No nezatváram 
dvere ani za Dublinom a Ír-
skom, nakoľko televízna show 
First Dates je veľmi populárna 
a úspešná a s mojou prácou sú 
veľmi spokojní, a preto sme 
sa dohodli na dlhodobej spo-
lupráci. Každý rok budem ab-
solvovať nakrúcanie tohto pro-
gramu.

Spomenuli ste knihu, ktorú 
ste vydali a tiež pomoc 
detským onkologickým pa-
cientom. 

Knihu The Hands of the Chef 
som vydal pred dvomi rokmi. 
Keďže sám deti nemám, chcem 
pomôcť tým, ktoré to potrebu-
jú a sú odkázané na iných. Ide 
o deti, ktoré sa dožívajú tak 
6-7 rokov, bojujú so životom  
a rakovinou. Chcem im pomôcť 
skrášliť krátku chvíľu, ktorú 
majú na zemi. Tiež chcem 
najmä pomôcť rodinám, aby 
mohli byť pokope a spoločný 
čas strávili trochu krajšie. 

Pomáhať chcem aj na Sloven-
sku, a to rodinám, ktorých deti 
sa liečia na detskej onkológii 

na Kramároch. Tieto rodiny 
nemajú ani peniaze na to, aby 
cestovali za svojimi ratolesťa-
mi. Preto som v seneckom 
antikvariáte varil jedlá z mo-
jej knihy a výťažok poputoval 
práve detičkám. Teším sa na 
to, aj keď je život krásny, je 
krátky a mali by sme si jeden 
druhému pomáhať. 

Objavíte sa aj na slovenských 
televíznych obrazovkách? 

Práve som dokončil nakrú-
canie televízneho programu 
First Dates v Írsku, máme za 

sebou 15 dielov na 4 mesiace 
a na obrazovkách sa objaví od 
januára 2020 do konca aprí-
la v hlavnom vysielacom čase 
hneď po správach. Aj na Slo- 
vensku sa objavím v televíz-
nych reláciách Teleráno, 
Dámsky klub a prijal som tiež 
ponuku Kamilky Magálovej 
do programu Tajomstvo mojej 
kuchyne.

Nesnívate aj o vlastnej re-
štaurácii? Ako si ju pred-
stavujete? 

Myslím, že každý kuchár sníva 
o svojej reštaurácii a ani ja nie 
som výnimka. Ja by som potre-
boval nad sebou a mojím pod-
nikaním ochrannú ruku, ak by 
som sa do niečoho takého pus-
til, keďže asi by som sa rozdal na 
všetky strany. Veľmi sa mi páči 
koncept Street Food, pripravo-
vanie jedál z domácich sur-
ovín, sezónnej zeleniny a ovo- 
cia.
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SÚŤAŽ o knihu

Odpovedzte správne 
na  súťažnú otázku:
V akom hoteli Peter 
Varga varil počas poby-
tu v Írsku? Za správnu 
odpoveď môžete vyhrať 
jeho knihu IN THE 
HANDS OF A CHEF! 
Vaše odpovede posie-
lajte na adresu info@
senec.tv.

Vizualizácia nového knižného oddelenia.

Maškrty z jablkového hodovania.
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Potulky Sencom Potulky Sencom

Pri svojom vzniku pred tro-
mi stovkami rokov vyzerala 
Kaplnka Najsvätejšej trojice 
trochu inak než ju poznáme 
dnes. Keďže je pre verejnosť 
zamknutá, išli sme sa po-
zrieť, aké zákutia ukrýva. 

Sakrálnu pamiatku postavi-
li v roku 1718 v barokovom 
štýle z vďačnosti, že sa skonči-
la jedna z morových epidémií, 
ktorá zachvátila celé územie 
Uhorska. Zastaviť sa ju podari-
lo práve v Senci. Kaplnku umie- 
stnili na strategickom mieste. 
Bola od mesta vzdialená dosta-
točne ďaleko, aby tu mohol byť 
cintorín pre obete nákazlivých 
chorôb. Okrem svätyne tu vy-
budovali domček pre správcu, 
ktorý však slúžil ako miesto na 
izolovanie chorých ľudí. 

Zveľadenie z testamentu

V tomto období pôsobila ka-
plnka oveľa skromnejšie. Až 
o 100 rokov neskôr vznikol 

priestor a najmä prostriedky 
na jej rozšírenie a rekonštruk-
ciu, a to vďaka Jánovi Jun 
govi mladšiemu. „Ako 49-ročný 
ochorel a keďže nebol ženatý  
a nemal ani deti, v testamente 
sa zaviazal, že nechá cirkvi 
peniaze na rekonštrukciu ka- 
plnky,” vysvetľuje vedúci mú-
zea Gábor Strešňák. K pôvod-
nej svätyni tak z peňazí Junga 
postavili loď a menšiu vežičku. 
O zveľadenie sa pričinil aj sa-
motný Ján, ktorý na kaplnke 
pracoval aj fyzicky. „Plány  
a pôdorys rekonštrukcie, kto-
ré sa zachovali spolu s testa-
mentom sú však trochu iné 
ako realita. Kaplnka mala byť 
väčšia, v prestavbe škrtli vy-
budovanie väčšej veže a asi 
tretinu lode,” opisuje rozdiely 
Strešňák. Dôvodom minima- 
lizovania rekonštrukcie bol 
najmä  nedostatok financií. 
Môžeme povedať, že zásahy  
spred 200 rokov korešpondujú  
s dnešným stavom kaplnky. 

Odpustky fungujú dodnes

Jung taktiež v testamente 
odkázal, aby sa o kaplnku 
starala senecká fara. Práve 
jej po smrti zanechal v testa-
mente najviac peňazí. Tiež ho 
v ňom vyžiadal vyhotovenie 
procesijnej  zástavy Najsväte-
jšej trojice, ktorú mali umiest-
niť do kostola. „Senčania sväti-
li sviatok Najsvätejšej trojice  
v tejto kaplnke raz ročne už od 
18. storočia,” hovorí Strešňák, 
keďže Otec, Syn a Duch Svätý 
sú patrónmi kaplnky. Získať 
úplné odpustky počas tohto 
sviatku je možné rovnako dnes 
ako pred stáročiami. 

MOROVÁ KAPLNKA
OSLAVUJE 300 ROKOV

Čo ste nevedeli o jej histórii?
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Šport

Na ZŠ Tajovského
OTVORILI MULTIFUNKČNÉ IHRISKO

ŠPORTOVÁ HALA
SCHVÁLENÁ

Mestskí poslanci schválili 
nové športovisko, zatiaľ však 
len nafukovacie. Bude stáť 
na doteraz nevyužitej ploche 
v rámci areálu Národného 
tréningového centra.

Do rokovacieho programu 
mestského zastupiteľstva sa 
dostala v septembri hala, na 
ktorej sa budú môcť vyšantiť 
priaznivci všetkých loptových 
športov, s výnimkou hádzanej. 
,,Budú tam dva tenisové kurty, 
predpríprava na basketbal, na 
volejbal, ale hlavne to bude 
samozrejme pre futbal. Je to 
nafukovacia hala s pevným 
povrchom s najlepšou ener-
getickou schopnosťou,” hovo-
rí zástupca klubu MŠK Senec 
Ľudovít Szabo. 

Podpora zo zväzu ako prvá

Výhody nafukovacích hál vo 
všeobecnosti spočívajú  hlavne 
v rýchlosti dodania a inštalá-

cie. Po schválení projektu  
a finančnej podpore zo Slo-
venského futbalového zväzu 
by mala hala stáť do nie-
koľkých mesiacov. ,,Umožníme 
plochu, ktorú máme v nájme 
prenajať do podnájmu klu-
bu, aby túto halu dokázal vy-
budovať. Zároveň má klub 
možnosť zapojiť sa do aktuál-
neho projektu modernizácie 
a rekonštrukcie futbalovej in-
fraštruktúry, v rámci ktorého 
môže na túto halu dostať zo 
strany SFZ finančný príspe-
vok,” ozrejmuje Peter Dedík 
zo Slovenského futbalového 
zväzu.  Zvyšné financovanie 
bude zabezpečené zo súkrom-
ných zdrojov. 

Najprv podmienky, potom 
schválenie

Poslanec Peter Príbelský 
predniesol konštruktívne pri-
pomienky, ktoré sa zapracova-
li do návrhu a mohlo sa o hale 

diskutovať v podrobnejšom 
duchu. Jedna pripomienka sa 
týkala dĺžky podnájmu, kde 
doba 60 rokov je príliš dlhá a aj 
vzhľadom na životnosť haly sa 
navrhlo 25 rokov.  Taktiež by 
nebolo vhodné, keby navždy  
a dlhodobo vznikla cudzia 
stavba na cudzom pozemku 
,,Tretia pripomienka sa týka-
la toho, že počas doby nájmu, 
keby chcel previesť to, čo vlast-
ní teda na mestskom pozem-
ku, tak to musí prednostne 
ponúknuť mestu na odkúpe-
nie,” dodal Príbelský. Štyria 
nezávislí poslanci z občianske-
ho združenia však hale nevy- 
slovili súhlas. Dôvod sme sa 
nedozvedeli. 

Mimo školského rozvrhu 
bude prístupné aj verejnos-
ti. Zahrať si na ňom budete 
môcť minifutbal, hádzanú, 
ale aj basketbal či tenis. 

Základná škola J.G. Tajovského 
je školou s najväčším počtom 
detí na Slovensku. Primerané 
športovisko je preto určite 
potrebné, veď rozvoj pohy-
bových aktivít patrí k málo 
rozvíjaným aktivitám u detí 
a mládeže. Práve nové prie-
story by mohli vzbudiť záu-
jem o šport. Aj to bol impulz, 
ktorý spustil celý rad procesov. 
„Písali sme žiadosti, hľadali in-
formácie na internete. Projekt 
nám schválili, čo nebola para-
doxne najťažšia časť. Verejné 
obstarávanie sme museli robiť 
trikrát,” vysvetľuje peripetie 
autorka projektu Michaela 
Polgárová. Samotný zhotoviteľ 
sa neteší len z výsledku, ale aj 
zo záujmu školy rozvíjať šport 
u detí. „Budeme radi, keď sa tu 
budú deti cítiť dobre a budú tu 
vo veľkom športovať,” odkazu-
je riaditeľ školy Ladislav Kása. 
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Slávnostné otvorenie ihriska.

Multifunkčné ihrisko na ZŠ Tajovského.

Návrh nafukovacej haly.
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Ženy

Zmena počasia z horúceho 
na chladné spôsobuje často 
vysúšanie pokožky.  Mnohé 
z nás bojujú v zime práve 
so suchou a podráždenou 
pokožkou.

Počas chladných dní naša 
pleť vyžaduje viac hydratácie, 
ochrany aj  výživy. Vhodné je 
teda v chladnejšom období 
prejsť z  hydratačného krému,  
na hutnejší a mastnejší. Je nut-
né  vytvoriť ochrannú vrstvu, 
dodať  živiny i vlhkosť. Samo- 
zrejme, vždy je potrebné 
zohľadniť typ svojej pleti. S prí- 
chodom prvých chladných dní 
by sme  mali preferovať mej-
kap, poprípade denný krém, 
ktorý pokožku chráni pred 
škodlivými UVA i UVB lúčmi. 
Dávno neplatí, že mejkapy  
a krémy s ochranným fak-
torom by sme mali používať 
iba v lete. Chladnejšie mesia- 
ce predstavujú záťaž aj pre 
pokožku rúk. Dbajme na to, 
aby sme si ruky po každom 
umytí poriadne nakrémovali. 

Hydratujte aj zvnútra

Nielen dobrý hydratačný krém 
dodá vašej pokožke vlhkosť, 
rovnako je nevyhnutná aj hy-
dratácia zvnútra a to pomocou 
dodržiavania pitného režimu. 

Nezabúdajme  teda na pravi-
delný prísun tekutín počas dňa 
aj v tomto období. O dôležitos- 
ti pitného režimu počúvame 
najmä počas leta, no rovnako 
dôležitý je aj počas jesenných 
a zimných dní. Snažme  sa piť 
priebežne po menších množst-
vách tak, aby sme počas dňa 
nepocítili smäd. Vhodné sú 
bylinkové čaje a čistá voda. 
Potrebné živiny môžeme telu 
a pleti doplniť aj konzumáciou 
kvalitného sušeného ovo-
cia alebo mrazenej zeleni- 
ny. V zime je na nezaplate-
nie napríklad kyslá kapusta. 
Takisto môžeme s príchodom 
jesene a zimy zvýšiť v jedál-
nom lístku podiel strukovín, 
teplých obilninových kaší, ore-
chov či semien. Na premaste-
nie pokožky sú veľmi obľúbené 
aj  panenské oleje – výborný je 
kokosový, mandľový, olivový či 
argánový. Pokojne k nim pri- 
dajte aj obľúbený esenciál-
ny olej, alebo si kvapku pri- 
miešajte do svojho krému. 
Vrstviť, vrstviť a ešte raz vrst-
viť.  To znamená, že ak ste po- 
čas leta používali iba hy-
dratačný krém, s príchodom 
chladných dní je vhodné pred 
jeho nanesením aplikovať 
sérum alebo pleťový olej podľa 
typu pleti. Takúto starostlivosť 
by sme   mali dopriať nielen 

pokožke tváre, ale celého tela. 
Nemenej dôležité je zvlhčovať 
vzduch v prekúrenej miest-
nosti. Na trhu je veľký výber 
zvhlčovačov, pre domáce 
použitie môžeme  zvlhčovať 
aspoň nádobami s vodou 
položenými na radiátore. 

Najdoležitejšia rada na záver 

Najviac sa na našej pleti od- 
zrkadľuje stres. Takže si poďme 
navodiť príjemnú atmosféru 
bez akejkoľvej finančnej krízy, 
politiky, svokry, šéfa či vybra-
kovanej kreditky. Masku na 
tvár, knihu do ruky, teplá deka, 
čaj s „ myšlienkou“ prípadne 
punč alebo varené vínko a  ne-
konečne si vychutnajte čaro 
jesenných večerov.  

PRÍPRAVA PLETI
na zimu
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