MESTO SENEC VYHLASUJE
podľa § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov výberové konania na
obsadenie funkcie:
1. riaditeľa Základnej školy, Mlynská 50,
903 01 Senec
2. riaditeľa Základnej školy, Tajovského
č. 1, 903 01 Senec
3. riaditeľa Materskej školy, Fándlyho 2,
903 01 Senec
4. riaditeľa Materskej školy, A. M.
Szencziho, 903 01 Senec (s výchovným
jazykom maďarským)
5. riaditeľa Materskej školy, Kollárova
23, 903 01 Senec
6. riaditeľa Materskej školy, Kysucká 9,
903 01 Senec
7. riaditeľa Základnej umeleckej školy,
Fándlyho 20, 903 01 Senec
Dokončenie na s. 2

Na Seneckej ruke ukrajinský uragán
Krátko po uzávierke predchádzajúceho čísla
sa odohrala v Senci jedna z najväčších športových udalostí roka. V Mestskom kultúrnom
stredisku v Senci súťažilo asi 130 športovcov o víťazstvo v armwrestlingovej súťaži
Senecká ruka. Na jedenástom ročníku sme
videli najznámejšieho slovenského pretláčača
Jána Germánusa len v publiku (zranenie), no
súťaž obohatili prítomnosťou súťažiaci spoza
hraníc, z Ukrajiny, Čiech, Poľska, Maďarska,
Belgicka, Talianska, Litvy. Športové podujatie

spríjemňovala hraním Johny Cash Revival
Band. O priebehu súťaže sme sa pozhovárali
s predsedom Slovenskej asociácie pretláčania rukou Dr. Milanom Čaplom.
Čím bola tohtoročná Senecká ruka výnimočná?
Oproti predchádzajúcim bola výnimočná ukrajinským uragánom. Až na dve kategórie všetky
ostatné, v ktorých štartovali, vyhrali. UkrajinDokončenie na s. 13

Vyzdvihnite si stromčeky
V snahe zveladiť verejnú zeleň v Senci prichádza mestský
úrad s novým projektom. Pre každého Senčana, ktorý má
záujem a je ochotný si v blízkosti svojho domova, či už vo
svojej záhradke alebo na verejnej ploche, vysadiť stromčeky a starať sa o ne, ich poskytne zdarma. Záujemcovia
sa môžu hlásiť a ponúkané ihličnaté stromy, ktoré mesto
získalo, vyzdvihnúť na MsÚ u p. Luciaka.
(red)
Komisia výstavby a oddelenie výstavby mesta
pozývajú občanov mesta Senec
Okrúhly stôl na tému

„Perspektíva výstavby mesta SENEC“
22.máj 2004 MsKS o 15.00 h
Okruh tém:
Súčasné zámery výstavby v meste
Intravilán mesta - Extravilán mesta
Centrum mesta - Slnečné jazerá
Tešíme sa na hojnú účasť a podnetnú diskusiu.

Zberný dvor

Letný rockový festival na Slnečných jazerách
Najčerstvejšia novinka zo zákulisia príprav
veľkého medzinárodného open-air rock festivalu Masters of Rock 2004. Usporiadatelia,
umelecká agentúra Pragokoncert v spolupráci s Mestom Senec, prichystali všetkým
fanúšikom zo Slovenska šok. Veľkolepý megafestival sa tento rok prvýkrát uskutoční i na
Slovensku. Vďaka iniciatíve seneckého MsKS
budú môcť 2. až 3. júla v areáli Slnečných
jazier v Senci slovenskí fanúšikovia vzhliadnuť

komunálneho odpadu

pre obyvateľov Senca v areáli býv.
PD smerom na obec Reca
Utorok – Piatok 10.00 - 18.00 h
Sobota
8.00 - 16.00 h

ZADARMO

(pre staré šatstvo, kartóny, starý nábytok,
autobatérie, atď.)

Švédska skupina Europe

prvý raz naživo koncertné vystúpenie rockových a matelových legiend z celého sveta.
Ide o dvojdenný festival plný hudby. Vystúpi tu
napríklad legendárna švédska rocková skupina Europe, ktorá sa zaslúžila o najväčší comeback roku 2004 a vracia sa vo svojej pôvodnej,
najsilnejšie zostave späť na koncertné pódiá.
Europe v osemdesiatych rokoch valcovali svetovú hardrockovú scénu albumami „Wings of
Tomorrow“ alebo „Out Of This World“ a neskôr
slávili priamo masívne úspechy s hymnickým
songom „The Final Countdown“.
Slovenský Masters of Rock navštívia tiež
ďalšie významné osobnosti svetových rockových pódií. Nemecká speedmetalová legenda
Helloween, ktorá na svojom turné „Rabbits On
The Run Tour 2003“ v novembri minulého roku
beznádejne vypredala zlínsku športovú halu,
sa vracia na Masters of Rock. Fínska power
metalová legenda Stratovarius, ktorá v Senci
vystúpi naposledy vo svojej pôvodnej zostave
so spevákom Timo Kotipeltom a bubeníkom
Jörgom Michaelom.
Dokončenie na s. 8
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S P R Á V Y
Prevzala Cenu mesta

Na aprílovom zasadnutí seneckého parlamentu
si z rúk primátora Senca Karola Kvála prevzala
významné mestské ocenie Lýdia Koleková (na
snímke pri zápise do pamätnej knihy). Za dlhoročnú prácu so seneckou mládežou jej pri tejto
príležitosti poblahoželali poslanci mestského
zastupiteľstva. L. Koleková je jedinou lauerátkou
Ceny mesta za rok 2003, cena primátora nebola
udelená.
(kd)

Aké koncerty na Seneckom
lete?

Hlavným koncertným ťahákom Seneckého leta
budú vystúpenia skupín Senzus, Horkýže Slíže
a IMT Smile. Organizátori sa tento rok snažili vyjsť
v ústrety širšej škále generácií a stavili na osvedčené hviezdy, ktorých už Senčania ocenili. Horkýže Slíže zaplnilo južnú časť Slnečných jazier vlani
rekordne, I.M.T. Smile excelovalo pred pár rokmi.
Podľa riaditeľa Mestského kultúrneho strediska
v Senci Petra Szaba je výber účinkujúcich stále
viac náročnejší. Tvrdí, že snáď každý interpret,
ktorý dokáže na Slovensku vytvoriť atmosféru,
už na Seneckom lete vystupoval. Osloviť niekoho
zo zahraničia je zatiaľ z finančných dôvodov ťažko
zrealizovateľné. Otvorenie letnej turistickej sezóny
sa bude konať, tak ako po minulé roky na juhu Slnečných jazier, 19. júna 2004.
(kd)

Spoločne s riaditeľmi

Koncom marca pozval primátor Karol Kvál riaditeľov škôl a školských zariadení na slávnostný
obed. Na spoločenskom stretnutí s najužším vedením mesta im poblahoželal k Medzinárodnému
dňu učiteľov.
(kd)

Z aprílového rokovania mestského zastupiteľstva
Vyše 30 bodový program nestihli poslanci Mestského
zastupiteľstva v Senci 15. apríla za osem hodín prerokovať celý. O dva týždne pokračovali mimoriadnym
zasadnutím.

O rozpočtoch: SCR-ka so ziskom 3 mil. Sk

Mesto Senec: Poslanci schválili Správu o plnení rozpočtu mesta za rok 2003 a Záverečný účet mesta Senec za rok 2003. Súčasne súhlasili s tvorbou rezervného fondu vo výške 10 percent prebytku hospodárenia v roku 2003, t.j. 640 tisíc Sk. Vlani predstavovali
príjmy 162, 524 mil. Sk a výdaje 156,117 mil. Sk.
Správa cestovného ruchu: SCR v Senci hospodárila v roku 2003 so ziskom 3,054 mil. Sk. Poslanci
schválili výsledok hospodárenia v SCR s výnosmi
23,285 mil. Sk a výdavkami 20,231 mil. Sk. Súhlasili
s prevodom časti zisku za rok 2003 vo výške 21 tisíc
do sociálneho fondu.
Mestské kultúrne stredisko: V roku 2003 vyprodukovalo MsKS v Senci stratu 176 tis. Sk. Výnosy boli
7,503 mil. Sk a náklady predstavovali 7,679 mil. Sk.

Kontrola ukázala nedostatky

Hlavná kontrolórka Ing. Gabriela Kakašová prezentovala správu z následnej kontroly spôsobu poskytovania dotácií z rozpočtu mesta za rok 2002. Pri kontrole
zistila viacero nedostatkov a porušení zákona o rozpočtových pravidlách, zákona o finančnej kontrole
a vnútornom audite a Všeobecne záväzného nariadenia 3/2002. Poslanci zobrali správu na vedomie
Dokončenie zo s. 1
Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
• Vzdelanie podľa vyhlášky MŠ SR č. 41/1996
Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti
pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov pre príslušný druh a typ
školy.
• Absolvovanie 1. kvalifikačnej skúšky alebo
jej náhrady - len na funkciu riaditeľa základnej
školy.
• Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe.
• Občianska bezúhonnosť.
• Osobné a morálne predpoklady.
Požadované doklady
• Prihláška do výberového konania s adresou
príslušnej školy na ktorú sa uchádzač hlási.

a vyžiadali si na ďalšie riadne zasadnutie stanovisko
mestské úradu k správe.

Zástupcovia mesta v radách škôl

Mestské zastupiteľstvo sa ujednotilo, že Mesto Senec budú v radách seneckých škôl zastupovať: ZŠ
Tajovského – M. Podolská, J. Maglocký, I. Fendek.
ZŠ Mlynská – J. Olas, J. Winkler, J. Poizl. ZŠ Alberta
Molnára Szencziho – G. Agárdy, R. Duray, p. Vojtek.
Základná umelecká škola – V. Chríbik, F. Podolský, R.
Galambos. MŠ Kollárová – P. Škovránek, p. Sedlár. MŠ
Košická – I. Fendek, P. Škovránek. MŠ Kysucká – L.
Nádaský, M. Príbelský. MŠ Fándlyho – E. Dobošová, p.
Nemcovičová. MŠ A. M. Szencziho – G. Bárdos. MŠ Sv.
Martin – J. Olas. Gymnázium A. Bernoláka – G. Józan.
Gymnázium A. M. Szencziho – G. Németh. Združená
stredná škola – M. Príbelský. Stredná škola podnikania
– G. Németh. Špeciálna Základná škola – P. Zváč.

Nová senecká ulica

Poslanci odsúhlasili na jednaní štyri všeobecne
záväzné nariadenia (pozri s. 10 – 11). VZN sa pomenovala nová ulica pri veľkosklade BILLA na Dialničnú
cestu – Autópálya út. Diskutovaným bolo VZN, ktorým
sa určujú školské obvody pre základné školy mesta
Senec a spoločné školské obvody pre obce, s ktorými
má mesto uzatvorenú zmluvu. V praxi sa však ňou
rodičia riadiť nemusia a môžu si pre svojich potomkov
vybrať školu podľa vlastného uváženia. Ďalej poslanci
prijali VZN o bližších podmienkach poskytovania soci• Overené fotokópie o dosiahnutom stupni
vzdelania a pedagogickej praxi.
• Aktuálny odpis z registra trestov (nie starší
ako 3 mesiace).
• Stručná koncepcia riadenia a rozvoja školy.
• Profesný životopis.
Prihlášky s požadovanými dokladmi treba
zaslať v obálke označenej „ Výberové konanie“ do 21. 05. 2004 na adresu: Mestský úrad
v Senci, Mierové námestie č. 8, 903 01 Senec.
Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude
termín a miesto konania výberového konania
oznámený písomne.
Senec 23. 04. 2004
Ing. Karol Kvál
primátor mesta Senec

Výročie oslobodenia
Oslobodenie Senca počas
druhej svetovej vojny si
pripomíname 1. apríla.
Viceprimátorka Helena
Nemcová a prednosta
Mestského úradu v Senci
Henrich Polakovič pri tej
príležitosti položili kyticu
kvetov k pamätnej tabuli
na mestskom úrade. (kd)

KAMENÁRSTVO - RAČKO
VYHOTOVENIE A REKONŠTRUKCIA NÁHROBNÝCH
POMNÍKOV
Po - Pia od 8.00 do 16.00 tel: 02 / 4592 4263
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álnych služieb a spôsobe určenia úhrady, výšky úhrdy
a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby poskytované mestom Senec a VZN, ktorým sa ustanovujú
podmienky vylepovania volebných plagátov v meste
Senec počas volebnej kampane.

Financie na CVČ nenašli

K 1. júlu vyradili poslanci zo siete škôl a školských zariadení senecké Centrum voľného času (CVČ). Dva roky
po tom, čo centrum prešlo na samosprávu z okresného
úradu, tak CVČ končí. Oficiálnym dôvodom bol klesajúci záujem žiakov o prácu v krúžkoch a nízky príspevok
štátu na činnosť centra. V tomto roku ho dotoval štát
sumou 400 tisíc Sk, zatiaľ čo ešte vlani to bolo o milión
korún viac. Poslanci sa zhodli na tom, že mesto síce
zruší inštitúciu, ale činnosť záujmových krúžkov bude
naďalej podporovať. Z ušetrených financií odporučili
navýšiť dotácie na projekty seneckých škôl.

Zrušili Materskú školu na Sv. Martine

Poslancovia súhlasili s vyradením Materskej školy (MŠ)
v mestskej časti Svätý Martin zo siete škôl a školských
zariadení v Senci k 1. júlu 2004. Cieľom rozhodnutia je
využiť kapacity materských škôl priamo v meste, znížiť
prevádzkové náklady, využiť kapacity pedagogických
a nepedagogických pracovníkov, znížiť náklady na
jedného žiaka. K racionalizácii pristúpilo Mesto Senec
z dôvodu zníženia objemu finančných prostriedkov
na školy. Pritom MŠ na Sv. Martine navštevovalo len
sedem detí, bývajúcich v tejto mestskej časti. V Senci
je v súčasnosti v prevádzke šesť materských škôl, ktoré
využíva vyše 500 detí vo veku od 2 do 6 rokov.

Z diára vedenia mesta
- jednania so zástupcami firmy Aurex kvôli
projektom na revitalizáciu Slnečných jazier
- rokovanie so zástupcami firmy Infotech
ohľadom novej internetovej stránky
- riešenie sťažností občanov Pivničnej štvrte
- stretnutie s obyvateľmi Pezinskej a Záhradníckej ulice ohľadom výstavby detského
ihriska
- slávnostná akadémia Matice slovenskej
- slávnostný obed s riaditeľmi škôl a školských zariadení v Senci
- rokovanie ohľadom monografie s vedúcim
projektu
- rokovanie so zástupcami firmy Aquathermal o novej prístupovej ceste ku komplexu
- jednanie s občanmi zo Sv. Martina kvôli
divokým skládkam
- rokovanie ohľadom získania financií na
čistenie Slnečných jazier
- jednanie s riaditeľkou Sociálnej poisťovne
ohľadom detašovného pracoviska v Senci
- jednanie so zástupcami ministerstva obrany kvôli získaniu priestorov
- zasadnutia komisie na organizáciu slávnosti vstupu do Európskej únie
- rokovania so zástupcami partnerského
mesta Parndorf (Rakúsko) ohľadom dojed-

Zmeny v Bratislavskej
vodárenskej spoločnosti
Na základe rozhodnutia predstavenstva Bratislavskej
vodárenskej spoločnosti, a.s. bude od 1. apríla 2004
zrušená Prevádzková správa Bratislava–vidiek. Jej
úlohy preberie v plnom rozsahu a celoplošne na území
spravovanej BVS, a.s. odborná prevádzková správa
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Riešenie bytovej situácie občianky Senca

Na žiadosť poslaneckého klubu Strany maďarskej
koalície zaradili poslanci do programu MsZ riešenie
problematiky bytu pani Škorvagovej. Poslanci odsúhlasili kúpu nového bytu pre občianku Senca, ktorá
v minulosti svoj služobný byt uvoľnila z dôvodu rozšírenia priestoru materskej školy na Fándlyho.

Iné

Poslanci na zastupiteľstve nesúhlasili s poskytnutím
dotácie pre súkromnú spoločnosť DM Resustic Slovakia, s.r.o. na zabezpečenie Lekárskej služby prvej
pomoci v meste Senec. Dotácie odmietli z dôvodu
očakávanej zmeny zákona ohľadom zabezpečenia
LSPP.
Mestské zastupiteľstvo odobrilo Dohovor o jazere
„Kövecstó“ medzi Mestom Senec a Občianskym
združením Enviro klub Senec (viac na s. 5).
Ďalej súhlasilo s návrhom zadania urbanistickej štúdie
na nový stavebný obvod Tehelná Senec. Poslúži ako
územno – plánovací podklad k Územnému plánu mesta Senec a ako podklad k územnému rozhodovaniu za
podmienok, že náklady na obstaranie a prerokovanie
štúdie a na realizáciu inžinierskych sietí budú hradené
z prostriedkov žiadateľov. Nový stavebný obvod Tehelná Senec bude riešiť výstavbu 15 rodinných domov.
Na rokovaní zastupiteľstva sa spravil krok k vysporiadaniu pozemkov v záhradkárskych osadách Brezový
háj a pri Striebornom jazere. Desiatim záhradkárom
odsúhlasili poslanci odpredaj pozemkov po 150 Sk/
m 2.
(kd)
nania podmienok organizácie spoločných
seminárov a projektov
- jednanie s firmou Sinex ohľadom prípravy
novej mestskej mapy
- vystúpenie detí Súkromnej základnej umeleckej školy v Senci v MsKS Senec
- jednanie s občanmi zo sociálnej ubytovne
na Nitrianskej ulici
- slávnosť Dňa matiek v MsKS Senec
- rokovanie s projektantom ohľadom vstupných brán na Slnečných jazerách
- reprezentácia Senca na oslavách 650-teho
výročia založenia Mosonmagyaróváru
- jednanie so súkromnou bezpečnostnou
službou ohľadom zabezpečenia strážnej
a bezpečnostnej služby v rámci areálu Slnečných jazier
- zasadnutia mestskej rady a mestského
zastupiteľstva
- sedenie so zástupcami Bratislavského
samosprávneho kraja a Slovenskej správy
ciest kvôli ukončeniu Pezinskej ulice
- sedenie Živnostenskej komory
- zasadnutie ZMOS-u
- stretnutie s podžupanom BSK Milanom
Vaškorom ohľadom finančných otázok
čistenia jazier
- jednanie o prevádzkovaní Bratislavskej
vodárenskej spoločnosti

spoločnosti. Informácie o poruchách bude centrálny
dispečing prijímať na novom bezplatnom telefónnom
čísle 0800 121 333 v nepretržitej 24-hodinovej prevádzke. Žiadosti o vyjadrenia k stavbám s väčšou
investičnou náročnosťou budú vybavované v budove
BVS, a.s., odbor vodohospodárskeho rozvoja na Prešovskej ulici 48 v Bratislave. Informácie budú poskytované na tel. 48 253 111, 48 253 369.
(red)

Pod lupou
- Dňa 25. marca bolo začaté
objasňovanie priestupku proti
majetku, ktorého sa dopustili
dvaja občania tým, že odcudzili v obchodnom dome Billa v Senci tovar za
487,60 Sk.
- Za priestupok proti majetku bola 26. marca
riešená občianka z Bratislavy blokovou pokutou,
nakoľko odcudzila v obchodnom dome Billa tovar
za 420 Sk.
- V mesiaci marec bolo za dopravné priestupky
realizovaných 82 priestupcov, pričom 66 priestupkov bolo riešených v blokovom konaní a 16
bolo postúpených na riešenie Dopravnej polícii
Senec. Porušenia všeobecne záväzných nariadení
bolo zistených 33 prípadov, z uvedeného počtu
bolo realizovaných v blokovom konaní 28 a 5 prípadov bolo odstúpených na dopravnú políciu.
Zdroj: Mestská polícia Senec

Deň darcov krvi
Miestny spolok Slovenského červeného kríža (SČK)
už po mnohé roky organizuje v období Dňa darcov krvi
podujatie, ktorým chce vyjadriť úctu a uznanie bezpríspevkovým dobrovoľným darcom krvi. Nie inak tomu
bolo aj v tomto roku, kedy sme využili ochotu dychovky Senčanka, ktorá venovala darcom krvi koncert. Na
koncert boli pozvaní všetci darcovia krvi, evidovaní v
Miestnom spolku SČK v Senci. Bez ohľadu na to, či sú
ešte ako darcovia krvi aktívni alebo pre vyšší vek či
inú príčinu v tomto období už krv nedarujú. Žiaľ, účasť
darcov krvi na tomto podujatí bola nízka a neadekvátna úsiliu organizátorov. V rámci koncertu sa k darcom
prihovorila lekárka transfúznej stanice Nemocnice na
Kramároch MUDr. Anastázia Pajdlhauserová a organizátorka darcovstva krvi SČK Mária Kmeťová. Prítomní
darcovia krvi, ktorí vlani darovali krv, obdržali upomienkové predmety. Aj touto cestou vyslovujeme poďakovanie členom dychovky Senčanka za účinkovanie
a vedeniu Združenej strednej školy na Kysuckej ulici za
poskytnutie spoločenskej miestnosti.
Predsedníctvo MS SČK v Senci

Na jazerách varenie gulášu
Na južnej strane Slnečných jazier sa 8. mája bude
variť guláš. Uskutoční sa tu medzinárodná súťaž v tejto
činnosti, okrem domácich prisľúbili účasť súťažiaci
z Maďarska, Rakúska a Čiech. Súťažiaci sa budú môcť
prezentovať už od 9. hodiny, samotná súťaž začne
o 11.00 h. Záujemcovia, ktorí si o sebe myslia, že varia
znamenitý guláš, si budú musieť doniesť všetok materiál s ingredienciami, usporiadatelia zabezpečujú chlieb
a drevo pod kotlíky, ale postarajú sa aj o pitný režim
účastníkov súťaže. Na výhercov, ktorí budú vyhodnotení
medzi druhou a treťou hodinou, čakajú vecné a finančné dary. Súťažiacim bude varenie gulášu spríjemňovať
dychová hudba Senčanka a detský tanečný a spevácky
súbor Melodyk. Zábava by mala trvať do neskorých
hodín.
(kd)
- Prijmeme staršie pracovníčky a brigádnikov do bufetu na Slnečných jazerách.
Tel.: 0903 41 33 58.
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Upozornenie pre kompetentných - symboly mesta
Štatút mesta Senec je jeho základným normatívnym a organizačným predpisom. Definuje predovšetkým práva a povinnosti obyvateľov mesta,
orgánov samosprávy, hospodárenie s majetkom
mesta, udeľovanie ocenení a čestného občianstva a zároveň definuje symboly mesta. Toľko na
úvod pre nezasvätených. Bohužiaľ, niektoré časti
v štatúte sú nejednoznačné, alebo nedávajú zmysel. Tak potom nie je nič výnimočné, ak má mesto
podľa neho dve rôzne podoby pečate. V časti IV o
Mestských symboloch, v článku 20 - Mestský erb
sa ako prvé pri jeho používaní píše, že sa používa
na pečatidle mesta. V článku 22 - Mestská pečať
sa ale uvádza, že na pečati je slovenský znak. Už
z toho vyplýva, že tieto dve tvrdenia si navzájom
odporujú. Ktorá je tá pravá?
Nezrovnalosti sú aj s ďalším seneckým symbolom, a tým je mestská vlajka. V štatúte sa uvádza
nesprávne pomenovanie - mestská zástava.
Pričom jedným zo symbolov obcí SR, podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov je práve mestská vlajka.
Vlajka a zástava nie je to isté. Asi málokto zo Senčanov vie, že mesto má v heraldickom registri SR
už desaťročie zaregistrovanú inú podobu vlajky,
ako veje pred mestským úradom. Tento nejednoznačný stav doteraz nikoho nezaujímal. V tomto
smere už súčasný primátor Senca prisľúbil nápravu. Okrem symbolov mesta ako erb, pečať, vlajka
a insígnie má Senec aj vlastnú znelku, o ktorej,
bohužiaľ, Senčania ani nevedia.
Len okolo mestských symbolov sa vyskytlo niekoľko nezrovnalostí, chcelo by to teda posvietiť si
na obsah celého štatútu mesta, to už je upozornenie pre kompetentných.
Michal Kožuch

Nový gastrosprievodca
Sortiment turistických produktov obohatilo v Senci
nové dielko. Hoci ešte nezačala letná sezóna, v distribúcii je už skladačka so seneckým motívom. Je
určená nielen rekreantom, užitočná môže byť aj pre
stravujúcich sa Senčanov. Prehľad najvychytenejších
reštaurácií mapuje gastronomickú scénu v meste.
„Pokiaľ ste doteraz považovali Senec len za mesto
znamenitých langošov a pečených rýb, je načase
svoj postoj prehodnotiť,“ hlása
turistický sprievodca. Skladačka
súčasne fotograficky upozorňuje
na atraktívne zákutia Senca. Vyšla
v náklade 7 tisíc Sk, (red)

Jubilejný ples
Súkromná materská škola oslavuje svoje 10. výročie
jubilejným plesom, ktorý sa uskutoční v Hoteli Senec
sa 15. mája.
(red)

Majáles na Mlynskej
Aktív rodičov, vedenie školy a učiteľský zbor pri Základnej škole Mlynská srdečne pozývajú všetkých rodičov a priateľov školy na Majáles, ktorý sa bude konať
28.5. o 16.00 h v areáli školy. Do tanca i na počúvanie
hrá skupina Akcent. Zaručená dobrá zábava, občerstvenie, ľudové ceny.
(red)

A N K E T A
Na otázky Senčana odpovedajú riaditeľ Mestského
kultúrneho strediska v Senci, ktoré v marci sprevádzkovalo novú internetovú prezentáciu (www.msks-senec.szm.sk) Peter Szabo, tvorcovia nezávislých
seneckých stránok Attila Kovács (www.web2web.sk)
a Martin Roško (www.dforum.sk).
Prečo ste sa rozhodli vytvoriť vlastnú www-stránku?
P. Szabo: Snažíme sme zlepšiť informovanosť najmä
mladých ľudí o podujatiach v MsKS a vôbec zvýšiť
našu komunikáciu s verejnosťou. Umožní nám priamo
reagovať na názory a podnety Senčanov. Viacerí ľudia,
ktorí sa v Senci o kultúru nezaujímajú, ani netušia, čo
sa tu deje, práve internetovou prezentáciou dokážeme
nepretržite propagovať našu činnosť. Ľudia môžu
predbežne sledovať plán a prípravy podujatí v MsKS,
prípadne zasahovať do nich svojimi podnetmi.
A.Kovács: Stránky som vytvoril, pretože neexistovala
podľa mňa platforma, kde by občania alebo náhodní
návštevníci stránky mohli bez akejkoľvek ujmy a anonymne vyjadriť svoj názor na diania v našom meste.
Od stránok očakávam, že návštevníci budú svoje
pozitívne, ale aj negatívne skúsenosti deliť s občanmi
nášho mesta a možno že z dotyčných miest dostanú
odpovede na svoje problémy. A v neposlednom rade je
zámerom týchto stránok informovať verejnosť, a uverejňovať také informácie, ktoré by ťažko získali z oficiálnych miest a zdrojov. Dôvod asi každý už pozná.
M. Roško: Stránku som sa rozhodol vytvoriť vzhľadom na zväčšujúce sa množstvo tém, o dianí v Senci,
vyvolávajúcich diskusie. Jej cieľom je dať možnosť
každému obyvateľovi Senca a okolia, majúcemu prístup na internet, vyjadriť sa k dianiu v meste a zapájať
sa do diskusií.
Čo vás stojí realizácia projektu (nielen finančne)?
P. Szabo: Na základe našich podkladov ho pre nás
sponzorsky realizuje mladý a talentovaný tvorca zo
Senca Tomáš Zajac, ktorému sa chcem týmto verejne
poďakovať.
A. Kovács: Mesačne 170 Sk za prenájom domény.
Stránky som vytvoril vo voľnom čase, je to moja
profesia a zároveň aj koníček.

M. Roško: Finančné náklady sa pohybujú okolo 3000
Sk ročne. Čo je cena za webhosting a doménu druhej
úrovne. Stránka využíva freewareové technológie,
takže nebolo nutné platiť za licencie. Samotné vytvorenie stránky trvalo niekoľko týždňov. Najviac času
zabralo testovanie jej funkčnosti a bezpečnosti. Pri jej
tvorbe som však získal veľa skúseností.
Najväčšie ťažkosti pri tvorbe?
P. Szabo. Pribudlo nám viac práce, no na druhej strane môžem povedať, že zamestnancov tvorba stránky
skutočne baví.
A. Kovács: Zháňanie informácií a dostať existenciu
stránok do vedomia občanov nášho mesta.
M. Roško: Hľadanie najlepšieho hostingu pre stránku.
Počas tvorby bola stránka umiestnená na serveri
www.host.sk, no ten nebol najlepším riešením.
Prvé reakcie?
P. Szabo: Kladné.
A. Kovács: Veľmi pozitívne, vyzeralo to, že som
trafil do čierneho. Keď som začal zháňať podklady
na obsah stránok, uvedomil som si, o čo všetko
prichádzajú občania, čo sa týka informácií. Človek
by tomu ani neveril, čo všetko sa deje na určitých
miestach, o ktorých by ľudia mali vedieť, ale nevedia,
lebo úroveň poskytovania informácií rôznych úradov
je prinajmenšom nedostačujúca.
M. Roško: Takmer všetci užívatelia stránky www.dforum.sk mali pozitívne reakcie. O čom svedčia aj výsledky ankety zverejnenej na tejto stránke.
Vaša vízia stránky, pokiaľ môžete?
A. Kovács: Všetko závisí od toho, aké budú oficiálne
stránky mesta. Keď budú vyhovujúce, treba ponúkať
niečo iné a vymyslieť, čo oficiálne stránky nemajú. Ale
podrobnosti a nápady prezrádzať nebudem. Nechajte
sa prekvapiť.
M. Roško: Bol by som veľmi rád, ak by sa splnili moje
vízie. Sem patrí aj to, že stránka bude slúžiť obyvateľom Senca a okolia k tomu, aby mohli diskutovať
o problémoch, témach a dianí v Senci a okolí. Od
konca apríla bude fungovať online chat, a najneskôr
do konca leta 2004 aj online aréna. O tom všetkom sa
informuje aj na úvodnej stránke www.dforum.sk.
(kd)

Cestné práce zasiahli do života štvrte

Zaťažkávaciu skúšku prežívali uplynulé mesiace obyvatelia štvrte za seneckým cintorínom. Dlhotrvajúce
práce, ktoré súviseli s výstavbou dažďovej a splaškovej kanalizácie a kladením iných inžinierskych sietí,
vyústili do uzávierky inak frekventovanej Pezinskej ulice. Trpezliví museli byť aj prevádzkovatelia obľúbených
reštauračných zariadení na okraji Senca. Podľa
jedného z majiteľov návštevnosť zrazu výrazne klesla,
spoľahnúť sa museli najmä na verných štamgastov;
ktorých neodradila skomplikovaná prístupová cesta.
Napríklad v reštaurácii s poľovníckymi špecialitami
využili čas na obohatenie jedálnička o gurmanske
novinky, zákazníkom pripravili okrem iného nové,
cenovo prístupné špeciality zo vzácneho medvedieho
mäsa či jeleniny. Práce na Pezinskej však zasiahli
do života Senca aj inak. Ako robotníci prerážali
kanalizáciu pod kruhovým objazdom pri cintoríne,
došlo k nečakanej udalosti. Nešťastne pretrhli
v popoludňajších hodinách telekomunikačný kábel,
čím odrezali od sveta asi 7 tisíc pevných telefónnych
liniek v Senci a okolí. Do neskorých nočných hodín
potom strávili bagrovaním stredu okružnej križovatky
a hľadaním relatívne nenápadného optického kábla.
Ako nás na mieste informoval pracovník Slovak

Telecomu, spoločnosti vznikla škoda asi 150 tisíc
Sk. Uviedol, že pôvodne plytko položený kábel klesol pri
výstavbe objazdu do asi dvojmetrovej hĺbky.
(kd)

Križovatku pri cintoríne rozkopali kvôli káblu.
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Na okraji Senca stavajú hasičskú stanicu
Posledný marcový deň sa konala slávnosť pri
základnom kameni novej hasičskej stanice
v Senci. Vrcholní predstavitelia prezídia Hasičského a záchranného zboru či územných
samospráv (na snímke bratislavský župan
Ľubo Roman, v pozadí okresný šéf hasičov
a záchranárov mjr. Emil Moťovský). Približne
59-miliónová investičná akcia vyrastá na
začiatku Senca od pezinskej strany. Podľa
našich zdrojov pôjde o budovu, ktoré by mala
spĺňať európske kritéria pre výkon služby hasiča – záchranára. Predpokladá sa, že po jej výstavbe sa 24-členný okruh seneckých hasičov
rozšíri. V objekte o rozlohe 40 x 50 m by mali
sídliť aj príslušníci rýchlej záchrannej pomoci
– lekári. Zo stanice by robili výjazdy k mimoriadnym udalostiam – dopravným nehodám
či utopeným spoločne s hasičmi. V komplexe
sa počíta s výstavbou výcvikového areálu,
v ktorom bude ovál s bežeckou dráhou či veža na výcvik hasičského športu. „Môžem
povedať, že poloha hasičskej stanice je pre
nás výhodná, nejde o stiesnený, ale o dostatočný priestor. Celý areál bude pekným
prvkom pri vstupe do Senca a bude mesto len
skrášľovať, bude ozdobou,“ teší sa šéf pezinských a seneckých hasičov a záchranárov

Na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Senci schválili
poslanci dva dokumenty o jazere Kövecstó - „dohovor“
a „pokyny.“ Dokumenty vznikli z iniciatívy občianskeho
združenia Enviro klub Senec, ktorého predsedom je
poslanec Ing. Ján Maglocký.
Čo od schváleného dohovoru očakávate?
Dohovor chápem, ako určitú definitívu, dlhodobé rozhodnutie o nemennosti hlavných funkcií a naznačených
cieľov v tejto časti mesta. Je úspešným zavŕšením
istého boja o zachovanie prírodného rázu tejto lokality.

mjr. E. Moťovský. „Senčania pocítia zmenu
v dvoch oblastiach. Jednak príslušníci, ktorí
tu slúžia a sú Senčania, budú mať konečne
dôstojné podmienky a nebudú pracovať ako
hasiči pred sto rokmi. Po druhé, nebudeme
rušiť pešiu zónu, budeme mimo centra mesta.“ Podobný moderný areál, ale dvojnásobne
veľký je možné v súčasnosti nájsť v Martine.
Aká budúcnosť čaká staré priestory seneckej
hasičskej stanice, nie je ešte rozhodnuté. Prvý
impulz na výstavbu nového areálu prišiel pred
siedmimi rokmi.
(kd)

K úniku ropných látok do vody nedošlo
Čistenie Slnečných jazier postihla nepríjemná
udalosť. Pod vplyvom ťažobného zariadenia

V Deň narcisov vyše 52 tisíc Sk
Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským Alberta Molnára Szencziho sa už niekoľko rokov aktívne zapája do podpornej
akcie v Deň narcisov. Tohto roku 2. apríla
profesorky Éva Bíróczi, Hajnalka Cséplő
a Veronika Ürge spolu s 20 študentami
vyzbierali rekordnú sumu 52 621 korún!
V predchádzajúcich rokoch sa vyzbieraná
suma pohybovala v rozmedzí 32 až 35 tisíc
korún. Medzi tohtoročnými darujúcimi boli
aj podnikatelia, ale I dôchodcovia, ktorých
študenti školy v meste oslovili. Každému veľmi
pekne ďakujeme. Sumu sme poslali na konto
Ligy proti rakovine.

Nárcisz napi rekordösszeg
A Szenczi Molnár Albert Magyar Tanítási
Nyelvű Gimnázium már évek óta aktívan
bekapcsolódik a nárcisz napi adománygyűjtési

O jazere Kövecstó

bol kotviaci bager strhnutý do jazera. Podľa
informácií z Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru do vody neunikli
z dvadsaťdvatonového mechanizmu ropné
látky. „Úniky boli veľmi minimálne, dá sa
povedať, že nulové,“ povedal pre Senčan
šéf seneckých hasičov a záchranárov Ing.
Emil Moťovský. Udalosť nahlásili krátko
pred deviatou ráno. Privolaní záchranári
hneď natiahli norné steny, aby zamedzil prípadnému šíreniu pohonných látok. Použili
tiež sorpentíny na satie olejov. Potápači po
preskúmaní terénu ukotvili pod vodou bager
a privolaným žeriavom ho vytiahli von. Podľa
E. Moťovského nešlo o komplikovaný, ale
bežný zákrok záchranárov.
(red)
akcióba. Az idén április 2-án szintén segítettek
az iskola tanárai és diákjai a rászorulókon:
rekordösszeget, egészen pontosan 52 621
koronát sikerűlt begyűjteniűk. Bíróczi Éva,
Cséplö Hajnalka és Ürge Veronika tanárnők
húsz diákkal együttesen kapcsolódtak be az
országos méreteket öltő folyamatba. Az elmúlt
években is szép összegeket gyűjtöttek össze
a szenci magyar gimnazisták, átlagosan 32-35
ezer koronát, de ebben az évben mindenkit
alaposan megleptünk az 50 ezer koronát túlszárnyaló összeggel. Az adományozók kozott
több vállalkozó is volt, de valamennyi megszólított nyugdíjas is hozzájárult az adományozáshoz. Természetesen valamennyiüknek hála
és köszönet, főképpen azok nevében, akiken
valamennyien segíteni akarunk. A begyűjtött
pénzt a Rákellenes Liga számlájára utaltuk
át, reméljük, ez a tétel is hozzájárul a betegek
sikeres gyógyításához.
Mgr. Susla Béla

Z dohovoru vyplývajú aj pokyny. Pre koho sú určené?
Pokyny sú akýmsi organizačným poriadkom, alebo
majú charakter všeobecného záväzného nariadenia
pre občanov, návštevníkov. Možno na prvý pohľad
majú direktívny, príkazový, zákazový ráz, ale verím že
väčšina občanov to pochopí ako potrebu a nájdeme
všeobecnú podporu občanov.

Dohovor o jazierku „Kövecstó“
medzi mestom Senec, vlastníkom predmetnej verejnej
plochy a občianskym združením Enviro klub Senec.
Na základe rozhodnutia Krajského úradu v Bratislave zo
dňa 20. 9. 2000, č.j.W/1175/7/2000/JMN v rámci mimoodvolávacieho konania z podnetu Petície občanov mesta
Senec k zachovaniu pôvodného rázu vodnej plochy Kövecstó zo dňa 5. 1. 2000 bolo pôvodné územné rozhodnutie Okresného úradu Senec o stavbe „Komplexný areál
požiarnej zbrojnice okresného typu“ zrušené. V súlade
s dokumentom vlády Slovenskej republiky publikovanej
pod názvom „Program protipovodňovej ochrany v SR do
roku 2010“ z 10.2.2000 a medzinárodnej Ramsarskej
konvencie o ochrane mokradí sa schvaľuje nasledovné
funkčné využívanie:
1. Jazero bude naďalej plniť dôležitý vodohospodársky,
protipovodňový význam. Budú sa vytvárať technické
predpoklady na bezpečné pojatie veľkej vody z terajšieho
povodia.
2. Vodná plocha s rôznou hĺbkou vody je životným
prostredím pre množstvo vodných a vlhkomilných rastlín
a živočíchov. V jarných mesiacoch je miestom párenia
a prežívania genofázy žubrienok žiab ropuchy zelenej. Pre
trvalé znečisťovanie výluhmi ropných produktov, solí zo
zimného posypu ciest, dechtu z asfaltov, ťažké kovy, saponáty a pesticídy, ako aj odpad z pojatých havárií splaškovej kanalizácie je chov rýb a ich požívanie nevhodné.
3. Svahovité brehy sú porastené vegetáciou a vysadené najmä pôvodnými drevinami, tu prebieha viac-menej prirodzená sukcesia brehového biotopu s potrebou
odstraňovať iba negatívne vplyvy človeka. Semená
rastlín sú potravou pre avifaunu.
4. Priľahlé zelené plochy k cestným komunikáciám sa
budú pravidelne kosiť a ďalej sa bude rozvíjať vysoká
viacetážová trvalá zeleň s lemom tvoreným rôznorodým, nie prísne tvarovaným živým plotom. V korunách
vysokých stromov sa vytvoria podmienky na hniezdenie
spevavého vtáctva.
5. Všetky tri rôzne útvary uvedené v bode 2,3,4 spolu
tvoria biocentrum miestneho významu, so značnou
biodiverzitou na malej ploche a potrebami Územného
systému ekologickej stability ( ÚSES ), preto nebudú
do budúcna zabrané na iné aktivity. Odstavná plocha
na juhovýchodnej časti jazera slúži ako rezerva, odbagrovaním ktorej sa môže zvýšiť kapacita a retenčná
schopnosť jazera.
6. Enviro klub Senec bude vykonávať vedecko – výskumnú, monitorovaciu, ochranársku, poradnú a propagačnú činnosť. Bude čistiť brehy a vodnú hladinu od
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SPRÁVY Z KULTÚRY
Reportáž z Egypta
Autentická reportážna fotografia naplnila v apríli
Galériu Mestského kultúrneho strediska v Senci.
Barnabáš Hamerlík tu vystavil expozíciu “Egypt
prižmúreným okom”. Ako uvádza, oči prižmúril nad
krásou a zámerne fotografoval schátralé a škaredé.
“Domnievam sa, že Egypt skrýva v sebe oveľa viac
než to, čo vidíte v katalógoch. Pravý Egypt ma úplne
inú tvár...” uviedol fotograf.
(red)

O feng-shuej
Magdaléna Juríčková prednášala na tému Harmonizácia vzťahov pomocou feng-shuej v Mestskej knižnici
v Senci. Besedu organizovala 14. apríla knižnica v spolupráci s Kníhkupectvom Effect.
(red)

Prvá opäť Lea
Lea Matláková z Gymnázia Antona Bernoláka obhájila
minuloročný titul Kráľ detských čitateľov. Uspela
vo viackolovej súťaži mladých členov Mestskej knižnice
v Senci a porazila tak takmer päťdesiatku prihlásených
kolegov. Len tesne ušiel titul Jozefovi Kabátovi
(ZŠ Tajovského), ktorý prehral v superfinálovom
rozstrele. Tretie miesto si vybojovala Elena Tóthová (ZŠ
Tajovského). Do finále stále populárnejšieho podujatia
postúpilo 26 žiakov seneckých škôl, ktorých čitateľské
vedomosti si porota overila písomným testom. V prvom
kole mali súťaživé deti za úlohu vypracovať dotazník,
odpovede si mohli vyhľadať v knižničnom fonde
organizátora podujatia. Mimoriadnu cenu za prvé kolo
obdržala Veronika Šušlová.
(kd)

Tália si našla diváka
Detský divadelný súbor pri Základnej umeleckej škole
v Senci postúpil do širšieho výberu na celoštátnu prehliadku Zlatá priadka v Šali. Na krajskej prehliadke detskej dramatickej tvorivosti Stretnutie s malou Táliou,
ktorá sa tradične koná v apríli v Senci, očarili s predstavením Ženích pre slečnu Myšku a obsadili neoficiálne druhé miesto. Odborná porota sa o výkon súboru
Eleny Čajkovej vyjadrovala s uznaním a o definitívnej
pozvánke na celoštátne podujatie rozhodne programová komisia. Na prehliadku sa prihlásilo viac súborov, no tiež odborné posúdenie porotcov bolo o niečo
menej prísne než vlani. „Zvýšila sa úroveň. O dosť, čo
nás veľmi teší,“ reflektovala kvalitu festivalu Jarmila
Hnatová z usporiadateľského Malokarpatského osvetového strediska. „Možno je to aj tým, že odborná
porota podáva divadlám odbornú ruku. Porotcovia pomôžu tým, že povedia, čo divadelníci robia zle a čo by
mali v tom ktorom predstavení opraviť a urobiť lepšie.“

Joga a tanec
Väčšinu dňa žijeme v „hlave“. So svojim telom strácame spojenie. Jemný pohyb môže toto spojenie obnoviť. Máme málo pohybu. Aj keď sa hovorí, že pohyb je
život! Vyhovárame sa na nedostatok času a stávame
sa zberateľmi rôznych civilizačných chorôb. Úplne
zbytočne! Sme dobrovoľné obete osudu, dedičnosti,
veku a čohokoľvek. Vo vyhováraní sme naozaj vynaliezaví! Pre mnohých je chôdza od počítača k televízoru (ak nemáme diaľkový ovládač), od chladničky do
postele, jediným pohybom. Cesta po schodoch, ak sa
pokazí výťah, ale aj to sa asi netešíme. Prechádzka po
hypermarketoch... Česť výnimkám!!!
V aute, v kine pri sledovaní filmu, či počítačových
hrách, žijeme len ilúziu - fikciu pohybu. Náš mozog
dostáva falošné signály, ktoré potom spôsobujú
v mozgu, aj v tele disharmóniu, chaos a frustráciu!
Pretekáme sa s časom, a pritom prehrávame boj sami
so sebou a so svojím zdravím!
Pri vedomom pohybe sa totiž uvoľňujú toxické látky
z tela a nahrádzajú ich endorfíny-„hormóny šťastia“.

Veľkonočné dielne

Dvojdňová prehliadka si konečne našla v Senci svojho
diváka, predovšetkým v prvý deň zaznamenala slušnú
návštevnosť. Dovedna sa jej 19-20. apríla zúčastnilo
jedenásť súborov z Bratislavy, Malaciek, Svätého
Jura, Novej Dedinky a Senca.
(kd)

Sformuje sa pekne postava, vyhladí pleť, rozžiaria oči!
Váš imunitný systém sa totiž posilnil a je pripravený
čeliť civilizačným chorobám. Okolo nás sa „pohybuje“
dosť živých príkladov. Stačí sa pozornejšie dívať okolo
seba. „Reklamy“ zadarmo. Nechce sa vám veľmi
hýbať? Kúpte si bicykel, alebo častejšie vybehnite
s radosťou po schodoch! Vaše srdce vás bude chváliť!
Alebo vyskúšajte jogu! Zladíte jemnými cvičeniami
telo, dych a myseľ do harmonického celku. Vráťte
harmóniu do svojho uponáhľaného života. Nalaďte sa
na rytmus prírody. Nebojte sa viac relaxovať. Máte na
to prirodzené právo. Nádych a výdych. Joga sa vám
zdá pomalá? Vyskúšali ste už relax prostredníctvom
tanca? Orientálny brušný tanec je na to výborný
prostriedok. Postava, talent ani vek nie sú dôležité.
Za krátky čas môžete byť fit. Príležitosť si to vyskúšať,
máte v Mestskom kultúrnom stredisku v Senci.
Otvárajú sa tu 2-mesačné kurzy (máj-jún): Základy
jogy a brušného tanca.
Termín: utorky dopoludnia a večer: joga
stredy dopoludnia a večer: brušný tanec
Kontakt: 0903 223 547 Milka

Červené jabĺčko v podaní SZUŠ

Pred veľkonočnými sviatkami sa Senčania stretli na
niekoľkých tvorivých dielňach. Na základných školách sa
do prípravy tradičných symbolov pustili deti. Na obrázku
výrobky žiakov ZŠ na Mlynskej ulici na výstave „Sviatky
jari“, ktorú otvorili kultúrnym programom pod vedením
Mgr. Ľ. Šmihelovej. V Mestskom kultúrnom stredisku
v Senci sa priúčali hostia technikám voskovania kraslíc.
Tvorivú dielňu pripavila Mestská knižnica v Senci v spolupráci s Kníhkupectvom Lassú-Agárdi.
(kd)

Súkromná základná umelecká škola Renaty
Madaraszovej ponúkla Senčanom folklórny
program Červené jabĺčko. V kultúrnom dome
si zmes tancov z rôznych slovenských oblastí
mohli pozrieť najprv žiaci seneckých škôl, pričom
ich moderátorka večera či hudobníci podrobne
zoznamovali s jednotlivými tancami či starými
hudobnými nástrojmi. V sobotu 24. apríla pásmo,
ktoré doprevádzala živá hudba, predviedli žiaci
súkromnej školy v galaprograme.
(kd)

S Diabolskými husľami aj Senčan
Diaboloské husle Berkyho Mrenicu sa opäť
vrátili do Senca. Za posledné obdobie išlo už
o tretie vystúpenie populárnej inštrumentálnej
formácie v našom meste. Napriek tomu ponúkli publiku vynovaný repertoár rómskych,
operetných, muzikálových a iných melódií.
Spevácky ich doplnil operný umelec Mikuláš
Doboš. V mestskom kultúrnom stredisku hral
so skupinou aj nový člen Zoltán Grunza, ktorý
pochádza zo Senca.
(kd)
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ZŠ Mlynská na návšteve v Mosonmagyarovári

Pedagogickí pracovníci zo Základnej školy
na Mlynskej ulici uskutočnili 25. marca návštevu družobného mesta Mosonmagyarovár
v susednom Maďarsku. Partnerstvo našich
škôl začalo nadobúdať konkrétnu podobu už
v júni 2003, kedy našu školu navštívili učitelia
z partnerskej školy.
Metodický deň učiteľov môže mať rôznu formu
- slávnostný charakter, poznávanie prostredia
partnerskej školy, osobné kontakty, množstvo
vymenených skúsenosti, prijatie na radnici
i v aule univerzity. Po príchode a srdečnom
privítaní na pôde školy sme navštívili radnicu,
kde nás zástupca primátora oboznámil s históriou mesta, prácou mestských poslancov
i problémami financovania škôl v meste. Obdivovali sme dôstojnú zasadaciu miestnosť,
ktorú zdobili portréty významných panovníkov i dejateľov mesta.
Ďalším bodom programu bola prehliadka
univerzitných budov – starej v kaštieli i nových
priestorov, kde sa pripravujú študenti poľnohospodárstva v troch odboroch.
Po prezentácii histórie fakulty sme sa presunuli do miestnosti, kde sme mohli obdivovať

rôzne exponáty živočíchov od hmyzu až po
vlka či dropa. Upútalo nás i zaujímavé riešenie auly s jedinečným osvetlením. Ťažiskom
našej návštevy však bol program na základnej
škole. Žiaci pod vedením pedagógov pre nás
pripravili krátky program. Tanečné vystúpenie
menších žiakov v krojoch vystriedalo cvičenie
so švihadlami a na fit – loptách, čo sme mohli
len obdivovať.
Po obede sa učitelia rozdelili do štyroch skupín podľa predmetových komisií. Nasledovala
výmena skúseností a poznatkov.
Prezreli sme si i ďalšie priestory školy, špecializované učebne, knižnicu i bazén.
Vedúci pracovníci škôl dohodli ďalšie stretnutie, ktoré sa uskutoční v júni. Bude mať formu
športového dňa žiakov oboch škôl, ktorí si
zmerajú svoje sily v súťažiach i loptových
hrách.
Čo dodať na záver? Otázok i tém na konzultácie bolo oveľa viac, než sme stihli prebrať.
Takže nabudúce ...
Mgr. Dana Wodzinská
ZŠ Mlynská, Senec

Koncert chrámového spevu
To nedeľné popoludnie bolo síce chladnejšie,
ale zaliate slnkom. Priaznivci sakrálneho spevu sa zišli v rímsko-katolíckom kostole sv. Mikuláša, aby si vypočuli pekné kreácie na majstrovskej úrovni tridsaťčlenného speváckeho
zboru z Pezinka. Ad Una Corda pod vedením
zbormajstra Mariána Šípoša. A tak 25. apríla
popri renesančných kontrapunktoch Pierluigiho da Palestrinu zneli aj zaujímavé rytmy
amerických černošských spirituálov. Dramaturgická skladba a výber autorov takých mien,
ako sú klasici W.A. Mozart, C. Saint- Saens až
po súčasných, ako sú Z. Lukáš alebo pezinský

rodák Ľudovít Rajter ukazuje na majstrovskú
všestrannosť tohto telesa. Za tento nevšedný
kultúrny zážitok vďačia poslucháči onoho
koncertu Mgr. art. Renáte Ruttkayovej, ktorá
je už dlhšiu dobu organizátorkou kultúrneho
života v Senci najmä v oblasti vážnej hudby.
Na koncert prispelo finančne vedenie mesta
z rozpočtu, za čo mu treba vysloviť úprimnú
vďaku. V budúcnosti treba dúfať, že pani Mgr.
art. Ruttkayová vo svojej agilnosti nepoľaví
a že Senčania sa jej odvďačia bohatou návštevnosťou na týchto koncertoch. Je čo počúvať.
Jozef Zrnek

Emócie si treba poupratovať
V Senci sa v apríli konal seminár programu
Cesta k emocionálnej zrelosti pre okresných
koordinátorov z pedagogicko – psychologických poradní, ktorí dohliadajú na úroveň jeho
realizácie na školách. Účastníci riešili konkrétne otázky programov a vymieňali si skúsenosti. Do Senca sa vrátili po piatich rokoch, keď sa
tu uskutočnilo úplne prvé stretnutie. Odvtedy
sa do programu zapojilo takmer 176 tisíc žiakov a 9 900 tried v 75 okresoch Slovenska. Sú
emocionálne zrelí ľudia šťastnejší než tí ostatní, spýtali sme autora projektu PhDr. Štefana
Matulu, vedúceho Centra výchovnej a psychologickej prevencie pri Výskumnom ústave
detskej psychológie a patopsychológie. „Mali
by byť šťastnejší. Sú to ľudia, ktorí by mali mať
menej problémov ako ľudia, ktorí nemajú svoje emócie poupratované. Emocionálne zrelí si
vedia udržať svoj názor a nenechajú sa tak
hneď niečím napáliť, čo je veľmi dôležité, keď
sa chcú vyhnúť negatívnym javom ako fajčenie, záškoláctvo, drogy. Program posilňuje
procesy osobnostného dozrievania, ktoré
vedú k emocionálnej zrelosti.“ Využíva pritom

techniky, ktoré vyvinula sociálna psychológia,
trénujú sa v ňom modelové situácie. Deti sú
zapájané do akcie, dozvedajú sa veci o sebe
navzájom, zbližuje ich to. Možno vychovať
emocionálne zrelých ľudí z detí emocionálne
nezrelých rodičov? „Treba zadefinovať mieru
zrelosti, všetci sa len limitne blížime k tomu
ideálu, pravda je, že to, že človek má problém
s emóciami, sa ťažko neodrazí na deťoch,“
hovorí autor programu. „Každý sme nejakým
spôsobom poznačený zážitkami a nielen
z detstva. Ide o to, ako sa s tým vyrovnať, čo
s tým, ako si to v sebe poupratovať, aby nám
to nebránilo v ďalšom osobnostnom fungovaní.“ Emocionálne zrelý ideál človeka sa však
na prvý pohľad vraj spoznať s určitosťou nedá.
„Ale čím má človek viac kontaktov a skúseností, tým lepšie to vie odhadnúť. Úplným
ideálom sú vycvičení jogíni. Otázne je, či ide
naozaj o ideál. Keby mali žiť v normálnom
vzťahu, v Taliansku by neprežili dva týždne.“
Podľa PhDr. Štefana Matulu sú rizikovými
partnermi ľudia závislí, hysterici a uplatnenia
chtiví.
(kd)

Pozvánka na podujatia
seneckej ZUŠ
Školský rok vrcholí v Základnej umeleckej škole
v Senci absolventskými podujatiami. V budove ZUŠ
na Fándlyho ulici sa 4. mája o 17.00 h uskutoční
v rámci V. Festivalu umeleckých škôl a konzervatórií
slávnostný koncert súčasných najúspešnejších žiakov
školy. Koncom mája vystavujú absolventi a žiaci výtvarného odboru v Galérii Mestského kultúrneho strediska v Senci. Literárno – dramatický odbor pozýva
na absolventské predstavenie do budovy ZUŠ, ktoré
sa uskutoční v piatok 21. mája. Záverečným koncertom ukončia absolventi hudobného odboru 23. mája
o 16.00 h v Evanjelickom kostole. Tanečný odbor bude
mať vystúpenie 4. júna o 17.30 h v seneckej kinosále.
ZUŠ pripravuje zároveň Deň otvorených dverí (8. júna
v popoludňajších hodinách). Prijímacie skúšky školy
sa pre všetky odbory uskutočnia v štvrtok a piatok
17. a 18. júna. Deťom spríjemní záver školského roka
Juniáles v utorok 15. júna o 15.00 h.
(red)

Úspešní žiaci umeleckej školy
Žiaci Základnej umeleckej školy v Senci zaznamenali
v uplynulom období viacero úspechov na súťažiach
štátneho charakteru. Dávid Hartl vyhral svoju kategóriu v súťaži prednesu kresťanskej poézie „A slovo
bolo u Boha“ v Ružomberku. Violončelisti Kristián
Olah a Hana Bajtošová uspeli na celoslovenskom
podujatí v Kežmarku, kde zvíťazili a Alexandra Rovenská tu obsadila tretie miesto. Na celoslovenskej
súťaži v štvorručnom klavíri v Trnave sa darilo dvom
párom. Anita Zborková a Ilona Takácsová získali zlaté
pásmo, Milada Hricišinová a Jana Šipošová strieborné
pásmo. V súčasnosti sa pripravujú na celoslovenskú
súťaž v Dolnom Kubíne. Dvojica Ján Kapoun a Timea
Blahová trénujú na májovú celoslovenskú súťaž v hre
na akordeon, ktorá bude v Banskej Bystrici. Ďalší žiaci
sa chystajú na medzinárodnú súťaž v speve vo Vrábloch.
(red)

Melodyk pre školy
Detské vystúpenie pre deti seneckých materských
a základných škôl pripravil tanečno –spevácky súbor
Mestského kultúrneho strediska v Senci Melodyk.
Uviedli produkciu moderných detských piesní svojich členov, ktorými sú M. Guldanová, K. Koprirová,
D. Matláková, N. Revická, J. Gorfolová, D. Nagyová,
V. Henteková, D. Hartl. O medziherné spestrenie sa
postarali členky tanečnej sekcie súboru. V súbore deti
pripravujú Michal Hentek a Helena Zváčová.
(red)
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Chvália nás aj v zahraničí
Žiačky zo Základnej školy na Tajovského sa v rámci
spolupráce so ZŠ v Györi zúčastnili na medzinárodnej
olympiáde nemeckého jazyka. Súťažilo 140 žiakov zo
14 škôl. Olympiáda nemeckého jazyka, ktorá bola
na vysokej úrovni, mala písomnú a ústnu časť. Naše
žiačky dokázali, že sú veľmi šikovné nielen z gramatiky, ale aj z konverzácie. Porota za vynikajúce vedomosti udelila mimoriadnu cenu Kristíne Spálovej z 8.B
a krásne tretie miesto získala Barbora Antalíková z 5.B
triedy. K ich víťazstvu im gratulujeme a prajeme im,
aby ich heslo „Lerne Deutsch mit Spass und Spiel“ naďalej viedlo k takým vynikajúcim výsledkom aj doma,
nielen v zahraničí.
E.S.

Knižná hitparáda
(najpredávanejšie knihy v Senci za apríl
2004)

Kníhkupectvo Effect

1. Táňa Keleová-Vasilková: Tichá bolesť
2. Robin Cook: Záchvat

Kníhkupectvo Lassú – Agárdi
1. Táňa Keleová-Vasilková: Tichá bolesť
2. Robin Cook: Záchvat
3. Recepty zo života 9

Kníhkupectvo Pergamen
1. Táňa Keleová-Vasilková:
Tichá bolesť
2. Helga Thomová:
Zločiny v štátnom záujme
3. Eoin Colfer:
Artemis Fowl III - Kód večnosti

Vampírov memoriál v scrabble
Dňa 26. marca 2004 sa v Mestskej knižnici v Senci
uskutočnil 1. ročník olympiády v slovnej hre Scrabble
na počesť tragicky zosnulého Romana Maja.
Scrabble – táto úžasná hra – má stúpencov v celom
svete, je preložená do 26 jazykov. Hrávajú ju mnohí
z našich i slovenských hercov.Mestská knižnica a Jana Leginusová sa rozhodli, že každoročne usporiadajú
olympiádu. Večer sa niesol v priateľskom duchu.
K atmosfére prispeli: dobrá nálada, chuť zahrať si,
ale i malé občerstvenie, ktorým prispeli organizátori.
Víťazmi boli vlastne všetci zúčastnení, ale najviac
bodov získala Jana Leginusová. Na druhom mieste
sa umiestnila Jana Majová, tretia bola Zlatica Kovácsová, štvrtá Andrea Horgosiová. Víťazi boli odmenení
knihami. Dobre sa však držali aj manželia Jitka a Ján
Dolákovci, Martinka Majová a Beata Rexová. Povzbudiť nás prišla aj majiteľka kníhkupectva Pergamen
Darinka Švihranová. 1.cena – piškótová nepečená
torta s ovocím a šľahačkou bola spravodlivo rozdelená
všetkým, ktorí to trpezlivo vydržali až do konca.
Týmto považujeme Klub scrabble za otvorený a pozývame doň – raz mesačne všetkých, ktorí si chcú
zasúťažiť, ale i zabaviť sa. Začiatočníkov radi naučíme
pravidlá tejto hry, ktorá vedie najmä deti školského
veku k dopĺňaniu slovnej zásoby, precvičovaniu gramatiky, štylistiky a fantázie veľmi prístupnou hravou
formou. Nie je však tajomstvom, že hra zatiaľ zaujala
viac dospelých než deti. Možno v lete na Slnečných jazerách uvidíte skupinky v rôznych stupňoch opálenia
zhrčených okolo zeleného hracieho plánu v rôznych
stupňoch premýšľania. SCRABBLU ZDAR!
Jarmila Majová

Tisztelt Édesanyák, Nagymamák!
Az anyaság az anyai érzelemmel együtt különleges
adomány. Senki sem képes úgy szeretni, úgy aggódni,
félteni, védeni, nevelni, mint az édesanya. Nincs könnyű dolga, hiszen az anyaságot nem tanítják sehol.
Csak a példaképet tudja követni, saját anyjáét, vagy
ha tőle nem kapta meg az útmutatást, akkor azt adja
tovább, amit kapni szeretett volna. Az anyai szeretet a
legszebb érzés, amelyre csak a nők képesek. Sokkal
több ez, mint a szenvedélyes szerelem, mert nem
múlik el soha. A szerető anya mindent megbocsát:
az engedetlenséget, a hűtlenséget, a hazugságot,
és minden rossz cselekedetet. Ez az érzés örökre
beborítja a gyemeket, s még akkor is óvja, ha már
felnőtté vált.
Az anyák napi ünnepléssel az a gond, hogy főleg a fiatalabb édesanyák kapnak szép csokrokat, bókokat és
a volt édesanyák, vagyis a jelenlegi nagymamák nem
kapják meg a megérdemelt figyelmet, sőt néha még a
köszönő szavakat sem. Egyszerűen megfeledkeznek
arról – és ezt a dédmamák még jobban kénytelenek
tudomásul venni-, hogy egykor ők is édesanyák voltak. Sőt a mai unokák és dédunokák világra jötte azzal
kezdődött, hogy ők annak idején elfogadták a mai
szülőket, vagy nagyszülőket, mint Isten ajándékát.
Lehet, vagy szabad erről az égig emelkedő életajándékról megfeledkezni, s legalább anyák napján meg
nem köszönni?!
Gárdonyi Géza így írja: „A nőben mindig az anyát
tiszteljük... Akkor is ha már túl van rajta. A Végtelenség
láthatatlan örök folyama érint meg mindig, ha anyát
látok. Isten gyümölcsfája ő. Őreá száll virágul a végtelenségből jövő lélek. Az ő szíve véréből sző magának
testet. Mindig érzem, hogy Isten megbízottja ő”.
Legalább Anyák napján fejezzük ki hálánkat egy szál
virággal, egy öleléssel, és a szeretetünkkel, amiért
megajándékoztak bennünket az élettel, ápoltak, becéztek, kényeztettek, vigyáztak ránk, és felneveltek
minket. Kérjük a legszentebb Édesanyát, Szűz Máriát,
hogy járjon közben szent Fiánál édesanyáinkért, nagy-

mamáinkért és dédnagymamáinkért, hogy hozzá
hasonlóan türelmesen hordozzák az élet keresztjeit,
és majd egykor az Ő anyai palástja oltalmában rézesüljenek az örök örömökben.
Duray Rezső, az MKP szenci és járási elnöke

Vážené mamičky, babičky!
Ak existuje voľajaký skutočne medzinárodný sviatok,
je to Deň matiek. V ňom sa zrkadlí jedinečnosť a nepostrádateľnosť ženy v spoločnosti.
Na svete poznáme mnoho klenotov rôzneho druhu.
Aj v rozprávkach hovoríme o zázračných pokladoch,
ktoré sú ukryté na všelijakých miestach, kde sa človek
len tak ľahko nedostane. A predsa s tým najcennejším,
čo človek má, sa stretávame všade bez toho, že by
sme uvedomili hodnotu toho, čo vidíme. Je to človek
a jeho život – pre otca a matku sú to deti, pre deti je
to otec a matka.
Matka – zázračné slovo – nositeľka života i jeho
ochrankyňa. Či niekto spočítal jej prebdené noci nad
postieľkou dieťaťa. Či niekto vyčíslil veľkosť jej lásky?
Či sa niekto zamyslel nad bolesťou pri utrpení, alebo
strate dieťaťa? Ak v matematike máme symbol pre
nekonečno, tak u matky jej láska k deťom sa môže
vyjadriť týmto symbolom ako láska nekonečná. Áno
– láska matky k dieťaťu je nekonečná. A tak, ako svojmu dieťaťu dokáže všetko odpustiť, neodpustí tomu,
kto jej dieťaťu ublížil.
Vhodné slová asi ani neexistujú, aby sme mohli
vyjadriť hlbokú vďačnosť všetkým matkám, ktoré
svoje materstvo prijali ako pravé poslanie od Boha a
usilovali sa svojim deťom odovzdať ten nenahraditeľný
cit lásky, ktorý človeka bezpečne sprevádza ako anjel
strážca počas celého pozemského života. A preto
prijmite, drahé mamičky, aspoň to jednoduché, ale
vrúcne ďakujem! za všetkých vašich synov a dcéry,
ktorí vám nikdy nebudú môcť dostatočne prejaviť
svoju vďačnosť a lásku.
Rezső Duray, miestny a okresný predseda MKP-SMK

Dokončenie zo s. 1
Do Senca zavítajú tiež Fíni The 69 Eyes, ktorí
tu zatancujú svoj melancholický tanec za zvuku harmonických gitár a klávesov a okúzlia
svojím hudobným umením zahaleným temnotou tkaným plášťom.
Masters of Rock v Senci privíta i nemeckú heavy metalovú búrku Pink Cream 69 so svojím
ťažkým, nápaditým i melodickým rockom a
pulzujúcimi gitarami, ich nemeckých kolegov
In Extremo so svojou povestnou ohnivou
show. In Extremo sú pre svoju jedinečnú show
natoľko populárni v Nemecku, že dokonca
vyhrali anketu časopisu Metal Herat o najobľúbenejšiu skupinu. Až na druhom mieste sa
umiestnili Metallica a tretí bol Iron Maiden.
Ďalej vystúpia svojrázni horkokrvní Mexičania
Sekta Core, slávna Kiss revivalová kapela Kiss
Forever Band z Maďarska i mladí nemeckí rockeri, objav roka 2002, KJU.
Z českých rockových kapiel do Senca prídu

a svoje hudobné umenie predvedú Tři sestry,
Olympic, Divokej Bill, Arakain, Wohnout, Kurtizány z 25. Avenue, Vypsaná fixa, Fleret a ďalší.
Z bohatej domácej, slovenskej rockovej scény,
môžeme už teraz vybrať napríklad jednu z najúspešnejších slovenských kapiel Desmod, Beatles revivalovou skupinu Brouci či metalistov
Grexabat, Vindex a mnoho ďalších.
Druhý ročník festivalu Masters of Rock prebehne na Slovensku v areáli Slnečných jazier
v Senci priamo na pláži „piateho jazera“. Fanúšikovia sa stretnú s hviezdami svetových
rockových a metalových pódií a to i priamo,
tvárou v tvár pri autogramiádach, ktoré sú na
festivale plánované. Cena dvojdennej permanentky je 650 Sk. Vstupenky na festival sa
budú dať kúpiť v predpredaji na Ticketportal,
www.ticketportal.sk, v Turistickej informačnej
kancelárii v Senci, v MsKS v Senci na tel. +421
252 933 323. Viac informácií na www.mastersofrock.sk.
(red)

Podnikateľský seminár

finančná podpora a finančné možnosti podnikateľov
v susednej krajine. O možnostiach rakúskych podnikateľov v SR bude prednášať Ing. Roman Behúl z VÚB,
podmienkami slovenských podnikateľov v Rakúsku
sa bude zaoberať Mgr. Harald Roschitz z rakúskej
poradenskej spoločnosti Unternehmen Invest. Projekt
prebieha so zameraním na tvorbu partnerstiev medzi
podnikateľmi oboch miest.
(red)

Semináre pre podnikateľov Senca a rakúskeho
družobného mesta Parndorf pokračujú svojím záverečným dielom. Tretí seminár „Kooperačné možnosti
podnikateľov zo Senca a z Parndorfu“ sa uskutoční
25. mája v poobedňajších hodinách v saloníku seneckej reštaurácie Nostalgia. Témou prednášok bude
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Sezóna záhradkárov je v plnom prúde

V prvých riadkoch by som chcel poďakovať
všetkým podporovateľom záhradníctva, priateľom záhradkárov, aktívnym členom, vedeniu
seneckej samosprávy za podporu našich akcií
aj samotnú účasť na nich.
Po výstave vín nemôžeme zabudnúť na
predveľkonočnú aranžérsku akciu v príprave
veľkonočných ozdôb, ktorú pripravila členka
výboru ZO 6-13 pani Varínová 2. apríla v Dome
záhradkárov. Po tejto akcii bola urobená podľa
ľudových zvykov nášho kraja veľkonočná výzdoba priestorov Domu záhradkárov.
Jar sa ešte neskončila a leto je pred nami,
preto aj s pomocou samosprávy chceme
vytvárať prijateľné prostredie a podmienky pre
záhradkárčenie, taktiež vyplniť voľný priestor
pre spoločenskú a záujmovú činnosť. Veľkonočné upratovania skončili v domácnostiach
a prišiel čas na upratovanie v záhradách
a okolí. Na tieto účely nám mesto poskytne
bezplatne kontajnery, aby sme skrášlili svoje
životné prostredie a naše mesto. Záhradný
odpad patrí na kultivovanú skládku a nie pred
ploty záhradiek, alebo na brehy jazier. Oznamy budú vyvesené včas a kontajnery budú
pristavené podľa potreby jednotlivých osád.
V začatom procese využívania voľného času
v prospech členov a občanov mesta Senec
chceme pokračovať aj v ďalšom období. Dňa
29. mája od 11.00 do 23.00 h pripravujeme

záhradkársky Majáles na Dome záhradkárov.
K dobrému gulášu a vínu bude do tanca vyhrávať dychová hudba SENČANKA. Pozývame Vás na príjemné posedenie.

Ďalšie akcie v roku 2004
11. júna 2004 Otvorenie letnej sezóny na Malokarpatskej vínnej ceste, Modra
24.-25. júla 2004 II. ročník Malokarpatských vín
v Senci
august 2004 Agrokomplex Nitra
9. a 10 . októbra 2004 Okresná výstava ovocia,
zeleniny a kvetov( okresy Senec, Pezinok a Malacky)
spojená s Okresnou súťažou v aranžovaní kvetov
a Okresnou súťažou žiakov Základných škôl v maľbe
na túto tematiku. Senec, jedáleň ZŠ Tajovského
16. októbra 2004 Jablko roka, Celoslovenská výstava
ovocia, Bojnice
november 2004 Deň otvorených pivníc v rámci MVC
december 2004 Aranžovanie kvetov na Vianoce,
ZUŠ-DZ
Tieto akcie budú priebežne upresňované na plagátoch, informačných tabulách a novinách.
ZO 6-13 vlastní dve informačné tabule a to pri DZ
a v parku pri Kultúrnom stredisku.
Bližšie informácie získate: e-mail: janbil@zoznam.sk
alebo http: //www.szz.wz.cz.
Tešíme sa na spoluprácu a účasť na našich akciách.
Za výbor ZO 6 - 13 Ing. Ján Bilanič

Akcie závisia od financií
Členovia ZO SZTP v Senci sa 20. marca
zúčastnili Výročnej schôdze, ktorá sa konala v jedálni ZŠ Tajovského ulici v Senci.
Po zhodnotení činnosti ZO za rok 2003 sa
členovia oboznámili s plánom práce za rok
2004, Akcie, ktoré plánujeme uskutočniť,
závisia od finančných prostriedkov. Výročná členská schôdza bola spojená s občerstvením a kultúrnym programom.
S krátkym kultúrnym programom prišli medzi nás spevácky zbor Radosť a Základná
umelecká škola zo Senca. Našu Výročnú
členskú schôdzu prišli pozdraviť zástupcovia nadriadených orgánov SZTP v Bratislave. Z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti
spojenú s prípravami vstupu do Európskej
únie neprišli medzi nás predstavitelia
nášho mesta, čo prítomných mrzelo.
Finančne a darčekmi do tomboly prispeli podnikatelia a majitelia obchodov zo
Senca, Veľkého Bielu, Blatného, Kráľovej
pri Senci, Turne a mnohí členovia ZO.
Všetkým, ktorí prispeli na činnosť našej
ZO alebo iným spôsobom pomohli zdravotne postihnutým ľuďom, patrí srdečné
poďakovanie.
Za ZO SZTP v Senci
Ľ. Bartošovičová, predsedníčka
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Všeobecné záväzné nariadenie
Mesta Senec č. 1/2004

v prepočte na 30 kalendárnych dní.
(3) Úhradu za opatrovateľskú službu platí občan v súlade s osobitným predpisom /2 /.

o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby poskytované
Mestom Senec

(4) Úhradu za opatrovateľskú službu platí občan za
kalendárny mesiac, v ktorom sa občanovi opatrovateľská služba poskytuje, najneskôr do 15 dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Mestské zastupiteľstvo v Senci podľa § 6 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 71 zákona č. 195/1998 Z.
z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov
ustanovuje:

(5) Občanovi, ktorému sa poskytuje opatrovateľská
služba, sa časť úhrady vráti alebo tento občan doplatí
časť úhrady za opatrovateľskú službu podľa skutočného rozsahu poskytnutých nevyhnutných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti a foriem zabezpečenia
kontaktu so spoločenským prostredím v kalendárnom
mesiaci, najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIE
§ 1 Predmet úpravy
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len
„nariadenie“ ) upravuje:
a) spôsob určenia úhrady, výšku úhrady a spôsob
platenia úhrady za: 1. opatrovateľskú službu /1/

DRUHÁ ČASŤ
SPÔSOB URČENIA ÚHRADY, VÝŠKA ÚHRADY
A SPÔSOB PLATENIA ÚHRADY
§ 2 Spôsob určenia úhrady a výška úhrady
za opatrovateľskú službu
(1) Výška úhrady za nevyhnutné životné úkony, nevyhnutné práce v domácnosti a zabezpečenie kontaktu
so spoločenským prostredím poskytované v rámci
opatrovateľskej služby je uvedená v prílohe č. 1.
(2) Úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom
mesiaci sa určí podľa rozsahu poskytovaných nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác
v domácnosti a zabezpečenia kontaktu so spoločenským prostredím a výšky úhrady za nevyhnutný
životný úkon, nevyhnutnú prácu v domácnosti a za
zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím

Všeobecne závazné nariadenie mesta
Senec, ktorým sa ustanovujú podmienky
vylepovania volebných plagátov v meste Senec počas volebnej kampane.
Mestské zastupiteľstvo mesta Senec na svojom zasadnutí dňa 15.4.2004 uznesením č. 28/2004
v zmysle § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na
tomto

všeobecne závaznom nariadení:
Článok l
Účel nariadenia
Toto všeobecne závazné nariadenie ustanovujú podmienky vylepovania volebných plagátov
v meste Senec počas volebnej kampane volieb do:
- NR SR,
- komunálnych volieb,
- Európskeho parlamentu
- orgánov samosprávnych krajov a
- prezidentských volieb

Článok 2
Miesto na vylepovanie volebných plagátov
1. Počas volebnej kampane je možné vylepovať
volebné platáty len na: mestských informačných

TRETIA ČASŤ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 3 Prechodné ustanovenia
V období od 01.01.2004 do 30.04.2004 sa postupuje
v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 246/2001 Z. z. na
vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnej
pomoci.
§ 4 Záverečné ustanovenia
(1) Toto všeobecné záväzné nariadenie bolo v súlade
s § 6 zákona 369 / 1990 Z. z. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, schválené Mestským
zastupiteľstvom v Senci dňa 15. apríla 2004.
(2) Zmeny a doplnenia tohto nariadenia možno vykonať iba uznesením Mestského zastupiteľstva v Senci
so súhlasom trojpätinovej väčšiny hlasov všetkých
poslancov.
(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda
účinnosť
Ing. Karol Kvál
primátor mesta
1/ § 15 zákona č. 195/ 1998 Z. z.
2/ § § 40 a 42 zákona č. 195/ 1998 Z. z. o sociálnej
pomoci v znení zákona 155/ 1999 Z. z.
stojanoch, určených osobitne na tento účel,
umiestnených na Námestí 1. mája.
2. Každej kandidujúcej politickej strane alebo koalícii
a nezávislému kandidátovi bude pridelená plocha na
mestskom informačnom stojane označená číslom
podľa žrebu alebo skratkou príslušnej politickej
strany alebo koalícii a nezávislého kandidáta.
3. Na iných výlepových plochách je zakázané
vylepovať volebné plagáty s výnimkou plagátov na
oznámenie konania zhromaždení.

Článok 3
Vylepovacia činnosť a údržba
vylepovacích plôch
1. Vylepovanie volebných plagátov a údržbu
výlepových plôch počas volebnej kampane na určenej
ploche na informačnom stojane si zaisťuje politická
strana alebo koalícia a nezávislý kandidát sám na
vlastné náklady.
2. Zodpovednosť za obsah volebných plagátov majú
politické strany alebo koalície a nezávislí kandidáti.
3. Každá politická strana alebo koalícia a nezávislý
kandidát je povinný odstrániť volebné plagáty po
skončení volebnej kampane.

Článok 4
Kontrola dodržiavania ustanovení

Príloha č. 1
k Všeobecnému
záväznému nariadeniu
č. 1/2004
Výška úhrady za nevyhnutné životné úkony, nevyhnutné práce v domácnosti a zabezpečenia kontaktu
so spoločenským prostredím poskytované v rámci
opatrovateľskej služby
1. Nevyhnutné životné úkony
a) bežné úkony osobnej hygieny vrátane holenia, pomoc pri obliekaní a vyzliekaní, pomoc pri presune na
vozík a z vozíka na lôžko a z lôžka, pomoc pri použití
WC 8 Sk/ deň
b) donáška obeda, dovoz obeda alebo iného teplého
jedla, pomoc pri podávaní jedla a pri pití 10 Sk/ deň
c) dohľad 12 Sk/ hod.
2. Nevyhnutné práce v domácnosti
a) donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola,
donáška vody, kúrenie vo vykurovacích telesách a ich
čistenie
10 Sk/ deň
b) nákup a ďalšie nevyhnutné činnosti súvisiace
s prevádzkou domácnosti
15 Sk/ deň
c) práce spojené s udržiavaním domácnosti
48 Sk/ deň
d) príprava a varenie raňajok, obeda, prípadne olovrantu alebo večere
18 Sk/ deň
e) pranie osobnej bielizne, žehlenie osobnej bielizne
a ostatnej bielizne
6 Sk/ kg
3. Zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím sprievod na kultúrne podujatia, na telovýchovné
podujatia a na iné verejné podujatia15 Sk/deň
Vysvetlivka:
Výška úhrady sa vzťahuje na poskytovanie opatrovateľskej služby podľa § 15 ods. 1 písm. a) a b) a § 15
ods. 2 zákona č. 195/1998 Z. z.

1. Kontrolu dodržiavania ustanovení VZN vykonávajú:
a/ poslanci MsZ Senec,
b/ Mestská polícia Sene a
c/ zamestnanci MsÚ.
2. Zistené porušenia ustanovení tohto VZN oznamujú
všetci Mestskej polícii Senec

Článok 5
1. Za nedodržanie tohto VZN o vylepovaní plagátov
bude v zmysle § 47 zákona SNR
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch uložená pokuta do
výšky 1.000,- Sk a to aj opakovane vylepovateľovi
- súkromnej osobe, súkromnému podnikateľovi a organizácii, pre ktorého bol plagát vylepený.
2. Za porušenie tohto VZN môže primátor mesta
v zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov uložiť právnickej osobe
pokutu do výšky 200.000,- Sk

Článok 6
Záverečné ustanovenie
1/ Toto VZN bolo schválené uznesením MsZ č. 28/
2004 zo dňa 15.4.2004
2/ Toto VZN nadobúda účinnosť 15-tym dňom odo dňa
vyvesenia na úradnej tabuli.
Ing. Karol Kvál
primátor mesta
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Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Senec, ktorým sa určujú školské obvody
pre základné školy mesta Senec a spoločné školské obvody pre obce s ktorými má
mesto uzatvorenú dohodu.

17. Nám. 1. Mája
18. Nitrianska
19. Rosná
20. Rybárska
21. SNP

Mestské zastupiteľstvo mesta Senec na svojom zasadnutí, dňa 15.4.2004 v zmysle § 6
zákona SNR č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo
na tomto
všeobecne záväznom nariadení

c) Školský obvod ZŠ s VJM, Nám. A. Molnára
Školský obvod základnej školy tvorí územie
mesta Senec a jeho častí

Článok I.
Účel nariadenia

V zmysle § 8 ods. 1 a ods. 2 zákona NR SR
č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a zmene a doplnení
niektorých zákonov uzatvorilo mesto Senec
dohodu o spoločnom školskom obvode so
susednými obcami.

Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje
školské obvody pre základné školy mesta
Senec a spoločné školské obvody pre obce
s ktorými má mesto uzatvorenú dohodu v súlade s § 8 odst. 1 a 2 zákona NR SR č. 596/
2003 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve.
Článok II.
Školské obvody pre základné školy v meste
a) Školský obvod ZŠ Tajovského č. 1
Ulice a časti mesta Senec:
1. Andreja Sládkoviča
2. Baničova
3. Bélu Bartóka
4. Bernolákova
5. Bratislavská
6. Emila B. Lukáča
7. Fándlyho
8. Farské námestie
9. Gagarinova
10. Červený majer
11. Horný Dvor
12. Hviezdoslavova
13. Chalupkova
14. Inovecká
15. Jána Smreka
16. Jánošíkova
17. J.G. Tajovského
18. Kalinčiakova
19. Košická
20. Kysucká
21. Letná
23. Ľudovíta Fullu

24. Nám. Alberta Molnára
25. Novomeského
26. Oravská
27. Pezinská
28. Pivničná
29. Považská
30. Pribinova
31. Priemyselná
32. Robotnícka
33. Sokolská
34. Svätoplukova
35. Športová
36. Vajanského
37. Záhradnícka
38. Žarnovova
39. Žitavská
40. Pri Striebornom jazere
41. M. Urbana
42. Svätý Martin
43. Liptovská

b) Školský obvod ZŠ Mlynská 50
Ulice a časti mesta Senec:
1. Boldocká
2. Dúhová
3. Fraňa Kráľa
4. Fučíkova
5. Hečkova
6. Hollého
7. Hurbanova
8. Jasná
9. J. Jesenského
10. Kollárova
11. Krátka
12. Kvetná
13. Lichnerova
14. Mierové námestie
15. Mlynská
16. Moyzesova

22. Šafárikova
23. Šamorínska
24. Školská
25. Štefánikova
26. Štúrova
27. Tehelná
28. Trnavská
29. Turecká
30. Vinohradnícka
31. Vodná
32. Vrbenského
33. Zemplínska
34. Železničná
35. Jarná
36. Lúčna
37. A. Dubčeka

38. A. Hlinku
39. J. Farkasa
40. J. Csermáka
41. J. Murgaša
42. Slnečná

Článok III.
Spoločné školské obvody

Do spoločného školského obvodu Základnej
školy Mlynská 50, 903 01 Senec patria:
1) žiaci II. stupňa základnej školy z obce Čataj
2) žiaci II. stupňa základnej školy z obce Reca
s vyučovacím jazykom slovenským
Do spoločného školského obvodu Základnej
školy Tajovského č. 1, 903 01 Senec patria:
1) žiaci II. stupňa základnej školy z obce Hrubý Šúr s vyučovacím jazykom slovenským
2) žiaci I. a II. stupňa základnej školy z obce
Boldog s vyučovacím jazykom slovenským
3) žiaci I. a II. stupňa základnej školy z obce
Hurbanova Ves
4) žiaci II. stupňa základnej školy z obce Tureň
s vyučovacím jazykom slovenským

Dokončenie zo s. 5
nečistôt. Hľadať zdroje a sponzoring na prečistenie dna
jazera od bahna a nečistôt. Zveľaďovať trvalú zeleň.
7. Predchádzajúce funkcie nie sú v rozpore s oddychovo
rekreačným využitím a nevylučujú realizáciu zimných
športov, najmä korčuľovanie a sánkovanie. V prospech
oddychu budú inštalované lavičky a ďalšie drobné stavby. Pre návštevníkov a užívateľov tejto verejnej plochy
budú vypracované podrobnejšie pokyny, ktoré budú
doručené občanom bývajúcim v okolí jazera a uverejnené v regionálnych médiách.

Pokyny pre návštevníkov a užívateľov verejnej plochy „Kövecstó“
1. Na celej ploche je povolený pohyb pešo, alebo na
bicykli, najmä po vychodených pešinkách. Zároveň
sa zakazuje schádzanie z ciest všetkým motorovým
vozidlám, teda aj motocyklom.
2. Venčenie psov je všeobecne povolené. Likvidácia
exkrementov podľa platného VZN mesta Senec. Psovod
nesmie dovoliť psovi prenasledovanie a štvanie voľne
žijúcej zvere.
3. Zvýšenú ochranu je potrebné dodržiavať v čase migrácie párenia a liahnutia žubrienok žiab. Je zakázané týrať
a zabíjať žaby. Rušiť a plašiť hniezdiace vtáky. Prenasledovať a zabíjať mláďatá voľne žijúcich zvierat. Potreba
zvýšenej ochrany sa dá časovo obmedziť od začiatku
marca do konca júna každého roka.
4. Pravidelne sa budú kosiť viac-menej vodorovné
k cestám priľahlé plochy pri minimálnom poškodzovaní
prízemných častí drevín. Na týchto miestach sa bude
budovať viac etážová trvalá zeleň. Tu sa umiestnia lavičky, vybuduje sa pieskovisko pre malé deti a váhové
hojdačky. Taktiež by tu mala byť umiestnená informačná
a náučná tabuľa.

Do spoločného školského obvodu Základnej
školy s vyučovacím jazykom maďarským
A. Molnára Szencziho, Nám. A. Molnára 2, 903
01 Senec patria:
1) žiaci I. a II. stupňa základnej školy z obce
Boldog
2) žiaci I. a II. stupňa z obce Kostolná pri
Dunaji
3) žiaci II. stupňa z obce Hrubý Šúr
4) žiaci II. stupňa z obce Veľký Biel
5) žiaci II. stupňa z obce Reca
6) žiaci II. stupňa z obce Tureň

5. Na šikmých brehoch sa bude len usmerňovať v raste
bylinná vegetácia. Suché byle a steblá, ktoré na jeseň
nesú semená rastlín sa ponechajú cez zimu, lebo ich
semená sú cennou potravou pre nesťahovavé vtáky.
V tomto období je treba chrániť tieto plochy pred požiarom a úmyselným vypaľovaním.

Článok IV.

7. Chov neprimeraného množstva rýb narúša prirodzenú
rovnováhu, Ubúdajú bezstavovce a hrozí regresívny vývoj sukcesie. Konzumácia tu ulovených rýb je zdravotne
nevhodná, lebo dotekajúca dažďová voda je znečistená
výluhmi dechtu s asfaltov, ropnými produktmi z ciest,
soľou zo zimného posypu ciest, saponátmi, pesticídmi
a odpadovými vodami z havárií splaškovej kanalizácie.
Zakazuje sa vylievanie chemického odpadu do dažďovej
kanalizácie.

Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku
v základnej škole mimo školského obvodu
v ktorom má trvalé bydlisko, so súhlasom
riaditeľa základnej školy do ktorej sa hlási.
Riaditeľ základnej školy do ktorej bol žiak
prijatý, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi základnej školy v školskom obvode v ktorom má
žiak trvalé bydlisko, ale aj zriaďovateľovi základnej školy do ktorej bol žiak prijatý. Obec,
ktorá je zriaďovateľom tejto základnej školy
oznámi obci v ktorej má žiak trvalé bydlisko
jeho prijatie do základnej školy v príslušnom
školskom obvode.
Článok V.
1. Toto VZN bolo schválené uznesením zo dňa
15.4.2004
2. Toto VZN nadobúda účinnosť 15-tym dňom
odo dňa vyvesenia na úradnej tabuli.
Ing. Karol Kvál, primátor mesta

6. Okraje vodnej plochy sú porastené trstinou, pálkou
a ostricami. Hoci tieto rastliny nie sú zákonom chránené, slúžia ako skrýša pre vodné vtáky, žubrienky žiab,
sú miestom hniezdenia niektorých vtákov a miestom
okysličovania vody v zime. Obmedzovanie ich šírenia
prichádza do úvahy pri zabratí viac ako jednej pätiny
vodnej plochy.

8. Zakazuje sa kopať, ťažiť, narušovať vrchné vrstvy pôdy.
Vyvážať akýkoľvek sypký materiál a rovnať ním preliakliny. Umiestňovať akýkoľvek odpad v okolí jazierka.
9. Je zakázané lámať, sekať, rezať, svojvoľne tvarovať
a inak poškodzovať trvalé porasty.
10 Táborenie pri ohni je povolené iba na dvoch zaužívaných miestach. Nesmú sa spaľovať plasty a iný
odpad. Prostredie sa nesmie zaťažovať veľkým hlukom
a dymom. Každý návštevník je povinný za sebou zanechať čistotu a poriadok. Pokyny sa zhodujú s bežnými
pravidlami a nemajú za cieľ potláčať aktivitu občanov.
Garanciu vytýčených cieľov obstaráva Enviro klub Senec spolu s Mestským úradom Senec. Právo kontroly
vrátane sankcií má Mestská polícia v Senci. Platnosť
pokynov je od dátumu schválenia.
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Pre spoločenstvá vlastníkov bytov pol miliardy Sk
Líder vo financovaní stavebného sporenia na Slovensku Prvá
stavebná sporiteľňa, a.s. zvýšila nedávno hornú hranicu pre
poskytovanie stavebného úveru bez ručiteľa a skúmania
bonity na 500 tisíc Sk. Ako novinku v roku 2004 ponúka
úver XXL s maximálnou výškou 5 miliónov Sk bez počiatočného vkladu či voliteľný medziúver s cieľovou sumou do 5
miliónov Sk a ročnou úrokovou sadzbou 6,99% v prípade, že
sporiteľ zabezpečí úver záložným objektom alebo hnuteľnou
zábezpekou. Ďalšou pozitívnou zmenou je, že každý, kto mal
v PSS, a.s., uzatvorenú zmluvu o stavebnom sporení a vypovedal ju po šiestich rokoch, za uzatvorenie následnej zmluvy
do 4 mesiacov získa dobropis k poplatku vo výške poplatku,
ktorý zaplatil za predchádzajúcu zmluvu. Uviedol to nový
riaditeľ Regionálnej pobočky Prvej stavebnej sporiteľne, a.s.,
Bratislava Ing. Alexander Kulka. S novými medziúvermi PSS,
a.s. môžu od februára pri svojich zámeroch kalkulovať i spoločenstvá vlastníkov bytov (SVB), bytové družstvá (BD) a iní
správcovia bytových objektov (SBO). Základnou podmienkou ich využitia je uzatvorenie novej zmluvy o stavebnom
sporení v novej rýchlej tarife. Cieľová suma je od 200 tisíc
Sk do 10 miliónov Sk. Úroková sadzba nového medziúveru
bola v apríli 5,31%. Nové medziúvery môžu právnické osoby
využiť pri financovaní stavebných opráv a úprav bytového
domu, na modernizáciu a rekonštrukciu bytových domov
alebo udržiavacie práce na bytovom dome. Na nový program
medziúverov pre spoločenstvá vlastníkov bytov, bytové
družstvá a iných správcov bytových objektov vyčlenila PSS,
a.s. v roku 2004 kontingent pol miliardy Sk.
Stavebné úvery si v bratislavskom regióne za prvý štvrťrok
2004 brali klienti zo 47,9% na kúpu domu alebo bytu, z 37,3%
na modernizáciu a rekonštrukciu, zo 13,9% na výstavbu. V medziúveroch mali najvyšší percentuálny podiel modernizácie
a rekonštrukcie (45,6%), nasledovala kúpa domu alebo bytu
(43,9%).
(red)
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Všetkým zamestnávateľom
Absolventská prax je získavanie odborných zručností
a praktických skúseností u zamestnávateľa, ktoré
zodpovedajú dosiahnutému stupňu vzdelania absolventa školy do 25 rokov a ktoré rozšíria jeho možnosti
uplatnenia na trhu práce. Výhody, ktoré poskytuje
absolventská prax pre absolventa, je získavanie odborných zručností a skúseností pre ľahšie uplatnenie
na trhu práce, pracovný čas 20 hodín týždenne, nárok
na 10 dní voľna po odpracovaní dvoch mesiacov,
paušálny príspevok vo výške 1.500,- Sk za každý
mesiac výkonu absolventskej praxe, úhrada poistné-

Daňový úrad zmenil čísla účtov

ho za úrazové poistenie počas výkonu absolventskej
praxe, absolvent počas výkonu absolventskej praxe
zostáva v evidencii úradu práce. Pre zamestnávateľa
prináša výhody: absolventská prax sa vykonáva bez
nároku na mzdu zo strany zamestnávateľa, úrad práce
poskytuje paušálny príspevok 1.000,- Sk mesačne
na jedného absolventa, absolventská prax nezakladá
pracovno-právny vzťah / neplatia sa žiadne odvody do
poisťovní,
Bližšie informácie poskytneme na tel. 4592 3524
Kontaktná osoba: Marta Časná, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Pezinku, Moyzesova 2, 902 01
Pezinok, pracovisko Senec, Krátka č. 1.

Daňový úrad Senec oznamuje, že od 1. apríla 2004 sú zmenené účty na všetkých druhoch príjmoch. Účty platné na vybraných druhoch príjmoch:
Druh dane
číslo účtu
KS
VS
Daň z príjmov právnických osôb
Platba dane
7000058968/8180
1748
DIČ
Platba preddavkov
7000058968/8180
1148
DIČ
Daň z príjmov fyzických osôb
Platba dane
7000058933/8180
1748
DIČ
Platba preddavkov
7000058933/8180
1148
DIČ
Daň z pridanej hodnoty
7000059098/8180
1148
DIČ
Cestná daň
7000059178/8180
1148
DIČ
Daň zo závislej činnosti
Platenie preddavkov
7000058896/8180
1148
DIČ
Daň z prevodu a prechodu nehnuteľn. 7000059071/8180
1148
DIČ
Daň z darovania
7000059063/8180
1148
DIČ
Daň z dedičstva
7000059055/8180
1148
DIČ
Daň z príjmov vyberaná zrážkou
7000059039/8180
1148
DIČ
Ďalšie informácie na tel. 02/4592 4959, 4592 5130
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skí športovci ukázali, že sú naozaj svetovou
špičkou. Pre mňa osobne je potešujúce, že sa
našiel človek, ktorý tento uragán zastavil a dokonca prekonal. Ľubomír Jagnešák, výnimočný talent slovenského pretláčania, v kategórii
do 70 kg porazil úradujúceho majstra Európy
v senioroch, čo je výsledok, ktorý ide do sveta. Súťaž bola výnimočná tiež tým, že sem
prišli reprezentanti viacerých krajín, nielen
do počtu, ale aj do výkonu. Slovenskí reprezentanti potvrdili to, čo sa o nich hovorí. Keď
niekde prídu, robia výsledky. Na najvyššom
stupni sa objavil aj Senčan Martin Ruman a to
sa v takejto súťaži strašne cení.
Ako si počínali ďalší Senčania?
Potešiteľné je, že zo Senca štartoval pomerne
slušný počet športovcov, najlepšie výkony
sme očakávali od Martina Rumana a Rasťa
Máleka. Ten však natrafil hneď v prvom kole
na absolútnu svetovú špičku staršieho Babajeva z Ukrajiny, ktorý nikomu nedal šancu
a ktorého ťažko niekto porazí. Poznačil ho

Jana Lauková
majsterkou Slovenska
Koncom apríla sa konali v Revúcej 12. majstrovstvá
Slovenska v pretláčaní rukou. Ako si počínali seneckí
armwrestleri? Úspech zaznamenala Jana Lauková, ktorá
sa stala majsterkou Slovenska v kategórii prvá ruka do 60
kg, v ľavej ruke tej istej hmotnosti skončila druhá. Martin
Ruman podľahol vo finále v kategórii pravá ruka do 78 kg

tento prvý zápas a obsadil umiestnenie, nezodpovedajúce jeho výkonnosti aj v danej
konkurencii.
Ktorý duel ozdobil tohtoročnú Seneckú
ruku?
Jednoznačne vyrovnaný súboj Ľubomíra Jagnešáka s Ruslanom Babajevom, seniorskym
majstrom Európy a druhým na svete v juniorskej kategórii. Ale Jagnešák dokázal, že je
kvalitný pretekár.
Plány do budúceho ročníka?
Do budúceho ročníka by sme chceli udržať
sponzorov, ktorých v rámci Slovenska získavame a ktorí nám napomáhajú v organizácii, aby
sme mohli odmenovať športovcov okrem pohárov aj dolárovými odmenami, čo je nie je ľahké.
(kd)
Muži, pravá ruka do 63 kg
1. Maťaš, Michal (AWK Bardejov), 7. Rigo, Gejza, 8. Sloboda, Michal, 10. Farkaš, Marek, 13.
Radimák, Gabriel, 14. Horgoši, Peter (všetci
Senec)
Muži, pravá ruka do 70 kg
1. Jagnešák, Ľubomír (AWK Rabca), 13. Kušnír, Tibor (AWK Senec), 16. Kollárik, Robert
(AWK Senec), 17. Kocka, Michal (AWK Senec),
18. Balint, Peter (AWK Senec)
Muži, pravá ruka do 78 kg
1.Babayev, Rustam (UKR), 2. Ruman, Martin,
15. Rigo, Milan (obaja AWK Senec)
Muži, pravá ruka do 86 kg
1. Nikonov, Dmitri (UKR), 5. Nyari, Richard, 13.
Málek, Rastislav (obaja AWK Senec)
Muži, pravá ruka do 95 kg
1. Rudakov, Mykhaylo (UKR)
Muži, pravá ruka do 105 kg
1. Pushkar, Andriy (UKR), 17. Gall, Andrej
(AWK Senec)
Martinovi Hanesovi. V kategórii mužov pravá ruka do 63
kg skončil Peter Filipek na treťom mieste. V ľavej ruke do
86 rokov sa umiestnil R. Málek na treťom a Martin Ruman
na štvrtom mieste. Martina Katanová obsadila v kategórii
pravá ruka do 60 kg šieste miesto. Rasťovi Málekovi sa
vôbec nedarilo v pravej ruke do 86 kg, kde skončil až siedmy. Armwrestling klub Senec skončil v hodnotení klubov
na piatom mieste, najlepším tímom majstrovstiev sa stala
AWK Banská Štiavnica.
(red)
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Muži, ľavá ruka do 70 kg
1. Jagnešák, Ľubomír (AWK Rabca), 13. Sloboda, Michal, 15. Kocka, Michal, 20. Balint,
Peter, 22. Kollárik, Robert, 23. Farkaš, Marek
(všetci AWK Senec)
Muži, ľavá ruka do 86 kg
1. Babayev, Rustam (UKR), 8. Málek, Rastislav
(AWK Senec)
Muži, ľavá ruka do 95 kg
1. Pushkar, Andriy (UKR), 20. Gall, Andrej
(AWK Senec)
Ženy, pravá ruka do 60 kg
1. Ilyushina, Viktoria (UKR), 7. Laukova, Jana
(AWK Senec), 8. Debnárová, Lucia (AWK Senec)
Ženy, pravá ruka do 67 kg
1. Krasna, Vera (CZE)
Ženy, ľavá ruka do 60 kg
1. Ilyushina, Viktoria (UKR), 7. Laukova, Jana
(AWK Senec)

Na megaturnaji takmer
1500 futbalistov
Futbalový megaturnaj „Okres Senec a jeho
priatelia“ sa uskutoční tento rok v termíne 19.
až 20. júna. Šiesty ročník podujatia usporadúva
ŠK SFM Senec. Tradičný najväčší medzinárodný
mládežnícky futbalový turnaj na území Slovenska
bude prebiehať v desiatich vekových kategóriách
a turnaja sa zúčastní 1480 futbalistov vo veku
7 až 19 rokov. Do turnaja je prihlásených 72
mužstiev, ktoré počas dvoch dní odohrajú na ihriskách v Senci a okolitých obciach okresu Senec
144 futbalových zápasov. Do turnaja sa prihlásili
mužstva zo šiestich štátov Európy a sme radi,
že na tomto podujatí budeme môcť privítať 25
zahraničných mužstiev z Chorvátska, Juhoslávie,
Francúzska, Maďarska a Česka, ako aj 47 mužstiev zo Slovenska.
Ing. Alexander Matlák, predseda ŠK SFM Senec

Hádzanárky v Győri

Športový klub stavačov
organizuje
30. 5. 2004
špeciálnu výstavu psov
poľovných plemien
Senec, Slnečné jazerá - Sever
zač. 8.00 hod.

Začiatkom apríla sa uskutočnil medzinárodný turnaj
v hádzanej v Győri (Maďarsko). Tohto turnaja sa zúčastnili najmladšie žiačky „prípravky“ hádzanárskeho
oddielu Piccard. Úspešne zabojovali a postúpili do
semifinále. Dievčatá úspešne reprezentovali oddiel
i mesto. Pochvala patrí i trénerom Karolovi a Františkovi Gábrišovcom, ktorí úspešne doviedli tento tým.
Dievčatá čaká ďalší väčší turnaj v Uhorskom Hradišti,
a preto im držíme palce. Ak by chceli naše rady hádzanárskeho oddielu rozšíriť, môžu sa informovať s rodičmi na tréningoch v pondelok a stredu o 17.00 h na ZŠ
Tajovského Senec. Tešíme sa.
(na)
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Spoločenská kronika
Narodili sa

Dominik Rozinek, Zuzana Tomášiková
Ema Vrábelová, Šimon Hozlár
Matúš Buček, Adam Vörös
Marián Škereň, Adrian Šuricza
Veronika Balažovičová, Veronika Balážová
Michaela Benkovská, Natália Fodorová
Martin Hvozda

Manželstvo uzatvorili

Vincent Falusi – Angela Tankóová
Roman Bartoň – Daniela Šišková
Konrád Németh – Sylvia Pomichalová
Ing. Dušan Zemánek – Ing. Katarína Rezníková
Jozef Pomšahár – Ingrid Rigová
Ivan Peťovský – Ľubica Kuzanová
Štefan Tóth – Monika Tóthová
Vladimír Petráš – Katarína Jánošová
Rastislav Ličko – Michaela Ferenciová

Blahoželáme jubilantom
Jednota dôchodcov MO v Senci
Ľudmila Petrovičová (60)
Helena Šestáková (60), Ján Majo (65),
Alžbeta Šimonová (75),
JUDr. Ľudovít Varjú (90)

Základná organizácia Slovenského zväzu
telesne postihnutých a združenia zdravotne postihnutých v Senci
Eva Krajčovičová (65), Terézia Petrovičová (80)
Rudolf Radič (55), Ľudmila Petrovičová (60)
Helena Jarošová (60), Mária Szabová (65)
Klub dôchodcov
Dr. Ľudovít Pollák (80), Terézia Časniová (75)
Helena Gombalová (75), František Kolláth (75)
Karol Erdelyi (70), Ľudmila Petrovičová (60)
K príležitosti 99. rokov svokra
Mateja Radza:
Netečie rieka, ale voda.
Neplynie čas, ale my.
Blahoželá manželka, syn, vnuci, vnučka, pravnuk a ostatná
rodina.

Navždy nás opustili

Mária Botyánszki (1912), Ľudovít Šimon (1941)
Mgr. Mária Čerešňová (1973), Ján Červenka (1940)
Alžbeta Gyuríková (1920), Veronika Zelmanová (1992)
Silvester Poór (1938), Gabriel Čizmazia (1949)
Štefan Lóczi (1915), Ferdinand Benovič (1923)
Ján Jačiansky (1936), Ondrej Petrek (1923)
Zdenko Zelman (1956), Ružena Nesméryová (1956)
Alžbeta Seboková (1919), Roland Vagenfal (1974)

Dňa 24. mája 2004 si pripomíname 5. výročie úmrtia manžela,
otca a milovaného deduška

Františka Kühnela
Spomíname
Manželka, synovia a dcéra s rodinami
Ďakujeme všetkým príbuzným
a známym za prejavy sústrasti
a kvetinové dary pri poslednej
rozlúčke so zosnulým manželom, otcom a dedkom

Jánom Jačianskym
Smútiaca rodina
Dňa 25. mája si pripomenieme
druhé výročie, čo nás náhle
opustil

p. František Macek
Tá rana v srdci stále bolí
a nikdy sa nezahojí
aj keď nie si medzi nami
v našich srdciach žiješ s nami.
Manželka Magda,
synovia Ferko, Paľko a dcéra Evka
s rodinami
krstné deti a celá ostatná rodina

Program filmových predstavení a kult. podujatí na mesiac MÁJ 2004
Kino MIER 1. máj – 27. máj
Filmové predstavenia v kine MIER začínajú o 19.00 hod.
AMFITEÁTER 28. máj – 31. máj
Na Amfiteátri o 21.00 hod.

S európskym filmom
do EURÓPSKEJ ÚNIE
6. štvrtok ÚSMEV MONY LÍZY
Príbeh ženy, ktorá mala veľké srdce a tvrdú hlavu. V hlavnej
úlohe: Julia Roberts. Životné smerovanie študentiek i profesorky samotnej. USA MP 115 min. Vstupné: 70,- Sk
7. piatok DVAJA PÁTRAČI: SPY KIDS 3D
Tajní agenti súrodenci Carmen a Juni opäť v akcii. Divák sa
môže ponoriť do počítačového sveta hier. Jediný 3D film
aj so špeciálnymi 3D okuliarmi. USA MP 84 min. dabing
Vstupné: 70,- Sk
8. 9. sobota-nedeľa GOTHIKA
„Ak je niekto mŕtvy, nemusí to znamenať, že odišiel.“ V hlavnej úlohe: Halle Berry. USA MP 15 97 min. Vstupné: 70,- Sk
10. 11. pondelok-utorok OKNO NAPROTI
Muž o ktorom sníva, je na dosah. Film bol ocenený na MFF
Karlove Vary, i Krištáľovým Glóbusom za najlepší film. Romantická dráma. Tal. V.Brit. Tur. MP 12 106 min. Vstupné:
70,- Sk
13. 14. štvrtok-piatok VÝPLATA
Film o mužovi, ktorý sa snaží o to, aby sa mu vybavili posledné roky života... V hlavných úlohách Ben Affleck, Uma
Thurman. USA MP 105 min. Vstupné: 70,-Sk
POZOR ! Začiatok filmového predstavenia: o 17.00 hod.
15.-16. sobota-nedeľa PETER PAN
„Čarovný svet plný dobrodružstva a fantázie. Najslávnejšia
rozprávka všetkých čias.“ USA MP 117 min. slovenský dabing Vstupné: 70,- Sk

MESTSKÉ

17. pondelok ŠKOLA ROCKU
Učenie je až na druhom mieste. Je o rock and rolle.
USA MP 106 min. Vstupné: 65,- Sk

AMFITEÁTER SENEC

Začiatok filmových predstavení o 21 00 hod.

18. utorok BAZÉN
Na dne je pokoj a ticho. Hrobové ticho. Ponorte sa do najsexi
záhady tohto roka. Fr.V.Brit. MP 15 108 min. Vst.: 65,- Sk

28. piatok POROTA
V procesoch ide o priveľa, než aby boli manipulované...Hrajú
Gene Hackman, Dustin Hoffman, John Cusack.
USA MP 127 min. Vstupné: 65,- Sk

20. 21. štvrtok-piatok UMUČENIE KRISTA
o 17.00 hod. a o 19.00 hod. PASSION OF THE CHRIST
Film je o posledných 12 hodinách života Krista pred ukrižovaním. Z produkcie Mel Gibson. Réžia: Mel Gibson. Hrajú:
James Caviezel, Monica Bellucci, Rosalinda Calentano.
USA MP Vstupné: 75,- Sk

29. 30. sobota-nedeľa RISKNI TO S POLLY
Muž, ktorý sa bojí riskovať, ale živí sa analýzou rizika, sa nakoniec riskantne zamiluje a podvádza svoju novomanželku,
ktorá obráti jeho kľudný život.
USA MP 100 min. Vstupné: 65,- Sk

22. sobota POSLEDNÝ SAMURAJ
Prišiel, aby naučil japonskú armádu novým taktikám boja.
Osud, ale chcel, aby sa práve on stal Posledným samurajom... Film sa nakrúcal v atraktívnych exteriéroch na
Novom Zélande. V hlavnej úlohe: Tom Cruise. Historicko
-dobrodružný film.
USA/Nový Zéland MP 120 min. Vstupné: 65,- Sk
23. nedeľa VITAJTE V DŽUNGLI
Najväčšie dobrodružstvo v amazonskom pralese, aj keď skutočne ide o život. USA MP 110 min. Vstupné: 65,- Sk
24. pondelok UNDERWORLD
Môžu krásna upírka a nepriateľský vlkolak prekonať rasové
a spoločenské rozdiely? USA MP 15 118 min. Vst.: 60,- Sk
25. utorok MATRIX REVOLUTIONS 3
Znovu sa pripoj! Dej sa čoskoro uzavrie. Vrcholné dielo akčnej sci-fi. USA MP 140 min. Vstupné: 60,- Sk
27. štvrtok POROTA
V procesoch ide o priveľa, než aby boli manipulované... Je
to napínavý film o nefungujúcej spravodlivosti. Hrajú: Gene
Hackman, Dustin Hoffman, John Cusack.
USA MP 127 min. Vstupné: 70,- Sk

NOVIN Y

31. pondelok ZBESILOSŤ NA DVOCH KOLESÁCH
Od tvorcov filmov Rýchlo a zbesilo.
USA MP 107 min. Vstupné: 60,- Sk

Kultúrne podujatia:
9. 5. 2004 o 15,00 hod vstupné: 50,-

„RADOSŤ NAŠIM MATKÁM“

- Koncert ku dňu matiek spieva zbor Radosť
28. 5. 2004 o 18,00 hod.
Stars –skupina športového aerobiku Vás pozýva na

„DANCE AEROBIC SHOW´04“
Besedy:
12. 5. 2004 o 18,00 hod.

ĽUBOŠ JURÍK – novinár, publicista, spisovateľ
19. 5. 2004 o 18,00 hod VEČER POÉZIE
Výstava:
28. 4.-21. 5.2004

Sakrálne pamiatky mesta Galanta
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