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ŠPORT: Futbalisti FC Senec postúpili do semifinále Slovenského pohára

Ekologický deň 
na Guláške
Chcú zbaviť odpadkov potá-
pačskú lokalitu  pod vodou aj na 
brehu, rozšíriť podvodný park, 
upozorniť verejnosť na to, čo sa 
deje. Chcú sa však aj  stretnúť 
s priateľmi a potápať sa v čistej 
vode, ale aj podporiť združenie 
Senecké jazerá.  Stačí si priniesť 
dobrú náladu, pracovné obleče-
nie, prípadne vrecia. Začiatok je 
naplánovaný na 9. hod. 28. aprí-
la (sobota) pri modrom domčeku 
základne Atol – Guláška. Dobrý 
guláš je už tradičnou samozrej-
mosťou.                                  (r)

Karneval očakáva 
slovenský rekord 
Senecký karneval je na Sloven-
sku ojedinelý, jeho organizátori 
pripravujú tento rok množstvo 
prekvapení. Na Veľkom letnom 
karnevale 29. júna (piatok) chcú 
vytvoriť rekord, ktorý sa radí do 
kategórie hromadných. 
Pri spočítavaní musia účastníci 
v maskách prejsť miestom, kde 
stoja asistenti alebo rozhodco-
via. Najväčší počet na podob-
nom podujatí bol na stretnutí 
vodníkov a víl - viac ako 700 
účastníkov. Ak chce byť Senec 
zapísaný do Knihy slovenských 
rekordov ako mesto s najväčšou 
účasťou karnevalových masiek, 
musí absolvovať spočítanie a na 
záver sa zhotoví spoločná foto-
grafia všetkých účastníkov. 
Organizátor prevezme certifikát, 
ktorý podpíšu zakladatelia tlače-
nej Knihy slovenských rekordov 
Richard Vrablec a Igor Svítok. 
Objavia sa aj fotografie v tejto 
publikácii, na trh má prísť kon-
com roka.  Takže pomaly sa tre-
ba na toto lákavé podujatie pri-
pravovať, aby Senec zabodoval 
a stal sa rekordérom.

(r)

Predveľkonočné stretnutie v Pastoračnom centre v Senci si vychutnali deti aj dospelí. Tvorivé dielne 
zorganizoval zbor Radosť a jeho animátori mali vskutku radosť z výtvorov detí. Spod ich rúk vychádza-
li veľkonočné ozdoby a rôznou technikou upravované vajíčka.                                       Foto Eva Lauková

Kino pre zaľúbených
Peter Szabo: ,,Záujmovo-umeleckú činnosť budeme 
centralizovať, zriadime aj stále múzeum“

Do budovy kultúrneho stredis-
ka v Senci sa už 30 rokov po-
riadne neinvestovalo. Jej sú-
časná rekonštrukcia zaujíma 
mnohých, zmeny sú očividné. 
Zhovárame sa s riaditeľom 
strediska Petrom Szabom.

Ako je to s predchádzajúcimi 
investíciami?
Je pravda, že opravy sa ,,lepi-
li“, viac sa investovalo iba do 
knižnice, najviac do plynovej 
kotolne.
K akému termínu je plánovaná 
rekonštrukcia?

V prvej fáze má byť do konca 
júla dokončená strecha a ex-
teriér, o mesiac neskôr má byť 
zrekonštruovaná aj kinosála. 
Cez leto sa budú robiť projekty 
na interiér.
Dôjde k zmenám na prvom 
poschodí?
Zväčší sa knižnica, presunieme 
ju do výstavných miestností, 
vytvoríme samostatnú detskú 
knižnicu spolu s detským kú-
tikom. Pri vchode pred kinom 
bude šatňa a malý bar na ob-
čerstvenie. 

(pokračovanie na str. 2)



Primátor Karol Kvál na zasad-
nutí  mestského  zastupiteľstva 
oponoval poslancom, že v po-
rovnaní s predchádzajúcim 
rokom sa financie na šport ne-
znížili. Aj vtedy sa prideľovali 
v závislosti od mimorozpoč-
tových zdrojov. ,,S rovnakým 
postupom rátame aj tento rok. 
Po uskutočnení ďalších inves-
tícií v meste prídu aj peniaze. 
Pri úprave rozpočtu na tento 
rok budeme prioritne myslieť 
na šport a kultúru.“
Poslanci schválili vyrovnaný 
rozpočet mesta Senec na rok 
2007 a orientačné rozpočty na 
roky 2008 a 2009, ako aj roz-
počet pre mestské kultúrne 
stredisko a správu cestovné-
ho ruchu.
Poslanci odporučili odvolať 
z funkcie náčelníka mestskej 

polície, dôvodom bola dlhší 
čas trvajúca nespokojnosť       
s činnosťou mestskej polície. 
Dvanástimi hlasmi návrh pre-
šiel, traja poslanci sa hlasova-
nia zdržali. 

Poslanci schválili aj reštauro-
vanie stĺpu Sv. Trojice v Senci. 
Spolu s vyhotovením rekon-
štrukčnej kópie to bude stáť 
viac ako 285-tisíc korún. 

Text a foto Eva Lauková
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Kino pre zaľúbených
(dokončenie zo str. 1) 
Na čo sa budú využívať prie-
story v prístavbe?
Chceme tam centralizovať 
všetku záujmovo-umeleckú 
činnosť, pre ktorú bude slúžiť 
približne dvanásť miestností. 
Pribudne internetová miest-
nosť, priestor získajú šachisti. 
V hornom – otvorenom vesti-
bule zriadime aj galériu, kde 
sa budú konať rôzne výsta-
vy. Pripravujeme tam aj stále 
múzeum Senca, od prvých 

písomných poznatkov až po 
súčasnosť. Chceme zmapovať 
jeho históriu.
A čo fasáda? Ako sa zmení?
Vymenia sa okná, urobí sa 
nová fasáda. Chcem požiadať 
ľudí, aby boli trpezliví, aj vtedy, 
ak nás počas dažďov občas 
vytopí.
Kinosála si už tiež zaslúži 
zmeny...
Celkový počet sedadiel sa zní-
ži o 80, bude ich 260. Robíme 
tak preto, aby sedenie bolo 

pohodlnejšie. Bude moderné, 
podobné ako v Poluse. Pri-
dáme aj dvojkreslá pre zaľú-
bených. Sedadlá budú vyho-
vovať i rôznym konferenciám 
či kongresom.  Na pódiu sa 
vymení podlaha, to isté čaká 
osvetlenie. 
Dôjde aj k iným zmenám?
Činnosť  kultúrneho stánku 
chceme viac sprofesionalizo-
vať, pristúpime k tvorbe vlast-
ných programov.

Text a foto Eva Lauková

Príjmeme na TPP do Senca 
skladníkov na VZV, 

výhodné platové 
podmienky. 

Info na tel.: 0915 952 593, 
055/6426 223.

Ďakovné listy učiteľom
Ďakovný list pri príležitosti Dňa učiteľov odovzdal 
predstaviteľom materských, základných a stred-
ných škôl v Senci primátor mesta Karol Kvál a za-
prial im veľa úspechov a spokojnosti. 
Trochu si aj zažartoval, keď povedal: ,,Ako žia-
ci sme mali Deň učiteľov veľmi radi. Neskúšalo 
sa...“ 
Ďakovný list je aj zamyslením sa nad tým, kto je 
vlastne učiteľ, ktorý to v dnešnej dobe nemá vô-
bec ľahké: ,,Je to človek, na ktorého sa upierajú 
pohľady detí, človek, ktorému deti veria. Človek 
s množstvom povinností v zamestnaní aj doma. 
Človek, ktorému nesmie chýbať láska, ľudskosť, 
trpezlivosť a ochota podeliť sa o ne so svojimi 
žiakmi, lebo len tak sa mu podarí získať ich po-
chopenie a pozornosť.“                                     (el)

Za neporiadok 
pokuty
Občania Senca môžu na bez-
platné umiestnenie rôznych veľ-
koobjemových odpadov (náby-
tok, sedačky, elektrospotrebiče, 
akumulátory, pneumatiky a pod.) 
využiť Zberný dvor (v areáli býva-
lého družstva na Réckej ceste). 
Za nízky poplatok odvoz zabez-
pečí mesto (tel.: 0911 053634). 
Ak takýto odpad nájde mestská 
polícia umiestnený pri kontaj-
neroch rodinných či obytných 
domov, bude v prípade zistenia 
pokutovať vinníka, resp. bytové 
spoločenstvo. K pokute pribud-
ne aj platba za odvoz.             (r)

Zmena 
doručovania pošty
Mestský úrad v Senci začal do-
ručovať poštu na území mesta 
prostredníctvom akciovej spo-
ločnosti Prvá Doručovacia. Pošta 
sa doručuje aj v popoludňajších 
a večerných hodinách, v niekto-
rých prípadoch aj cez víkend. Do-
ručovatelia sa preukazujú legiti-
máciou.                                    (r)

Zradnú jamu 
odstránia
Vychádzajúc z kruhovej križo-
vatky pri Bille na Pezinskú ulicu  
čaká na vodičov zrada – po-
klesnutá cesta. Obvodný úrad 
pre cestnú dopravu  a pozemné 
komunikácie v Senci vydal roz-
hodnutie, ktorým nariadil opravu 
cesty spoločnosti Billa reality 
Slovensko. Dôvodom jej pre-
padnutia bola akumulácia vody           
v potrubí, ktorú pri väčšom daždi 
nestíhalo odvádzať a podmáčalo 
cestu. V súčasnosti sa robí re-
konštrukcia dažďovej kanalizá-
cie na Svätoplukovej ulici, ktorá 
problém vyrieši.                     (el)

Pripravujeme: 
Čistota mesta Senec
Veľa občanov Senca nadáva na čistotu mesta, na 
množstvo odpadkov, ohorkov cigariet, na špina-
vé cesty posypané štrkom, sprejmi postriekané 
steny domov. 
Prekáža nám objemný odpad nachádzajúci sa pri 
kontajneroch, čierne skládky bijúce do oči. Pozri-
me sa na tento problém spoločne. Riešenia exis-
tujú, ale treba do nich zapojiť nielen jednu stranu 
– mesto. 
Napíšte vaše otázky, pripomienky či podnety 
na adresu: redakcia mestských novín Senčan, 
Mierové námestie 8, 903 01 Senec, resp. na e-
mail: sencan@senec.sk. Svoje príspevky môže-
te nechať aj na MsÚ u informátora.                    (r)

Poďakovanie
Betánia Senec, n. o., ďakuje fir-
me SK – Servis a kaderníctvu  
Deni za nepretržitú podporu         
a angažovanosť v pomoci ľuďom 
s postihnutím.

Odvolali náčelníka polície
Poslanci schválili rozpočet, žiadali zvýšiť financie na šport
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Pod lupou

Ukradli bavorák 
za milióny
Šok zažil český občan Jiří D.          
z firmy Orion, s. r. o., Litomyšl, 
keď ráno 20. marca nenašiel fi-
remné auto čierne BMW X5. Od 
večera predchádzajúceho dňa 
bolo zaparkované pred hotelom 
Senec na Slnečných jazerách 
sever. Poškodenej firme vznik-
la škoda asi 2,5 milióna korún, 
oznamovateľ prišiel o osobné 
veci za približne 18-tisíc korún. 
Za január a február tohto roku 
ukradli v Senci 24 osobných áut.

Požiar v starej 
tehelni
Na ploche zhruba dvoch hek-
tárov likvidovali požiar trávy                     
v lesíku na križovatke ciest na 
Blatné a osadu Martin (časť 
starej tehelne) seneckí hasiči. 
Požiar spôsobila neznáma oso-
ba 8. apríla. Časť starej tehelne 
slúži ako skládka stavebného 
odpadu. Príjazdová cesta ním 
bola zatarasená, hasiči si museli 
hľadať inú prístupovú cestu.  

Smrť 
na koľajniciach
Rušňovodič nákladného vlaku, 
prechádzajúceho Recou s cie-
ľom Štúrovo, zrazu uvidel muža 
– roztiahol ruky a skočil. Hoci 
zatiahol rýchlobrzdu, tragédii  
nemohol zabrániť. Vlak muža 
gúľal pred sebou, napokon zo-
stal len v boxerkách a dokmása-
nom tričku. Aj tenisky mu vyzulo. 
Na mieste zostalo iba torzo tela 
mladého muža, kde už žiadna 
pomoc nemala šancu. Pod jeho 
smrť sa zrejme podpísalo skrato-
vé konanie. 

Uzávierka májového čísla 
mestských novín Senčan 

je v stredu 25. apríla.

Mesto Senec príjme 
do pracovného pomeru
pracovníkov na údržbu 

a čistenie mesta.
 

Bližšie informácie 
na Mestskom úrade v Senci,

telefonický kontakt: 
0911 053 634 alebo 

02/4025 9132.

Mesto Senec vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie
náčelník Mestskej polície Senec 

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky na vykonávanie funkcie: 
• minimálne úplné stredné vzdelanie • odborná spôsobilosť príslušníka obecnej polície • prax v riadení 
kolektívu • znalosť zákonov o obecnej polícii, samospráve, správnom, trestnom a priestupkovom konaní 

• ovládanie PC • vodičský preukaz • vek nad 21 rokov

Uchádzač k žiadosti o účasť na výberovom konaní je povinný doložiť:
• overené doklady o nadobudnutom vzdelaní • overený doklad o odbornej spôsobilosti na výkon prísluš-

níka   obecnej polície • odpis registra trestov (nie starší ako 3 mesiace) • stručný profesijný životopis a 
potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

Žiadosť o účasť na výberovom konaní žiadateľ doručí v termíne do 25. apríla 2007 do 12,00 hod. na 
adresu: Mestský úrad, Mierové nám č. 8, 903 01  Senec,

v uzatvorenej obálke označenej ,,Výberové konanie – náčelník MsP – neotvárať”

Pozvánky na výberové konanie dostanete  písomne na základe podaných žiadostí.

K požiaru vraku osobného vozidla Fiat 127 a starej šopy  v areáli 
golfového klubu v Bernolákove privolali 7. apríla seneckých hasi-
čov. Požiar pravdepodobne spôsobili deti, ktoré strážna služba 
videla v blízkosti auta.                                                                       (r)

Malinovka 
s príchuťou ortuti!
Horkú chuť v ústach cítili štyria 
žiaci v Tomášove, ktorí sa napili 
malinovky z plastovej fľaše. ,,Prí-
chuť“ spôsobila ortuť! Prípad sa 
stal v škole 4. apríla a chlapcom 
našťastie otrava nehrozí.
Chlapcom sa skončil telocvik      
a boli smädní. Keď jeden z nich 
vypľul horkastý nápoj späť do 
fľaše, zostali v nej guľôčky ortuti! 
Ortuť sa nachádzala aj na podla-
he. K prípadu zavolali aj senec-
kých hasičov. Ortuť posypali sí-
rou a vložili do igelitového vrec-
ka. Chlapci boli na vyšetrení, ich 
stav nebol vážny. Polícia začala 
trestné stíhanie voči neznáme-
mu páchateľovi.                       (r)

Dôraz na Dom smútku, 
športovú halu i jazerá
,,Chceme diskutovať o té-
mach, ktoré rezonujú v Sen-
ci,“ zdôraznil v úvode na 
stretnutí s občanmi poslanec 
Gašpar Józan. Témou Okrúh-
leho stola boli priority mesta 
a nový územný plán.

Jednou z priorít je rekonštruk-
cia Domu smútku, na ktorý už 
schválili štúdiu a čaká sa na 
finančné zdroje z fondov EÚ. 
Dom smútku je v katastrofál-
nom stave. V nových zámeroch 
sa ráta so 75 miestami na se-
denie (v súčasnosti 40) a 25 na 
státie. Rozšíria sa parkoviská, 
upravia sociálne zariadenia. 
Myslí sa aj na telesne postihnu-
tých. ,,Touto investíciou získa 
nielen Farské námestie, ale aj 
kostol a základná škola,“ pove-

dal G. Józan.
V závislosti od financií je aktu-
álna aj výstavba viacúčelovej 
športovej haly, ktorá by mala 
stáť na mieste dnešného am-
fiteátra pri Národnom trénin-
govom centre. Už dva roky je 
spracovaný aj projekt. V hale sa 
ráta s plochou pre futbal, futsal, 
hádzanú, basketbal, volejbal či 
tenis. Budú tam priestory pre 
šatne, lekára. Tribúny majú mať 
kapacitu 1172 sedadiel, 150 
miest má byť na státie.  V  areáli 
sa má nachádzať aj hotel. Všet-
ko je riešené bezbariérovo.
Primátor Karol Kvál informoval  
o zámeroch skvalitnenia slu-
žieb na Slnečných jazerách. 
Hovoril o nových vstupných 
bránach, sociálnych zariade-
niach, novej recepcii. Investície 

na jazerách však komplikujú 
viaceré nedotiahnuté vlastníc-
ke vzťahy a rôzne záujmy.
Zazneli aj informácie o výstav-
be novej pošty, ktorá sa spája 
aj s novou kruhovou križovat-
kou. Nová pošta sa má začať 
stavať vedľa starej do konca 
tohto roka. Vyrieši sa aj prob-
lém s úzkou Bernolákovou uli-
cou. 
V súvislosti v novým územným 
plánom sa spomínalo predo-
všetkým prijatie pravidiel (re-
gulatívov) pre mesto (napr. 
percento zastavania, čo sa kde 
môže, resp. nemôže posta-
viť, minimálne plochy zelene 
a pod.). Rezonoval aj problém 
parkovania a dopravy – mož-
nosti obchvatu mesta.

Eva Lauková



Staronovým predsedom 
Miestneho zväzu (MZ) 
SDKÚ-DS v Senci sa na 
konferencii 21. marca stal          
Tibor Labuda, podpredse-
dom JUDr. Mikuláš Pinel. 

Zväz založili  v septembri mi-
nulého roku, jeho členom sa 
na poslanecké posty dostať 
nepodarilo. Niektorí skončili 
tesne za postupovými mies-
tami. ,,Dúfam, že v budúc-
nosti to bude lepšie, pretože 
mestský poslanecký  zbor už 
trochu obmeniť treba,“ uviedol  
T. Labuda. 
Členovia SDKÚ-DS v Sen-
ci sa po konferencii stretli                       
s podpredsedníčkou SDKÚ-
DS a poslankyňou Národnej 
rady SR Ivetou Radičovou,      
s ktorou debatovali na rôz-
ne, v spoločnosti rezonujúce 
témy – predovšetkým Zákon-
ník práce a 2. pilier dôchodko-
vého poistenia.

MZ SDKÚ-DS v Senci má zatiaľ 
23 členov a úzko spolupracuje 
so Spolkom seneckých pod-
nikateľov, ale aj ďalšími pod-

nikateľmi. Piati členovia zvä-
zu nevyvíjajú žiadnu činnosť                                                     
a tak sa s nimi rozlúčia. ,,Bu-
deme  radi, ak pribudnú seri-

ózni záujemcovia, informovať 
sa môžu na čísle 0905 923 
076,“ dodal T. Labuda. 

Text a foto Eva Lauková
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Iveta Radičová na rôzne témy

Iveta Radičová, predseda Miestneho zväzu SDKÚ-DS v Senci Tibor Labuda a podpredseda Mikuláš 
Pinel.

Ich hlasné pokriky a zábava 
dali Senčanom na vedomie, 
že viac ako 240 účastníkov  
55. ročníka FICC Youth Rally, 
ktorá sa na severe Slnečných 
jazier konala od 5. do 9. aprí-
la, má radosť z pobytu v Sen-
ci, resp. na Slovensku. Veď: 
máme lacné jedlo aj pijatiku    
a veľmi pekné dievčatá.
Zastúpenie malo dvanásť kra-
jín, najpočetnejší boli Angliča-
nia. Prišli však aj mladí z Tai-
wanu, Južnej Kórei, Škótska, 
Francúzska, Belgicka, Ho-
landska, Talianska, Maďarska 
či Fínska. Akcia sa koná vždy 
na Veľkú  noc  (na budúci  rok 
v Portugalsku). A keďže pred 
desiatimi rokmi sa všetkým 
páčilo v Piešťanoch, opäť sa 
rozhodli pre Slovensko, dô-
veru dostal Senec. Všetci boli 
veľmi spokojní, na diskotéke 
to poriadne roztočili. Prinies-
li si so sebou rapkáče, zažili 
veľkonočnú šibačku aj  oblie-
vačku. V rámci akcií Federá-
cie kempingu a karavaningu 
spoznávajú mladí (i starší) rôz-
ne krajiny sveta. Na Slovensku 

si pozreli Devín, Bratislavský 
hrad, ako aj ďalšie tri hrady 
– Červený kameň, Beckov                                                    
a Trenčiansky hrad. ,,Zmyslom 
podujatí je poznanie. Niektorí 
sa stretávajú už roky, dobre 

sa poznajú a na stretnutia sa 
tešia. Do Bratislavy priletel aj 
prezident Svetovej federácie  
kempingu a karavaningu Por-

tugalčan Joao Pereira,“ uvie-
dol Ing. Miroslav Herchl, pred-
seda organizačného štábu.

Text a foto Eva Lauková

Mládežníci to roztočili

Holanďania patria vždy k najveselším, vedia sa odviazať. Oranžová 
farba ich sprevádzala všade. 

Mesto Senec príjme do 
pracovného pomeru

príslušníkov mestskej 
polície Senec

 

Požiadavky:
• úplné stredoškolské vzde-
lanie (maturitná skúška) • 
vek nad 21 rokov • bez-
úhonnosť (preukazuje sa 

odpisom registra trestov nie 
starším ako 3 mesiace) • 

fyzická zdatnosť pre prácu v 
mestskej polícii • vodičský 
preukaz • ovládanie práce 

na PC

Uprednostnení budú uchá-
dzači s odbornou spôsobi-
losťou príslušníka mestskej 
polície (vykonaná skúška 

odbornej spôsobilosti, 
nie  kurz SBS) a zbrojným 

preukazom.

Písomnú  žiadosť o prijatie 
do zamestnania a štruktúro-
vaný životopis zašlite alebo 

doručte najneskôr 
do 30. apríla 2007 

na adresu: Mestský úrad, 
Mierové námestie č. 8,

903 01 Senec
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Počítač pomáha zaradiť sa 
do spoločnosti
,,Po takmer pol druha roku 
medzi nezamestnanými mi 
kurz pomohol zaradiť sa do 
spoločnosti,“ uviedol Sen-
čan Pavel Dovala, pochvaľu-
júc si aj vynikajúcich lekto-
rov a dobrý kolektív. 

V praxi uplatní predovšetkým 
vedomosti o práci na počítači. 
Podarilo sa mu už aj zamest-
nať, okrem neho uplatnenie 
už našli ďalší dvaja. Kataríne 
Ziegerhoferovej sa zase páči-
la hravá forma kurzu. Na pro-
jekte sa zúčastnili muži nad 
50 rokov, ženy po materskej               
a absolventi.
Osvedčenia o získanom vzde-
laní týkajúce sa práce s PC 
si prevzalo prvých 23 absol-
ventov vzdelávacieho kurzu, 
z nich dvanásť bolo zo Sen-
ca, ostatní z blízkeho okolia.  
Na Mestskom úrade v Senci 
im ich odovzdala zástupkyňa 

primátora Helena Nemcová, 
ktorú myšlienka bezplatného 
vzdelávanie ihneď oslovila. 
,,Ľudia si nemôžu dovoliť pla-
tiť drahé kurzy. Aby však ob-
stáli v zamestnaní a udržali 
si ho, respektíve získali nové, 
potrebujú vedieť pracovať na 
počítači, vedieť, ako funguje 
moderná firma a musia mať 
ďalšie nové zručnosti. Využi-
li sme príležitosť a našli sme 
možnosť, ako získať pre mes-
to vzdelávanie bezplatne.“ Do 
projektu sa iniciatívne zapoji-
lo Gymnázium A. Bernoláka         
v Senci, jeho riaditeľ Ing. Jozef 
Radzo uviedol: ,,Snažíme sa 
byť regionálnym centrom pre 
vzdelávanie ľudí v každom 
veku tak, ako je to bežné vo 
vyspelých európskych kraji-
nách. Preto sme pre účastní-
kov kurzu poskytli priestory      
a počítačovú techniku.“
Vzdelávanie realizovala firma 

CKV Consult, ktorá má za 
sebou už niekoľko projektov 
financovaných zo zdrojov EÚ. 
Ako povedala jej riaditeľka 
Ing. Anna Szuhová, ,,priniesli 
sme nielen počítačový kurz, 
ale aj simulačné hry a iné mo-
duly. V zahraničí kladú dôraz 

na vzdelávanie  nielen firmy, 
ale i mestá a obce. Investori 
prichádzajú tam, kde je kvali-
fikovaná pracovná sila.  Na je-
seň chceme v kurzoch pokra-
čovať  a dať možnosť ďalším 
občanom.“ 

(el)

Viceprimátorka Helena Nemcová odovzdáva osvedčenie Pavlovi 
Dovalovi zo Senca.

Mládežnícky deň na jazerách 
Mládežnícky deň spojený so športom, opekaním a gulášom 
sa uskutoční 1. mája od 11. hod. na severnej strane Slnečných 
jazier (neďaleko tobogánu). V prípade zlého počasia  sa akcia 
presúva na 8. mája. Podujatie organizuje Apoštolská cirkev, zbor 
Senec.                             Kontakt: Gustáv Pagáč 0910 634420

• Prijmem do bufetu na 
Slnečných jazerách kuchárov, 
čašníčky. Tel.: 0903 413 358

• Našiel sa MP3 prehrávač. 
Majiteľ nech sa prihlási na 

tel.: 0905 819 382

Majitelia a chovatelia psov Pozor!
Nedodržiavanie povinnos-
tí zo strany majiteľov psov 
vyvoláva čoraz viac nega-
tívnych reakcií zo strany 
obyvateľov Senca. Mestská 
polícia v Senci sa zameria 
na kontrolu dodržiavania  
povinností, ktoré ukladá 
zákon, ako aj všeobecné 
záväzné nariadenie mesta, 
ktoré  zakazuje:

• voľný pohyb psov bez vôdz-
ky na celom území mesta Se-
nec, s výnimkou miest nachá-
dzajúcich sa na ohradenom 
pozemku

• opustenie psa na verejnom 
priestranstve bez uviazania
• opustenie nebezpečného 
priviazaného psa, opatreného 
náhubkom, na verejnom prie-
stranstve
• vodenie psov na detské ihris-
ká, na plochy  verejnej zelene, 
na športové ihriská, do kos-
tolov, na cintoríny, do areálu 
základných a materských škôl
• kúpať psov na Slnečných 
jazerách

V prípade zistenia priestupku 
mestská polícia je oprávne-
ná uložiť páchateľovi blokovú 

pokutu, resp. odstúpiť priestu-
pok príslušnému orgánu mes-
ta Senec.
Mestská polícia v Senci a ve-

terinár budú odchytávať voľ-
ne, bez dozoru pohybujúcich 
sa psov na verejnom pries-
transtve. 

Chovateľ psa je povinný 
• dbať na to, aby pes neznečisťoval verejné priestranstvá výkal-
mi • aby chovom psa neboli narušované vzťahy medzi občanmi 
• aby pes bol vedený na miesta so zákazom voľného pohybu len 
na vôdzke, bezpečne pripevnenej na obojku alebo na prsnom 
postroji • aby psa  mimo chovného priestoru viedla iba osoba, 
ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá ho zvládnuť v každej si-
tuácii • prihlásiť psa do evidencie mesta Senec, ak je pes drža-
ný na území mesta nepretržite viac ako 90 dní • na požiadanie 
mestskej polície preukázať totožnosť psa známkou umiestnenou 
na obojku • dbať na to, aby sa do vozidla verejnej dopravy vstu-
povalo len so psom na vôdzke a s náhubkom

Predstavili Danubia park
V Bratislave predstavili projekt moderného strediska medzinárodné-
ho športu, turizmu a cestovného ruchu pod názvom Danubia park.  
Projekt má vyrásť na rozlohe zhruba 220 hektárov na pozemkoch 
okolo Čunovskej hate. Vybudovaný areál má uspokojiť vrcholového 
či rekreačného športovca i bežného návštevníka, ktorým budú slúži 
otvorené priestranstvá ako i prekryté multišportové haly. K dispo-
zícii má byť dostatok ubytovacích kapacít i možností stravovania. 
Ponúkať tu budú rehabilitačno-relaxačné služby, súčasťou areálu 
majú byť obchody i služby. Návštevníkov privíta skanzen Podunaj-
skej kultúry, predvádzať tu budú aj tradičné remeslá.              (mk)



Mediácia je mimosúdna čin-
nosť, pri ktorej sa pomocou 
nestranného mediátora riešia 
rôzne spory. Susedské, medzi 
obchodnými partnermi, man-
želmi súčasnými i bývalými, 
deťmi a rodičmi atď.
Mediácia má  v porovnaní so 
súdnym konaním veľa výhod      
a v niektorých  krajinách ju vy-
užívajú už dávno. Nemýľte si 
však mediáciu s meditáciou.
Mediácia je spôsob mimosúd-
neho riešenia sporu za prítom-
nosti a pomoci nezávislej osoby 
– mediátora, ktorý minimálne 
dvom stranám sporu umožní 
vyriešiť konflikt efektívne, kom-
promisne, zmierlivo a dôstojne 
tak, aby zúčastnené strany spo-
ru mali sami plnú zodpovednosť 
za dohodnuté riešenie. 
Záujem o riešenie sporu pros-
tredníctvom mediácie môže 
prejaviť jedna alebo obe stra-
ny osobného, pracovného, či 
obchodného problému naraz. 
Nezriedka sú prípady, keď           
k mediácii dôjde aj na základe 
podnetu tretej osoby (nepriamy 
účastník sporu).
Mediácia môže byť priama (za 
prítomnosti strán sporu), alebo 
nepriama (tzv. oddelené rieše-
nie sporu).

Mediátor je odborník na vyjed-
návanie, ktorý svojimi teoretic-
kými vedomosťami a praktický-
mi zručnosťami s ohľadom na 
sporiace sa strany vytvára pod-
mienky pre dôstojné, nestran-
né, finančne a časovo efektívne 
rokovanie, ktorého výsledkom 
má byť dohoda, ktorá je prijateľ-
ná pre obe zúčastnené strany. 
Mediátor ako profesionál dbá 
na celý priebeh mediácie, na jej 
procesnú a komunikačnú strán-
ku. Ponúka a otvára priestor pre 
možnosť nadviazania komuniká-
cie pre uskutočnenie spoločnej 
komunikácie, na prezentovanie 
svojich predstáv a pocitov, na 

nové pohľady na prejednávanú 
vec, či na hľadanie kompromis-
ných návrhov. Výsledkom me-
diácie má byť dohoda.
Dohoda, ktorá vznikla ako vý-
sledok mimosúdného riešenia 
sporu – mediácie, musí mať pí-
somnú formu a je pre účastní-
kov konania (minimálne pre obe 
strany sporu) záväzná. V prí-
pade neplnenia dohodnutých 
podmienok oprávnený sa môže  
svojho práva domáhať súdnou 
cestou. Avšak v prípadoch, keď 
dohoda z mediácie je spísaná 
vo forme notárskej zápisnice, 
alebo je schválená ako zmier 
pred súdom, alebo rozhodcov-

ským orgánom, oprávnený sa 
svojho práva môže domáhať 
prostredníctvom podania návr-
hu na súdny výkon rozhodnutia, 
alebo prostredníctvom podania 
návrhu na vykonanie exekúcie. 
Kolískou mediácie je USA a Ka-
nada, kde na prelome 50. – 60. 
rokov minulého storočia začína-
jú prichádzať čínski a židovskí 
prisťahovalci. Vďaka ich prístu-
pu sa mení pohľad i na spôsob 
riešenia sporov, ktorý až ako 
krajné riešenie zohľadňoval 
súdnu moc. 

Viac sa dozviete na stránke
www.komoramediatorov.sk

Eva Lauková
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Mimosúdne spory jednoduché  
aj miliónové
Už aj v Senci pôsobí mediá-
tor.  PhDr. Peter Mrázek sa 
venuje rôznym prípadom,  
ľudia už zistili, že mimosúd-
ne riešenie  sporov  je vý-
hodné.

Akými prípadmi mediácie sa 
momentálne zaoberáte?
Otvorených je ich niekoľko, 
pri riešení bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov 
mimosúdnou cestou k me-
diácii nedošlo, pretože jeden                    
z bývalých manželov nepreja-
vil záujem. Mimosúdne riešim 
aj spor medzi poškodenou 
pani a mestom Galanta, kto-
ré sa však necíti byť vinníkom 

problému a „hádže“ ho na sa-
mosprávny kraj.
Čo sa v tomto prípade sta-
lo?
Pani utrpela v zime úraz – 
šmykla sa na neudržiavanom 
chodníku a spadla. Myslela 
si, že zodpovedný je mestský 
podnik. Ten však tvrdí, že sa to 
stalo ďalej a chodník už patrí 
samosprávnemu kraju...
To vyzerá na kompetenčný 
spor...
Áno, je to stále živé. V tomto 
prípade ide o vysokú sumu 
– až takmer dva milióny ko-
rún.  V takej výške sa pohybu-
je výška škody, ktorú utrpela. 
Pani bola kedysi športovkyňa, 

pri úraze si zlomila nohu, má 
dlhodobé následky, aj iné zra-
nenia.
A ďalšie spory?
V siedmich  prípadoch ide      o 
vymáhanie pohľadávok mi-
mosúdnou cestou, keď firmy 
nezaplatili za dodaný tovar            
v celkovej hodnote viac ako 
jeden milión korún. Avizované 
mám však už aj iné prípady, 
ľudia zistili, že riešiť spory tou-
to cestou je výhodné.

Eva Lauková

Mediátor PhDr. Peter Mrázek, 
kontakt: 

petr.mrazek@centrum.sk
tel.: 0905 895 613 

Výhody mediácie
• dobrovoľnosť – ak budete 
chcieť, proces môžete kedy-
koľvek, aj bez udania dôvodu 
ukončiť 
• máte možnosť sa sami po-
dieľať na vyriešení existujúce-
ho problému a na dosiahnutí 
výsledku, ktorý by ste považo-
vali za správny 
• rýchly, pružný, časovo a fi-
nančne nenáročný proces 
(jednoduché spory i za dve 
hodiny) 
• máte slobodné právo sa vy-
jadrovať ku všetkým skutoč-
nostiam, ktoré si v mediácii 
chcete dohodnúť, k ničomu nie 
ste nútený 
• dôvernosť, mediátor je zmluv-
ne viazaný, aby so všetkými 
získanými dôvernými informá-
ciami narábal citlivo a dôverne 

Bez traumy a poníženia
Mediácia ako rýchlejšia a lacnejšia možnosť mimosúdneho riešenia rôznych sporov 

Využitie mediácie
 

• pri obnove komunikácie medzi odcudzenými 
manželmi • pri úprave práv a povinností k malole-
tým deťom • pri otázkach bezpodielového spolu-
vlastníctva manželov po rozvode • pri dedičskom 
konaní • pri susedských sporoch • pri sporoch 
medzi obchodnými partnermi • pri nedodržaní 
zmluvných podmienok • pri fúziách, či pri rozde-
lení obchodných spoločnosti • pri tvorbe a riešení 
dlhodobých zmluvných obchodných vzťahov • pri 
riešení pracovných sporov medzi zamestnancami 
• pri pracovných sporoch medzi zamestnávateľmi 
a zamestnancami • pri riešení sporov medzi deťmi 
a rodičmi • pri riešení sporov medzi žiakmi a uči-
teľmi a medzi žiakmi navzájom • v trestnoprávnej 
oblasti medzi poškodeným a obvineným 

Kedy využiť mediáciu
• Druhá strana neodpovedá na vašu snahu o nad-
viazanie kontaktu • Váš spor sa neustále predlžu-
je, vynaložené finančné náklady naň sú privysoké, 
riešenie sporu sa uberá iným smerom, ako by ste 
chceli • Čas do začiatku súdneho konania je pri-
dlhý, mediácia je flexibilnejšia, rýchla a účastníci 
nie sú pri nej vystavení ponižujúcim a traumatizu-
júcim zážitkom • Keď chcete šetriť čas a peniaze • 
Predpokladáte, že so sporiacim partnerom bude-
te musieť v budúcnosti spolupracovať • Objavil sa 
dôkaz, ktorý by ste neradi zverejnili pred súdom 
a druhou stranou • Môžete sa dozvedieť príčinu 
sporu • Chcete sa poškodenému ospravedlniť • 
Chcete, aby sa vám obvinený ospravedlnil a uhra-
dil spôsobenú majetkovú či nemajetkovú škodu



Vyľakalo Vás takéto vyhlásenie? 
Treba azda zase za niečo pla-
tiť? Koľko? A pomôže to vôbec? 
MUDr. Mária Fulová zažila už 
veľakrát, ako takáto investícia 
zmenila život aj tam, kde lieky 
nepomáhali.

Problémy s poskytovaním zdra-
votnej starostlivosti nemáme 
len na Slovensku. Je to  prob-
lém celosvetový...
...a žiaľ, stále vypuklejší. Vysoká 
chorobnosť najmä na chronické 
ochorenia odčerpáva obrovské 
financie na ich liečenie. Liečebný 
efekt je však často nedostatočný. 
Operačné riešenie upchatých srd-
cových ciev stojí niekoľko stotisíc 
korún – výsledok je len dočasný. 
O dva-tri roky je pacient neraz       
v tej istej  situácii, ako pred ope-
ráciou – proces upchávania ciev 
totiž pokračuje.  Prichádza doba, 
ktorá si veľmi nástojčivo žiada za-
bezpečenie lepšieho zdravia, inak 
bude mizéria ešte väčšia.  
Nie je to utópia? 
Vôbec nie. Matematici už dávnej-
šie  vyrátali, že ak bude  nárast 
vážnych ochorení pokračovať 
takým tempom ako doteraz, tak       
o niekoľko desaťročí už nebude-
me mať dostatok  zdravých ľudí, 
ktorí by sa dokázali postarať           
o núdznych. Vo Veľkej Británii už 
teraz pracujú na príprave projek-
tu zdravotníckej starostlivosti o 
takzvané „silné ročníky“. Vysoký 
počet detí narodených v sedem-
desiatych rokoch predstavuje 
vážny problém pre zdravotnícky 
rozpočet v období, keď tieto roč-
níky začnú starnúť, keď budú vo 
veku, v ktorom sa začína preja-
vovať vyššia chorobnosť. Najmä 
na civilizačné ochorenia, v prvom 
rade na choroby srdca a ciev. 
Tento problém čaká celú Európu. 
Ako sa s ním môžeme vyrov-
nať?
Najlepšie tak, že ostaneme zdraví. 
Mnohí sa pýtajú: Dá sa to vôbec? 
Ostať zdraví v sedemdesiatke? 
Veď už oveľa mladší majú prob-
lémy, ba mnohí sa nedožili ani 
dôchodku. Ľudské telo sa skladá 
z obrovského množstva živých 
buniek. Väčšina z nich sa počas 
celého života obnovuje. Tento 
proces obnovy sa nazýva rege-
nerácia a je jednou zo základných 
podmienok zachovania života           
a zdravia. 
Hojenie rán a zlomenín kostí po 
operáciách a úrazoch prebieha 
vďaka tejto našej danosti. Ale 

nielen to. V našom tele sa počas 
života nahromadia aj rôzne iné 
poškodenia a ochorenia tkanív a 
orgánov, ktoré nám neraz veľmi 
strpčujú život a užívanie liekov 
prináša len dočasnú úľavu.
Kde je to najvypuklejšie?
Najčastejšie to vidíme u pacien-
tov s ochorením srdca a ciev, na- 
príklad pri vysokom krvnom tlaku. 
Kým užívame lieky, tlak máme 
pod kontrolou, ale ak ich vyne-
cháme, opäť vystúpi a sme nútení 
pokračovať v ich užívaní. Príčinou 
vysokého krvného tlaku je skle-
róza tepien – keď upchanie ciev 
dosiahne určitý stupeň, začína 
sa  nám tlak zvyšovať. Vysoký tlak 
nie je nevinné ochorenie – nazýva 
sa aj tichý zabijak. Jeho účinkom 
dochádza k vážnemu poškodzo-
vaniu mnohých tkanív a orgánov         
v našom tele – vrátane životne 
dôležitých – srdca a mozgu. Žiaľ, 
lieky ho dokážu iba stlmiť, ale nie 
vyliečiť. Keby sme sa ho chceli 
zbaviť nadobro, museli by sme 
si vyčistiť upchané cievy. A to sa 
tabletkami ani injekciami dosiah-
nuť nedá.

Existuje iná možnosť, aby boli 
naše cievy opäť čisté a pružné?
Tí, ktorí už poznajú biologickú 
medicínu, vedia, že áno. Vedia, 
že v potrave sa nachádza veľké 
množstvo biologicky aktívnych 
látok, ktoré v spolupráci s naším 
imunitným systémom dokážu 
doslova „poupratovať“ lymfatické 
uzliny, mandle, prínosové dutiny, 
pečeň či pankreas. 
Potrava obsahuje biologicky 
aktívne látky. Ktoré sú najdôle-
žitejšie?
Medzi najdôležitejšie patria enzý-
my. Všetko, čo sa deje v našom 
tele, môže prebiehať len za ich 
prítomnosti. V tele máme doteraz 
známych asi päťtisíc druhov enzý-
mov, vďaka ktorým sa uskutočňu-
jú všetky životne dôležité funkcie. 
Ak si ich každý deň vhodne dopl-
ňujeme, máme nádej na dlhý život 
v pevnom zdraví. Najlepším zdro-
jom enzýmov je vhodná strava. 
Enzýmy sú veľmi citlivé na teplo 
– pri teplote okolo 45° C sa ničia, 
takže vo varenom jedle ich už 
niet. Ich najlepším zdrojom je su-
rové ovocie, zelenina, doplnené 

primeraným množstvom orechov 
a olejnatých semien. Okrem enzý-
mov sa v nich nachádza niekoľko 
desiatok ďalších biologicky aktív-
nych látok, ktoré nám pomáhajú 
udržať si zdravie či zbaviť sa nie-
ktorých nepríjemných ochorení. 
Aké sú praktické výsledky?
Skvelé. Predstavím vám konkrét-
neho pacienta – päťdesiatnik, celý 
deň v aute, v taške chlieb, klobása 
a malinovka. Pohyb žiadny, únavu 
a stres kompenzoval výdatnou 
stravou, cholesterol a krvný tlak 
ho nikdy nezaujímali. Pred piatimi 
rokmi sa objavila cukrovka, ale 
liečbu ignoroval. Mal 30 kíl nad-
váhy. Ako čerstvý päťdesiatnik 
dostal rozsiahly infarkt – zrútil sa 
mu život. Verdikt lekárov znel - 
operácia srdcových ciev. Zhodou 
náhod nemohol ísť na operáciu         
a dostal sa do našej poradne. 
Zmenil životosprávu a už po krát-
kom čase sa jeho zdravotný stav 
začal zlepšovať, čo sa potvrdilo 
aj pri kontrolných vyšetreniach. 
Schudol 27 kilogramov, cukrovka 
sa s ním rozlúčila, cievy sa vyčis-
tili. Dnes má ku svojmu zdraviu 
úplne iný vzťah. Vie, že ak sa oň 
nebude starať, dlho nevydrží. 
Je takých prípadov viac?
Podobných prípadov sme zaži-
li veľa – veď za takmer 30 rokov 
existencie našej poradne sme vy-
školili tisíce pacientov. Zažili sme 
mnohé kuriózne situácie, keď 
sme napríklad nespoznali pacien-
ta, ktorý schudol 35 kíl, keď v záh-
radkárskej osade susedka chcela 
zavolať políciu, pretože nespoz-
nala suseda, ktorý schudol 50 kíl 
a považovala ho za zlodeja.
Ako si teda udržať zdravie? 
Veľmi jednoducho. Stojí na troch 
základných pilieroch – potrava, 
pohyb a psychika. Prosté jedlo, 
dostatok pohybu a čistá myseľ sú 
tri základné kľúče pevného zdra-
via. Jednoduché jedlo s preva-
hou surového ovocia  a zeleniny 
má pre naše zdravie rozhodujúci 
význam. Naša „čistá myseľ“ je 
zahltená toľkým „smogom“, že 
často ani nevie, čí sme. A ešte tu 
máme pohyb – z postele do auta, 
z auta k počítaču, k televízoru                       
a do chladničky. Nakoniec do ne-
mocnice – záchrankou. 
To, čo nám chýba k zdravému ži-
votu, je predovšetkým dostatok 
vedomostí o tom, čo robiť, ako žiť, 
aby sme ostali zdraví. Zmena ži-
votosprávy je základom zlepšenia 
zdravia. Začnite hneď!     

Eva Lauková
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Najlepšia investícia je do zdravia
MUDr. Mária Fulová radí pacientom, ako sa stravovať, aby vyzdraveli

Radia bezplatne
Škola verejného zdravia má 
bezplatnú telefonickú poradňu 
v pondelok a v stredu od 20. 
do 21. hod. na tel. čísle 02/4592 
4319.
V budúcom čísle Senčana uve-
rejníme návrh stravovania – ako 
a čo jesť, aby sme boli zdravší. 
Kto nechce čakať, nájde tento 
návrh na webovej stránke:
http://www.svz.szm.sk/.

Cieľom je prevencia a liečba
MUDr. Mária Fulová je spoluzakladateľkou svojpomocného združenia 
Škola verejného zdravia a takmer tridsať rokov radí pacientom, ako sa 
stravovať, aby vyzdraveli. Cieľom združenia je prevencia a liečba civili-
začných chorôb, zlepšovanie zdravotného stavu a života postihnutých. 
Od roku 1978 sa venuje integrálnej medicíne – je to biologická medicí-
na vhodne spojená s opodstatnenou farmakoterapiou (liekmi). Na prvý 
pohľad je to možno zvláštne – existuje azda účinnejšie liečenie, ako 
liekmi? Vraví: ,,Dá sa povedať, že áno – mám na mysli chronické, tzv. 
civilizačné ochorenia, ktoré sú vo veľkej miere výsledkom nášho život-
ného štýlu, najmä choroby srdca a ciev, vysoký krvný tlak, cholesterol, 
infarkt, mozgová mŕtvica, ale aj nadváha, choroby kostí, kĺbov, chrbtice, 
cukrovka, astma, alergia a mnohé iné. Dlhodobé ochorenie niektorého 
člena rodiny, najmä živiteľa, má väčšinou negatívny vplyv na sociálne 
postavenie rodiny, takže z každého pohľadu je rozumné takejto chorobe 
sa vyhnúť a ak už nejakú mám, tak sa jej zbaviť alebo ju aspoň zastaviť.“ 
Ako vidí investíciu do zdravia? ,,Dôležité nie sú peniaze, ale trpezlivosť a 
vytrvalosť pri zmene životného štýlu, celoživotné vzdelávanie a zlepšo-
vanie starostlivosti o zdravie.“
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Rozvíjajú tvorivosť aj zručnosť mladých
KAVET - klub audiovizuálnej  
a elektroakustickej techni-
ky Senec (Hifi klub Senec) je 
jedným z 39 klubov na Sloven-
sku, ktoré sú združené pod 
Slovenskou spoločnosťou 
elektronikov (SSE).

Združuje záujemcov o zvukovú, 
televíznu a výpočtovú techniku, 
konštruktérov elektronických 
zariadení, tvorcov audiovizu-
álnych relácií a záujemcov              
o činnosť v ďalších odboroch 
elektroniky. Jednotlivé kluby 
SSE sa v rámci svojej činnosti 
a podľa možností klubov môžu 
prezentovať v oblastných, ok-
resných alebo celoslovenských 
súťažiach. Vyvrcholením sú pre-
zentácie na medzinárodných 
súťažiach, ako sú ROBOCUP      
v oblasti konštrukcie a progra-
movania alebo CIMES v oblasti 
amatérskej videotvorby.
Cieľom súťaží zameraných na 
elektroniku je rozvoj záujmovej 
činnosti, tvorivosti, vedomos-
tí a zručností detí a mládeže               

v oblasti konštrukcie a prog-
ramovania automatizovaných                
a kybernetických systémov ria-
denia technologických proce-
sov. Cieľom súťaží zameraných 
na videotvorbu a snímanie zvu-
kov je možnosť komparácie vý-
sledkov amatérskej počítačovej 
a multimediálnej tvorby.
V kategórií RoboCup môžu byť 
súťažiaci v súlade s medziná-
rodnými pravidlami do 18 ro-
kov. Medzinárodné pravidlá je 

možné nájsť na www.robocup.
org. K celoslovenskej súťaži                        
v stavbe a programovaní ro-
botov RoboCup bolo zriadené 
diskusné fórum na adrese robo-
cupjr@robotika.sk. Prihlásiť sa 
možno aj formou registrácie na 
www.skse.sk.
Ďalšie informácie môžete získať 
na adrese skse@skse.sk alebo 
priamo u predsedu seneckého 

Hifi klubu RNDr. Jána Šeboka 
na adrese sebok@smu.gov.sk., 
ktorý je zároveň vedúci labora-
tória akustiky Slovenského met-
rologického ústavu, garantom 
národného etalónu akustického 
tlaku, členom európskej akus-
tickej spoločnosti (EAA) a kon-
taktnou osobou pre oblasť AUV 
(akustika, ultrazvuk a vibrácie) 
za Slovensko.                        (jš)

Kalendár podujatí v roku 2007  
• Zvukový amatérsky záznam - súťaž amatérskych rozhlasových 
štúdií (20. – 22. apríla Zvolen)
• MINIPROG – súťaž mládeže do 15 rokov v programovaní  (22. – 25. 
mája MSV Nitra)
• LOGOBEŽKA - súťaž mládeže do 18 rokov v programovaní v jazy-
ku LOGO (15. a 16. júna Piešťany)
• ROBOCUP 2007 – X. Majstrovstvá sveta vo futbale robotov               
(1. – 10. júla Atlanta, USA)
• LSTME - letné sústredenie talentovanej mládeže v elektronike       
(1. – 14. júla)
• Školenie k AV tvorbe (12. – 14. októbra Banská Bystrica)
• TSME – technická súťaž mládeže v elektronike (16. a 17. októbra 
EloSys Trenčín)
• CIMES – európska súťaž v amatérskej videotvorbe a lovcov zvuku 
(18. – 22. október České Budějovice)

www.robocup2006.org

Unikátny balík e-Netu: Pripoj sa! 
Aké novinky pripravila firma 
e-Net na tento rok? Konateľ 
spoločnosti Tomáš Juríček: 
,,V oblasti internetu prináša-
me atraktívne produkty.“ 

Ako prvý operátor na Sloven-
sku firma ponúka balík Pripoj 
sa!, ktorý obsahuje časovo     
a dátovo neobmedzené pri-
pojenie na internet garantova-
nou rýchlosťou 128 kbit/s za 
paušálny mesačný poplatok 
sto korún. Ide o unikátny balík, 
zákazník sa neviaže na žiad-
ne obdobie používať služby 
e-Netu. Balík sa dá aktivovať 
samostatne, bez nutnosti ak-
tivácie TV služieb. Sprístupní 
internetové služby širokému 
spektru obyvateľov mesta Se-
nec, bez akýchkoľvek nutných 
dotácií či vykazovania príj-
mov. Jediným limitujúcim fak-
torom je, že sa tento balík dá 
aktivovať iba na uliciach, kde 
rozvody e-Netu existujú. Sú 
to: Lichnerova, Turecká, Nám.    
1. mája, Hollého, Kollárova, 
SNP, Hurbanova, Košická, 

Pribinova, Sokolská, Bratislav-
ská, Bernolákova, Svätopluko-
va, Mierové námestie a v blíz-
kej budúcnosti mnohé ďalšie. 
Tento balík dotuje e-Net a je 
bonusom obyvateľom mesta.  
T. Juríček: ,,Naša spoločnosť 
má naďalej veľmi širokú po-
nuku internetových služieb, 
v týchto mesiacoch pridala 
mnohé vysokorýchlostné ba-
líky internetu. Všetky produk-
ty majú garantovanú preno-
sovú rýchlosť za podmienky 
rešpektovania FUP.“ Ktorý-
koľvek z produktov Doma si 

zákazník môže zriadiť za sym-
bolickú sumu osem korún vrá-
tane DPH. Čo znamená pojem 
FUP? Ide o tzv. Fair Use Polici, 
v preklade „zásady férového 
používania“. Produkty majú 
garantovanú rýchlosť pripoje-
nia až do času, keď užívateľ 
prekročí povolenú hranicu 
prenesených dát. Táto hranica 
je definovaná v prípade balíka 
Doma 256 a Doma 512 na 20 
GB mesačne, v prípade ostat-
ných balíkov Doma na 40 GB 
mesačne.  Po prekročení tejto 
hranice sa v danom mesiaci 

užívateľovi obmedzí rýchlosť 
jeho pripojenia na presnú po-
lovicu a tento stav pretrvá do 
konca aktuálneho mesiaca.    
V ďalšom mesiaci sa počítad-
lo nuluje a rýchlosť sa obnoví. 
O tomto fakte ho spoločnosť 
informuje e-mailom. Žiadne 
poplatky za prekročenie tých-
to limitov sa neúčtujú. Obe 
hranice sú však pre bežných 
užívateľov nedosiahnuteľné, 
dokonca postačujú extrém-
nym downloaderom. Aktívny 
užívateľ prenesie približne       
5 GB dát mesačne.           (el)
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Na školách má šport zelenú

Už V. ročník Seneckej olym-
piády žiakov sa uskutoční 
od 14. do 17. mája. 
Zúčastnia sa na nej žiaci se-
neckých Základných škôl  
Tajovského, A. M. Szencziho, 
Mlynskej, z Győru, Veľkej Bíte-
še, Parndorfu, špeciálnej ško-
ly a Gymnázia A. Bernoláka. 
Seneckú olympiádu slávnost-
ne otvoria pred Mestským úra-
dom v Senci 14. mája o 8.30 

hod. O 9. hod. za začína vo-
lejbal dievčat (na Gymnáziu A. 
Bernoláka), streľba a šach (ZŠ 
A. M. Szencziho). 
15. mája  od 9. hod. basketbal 
chlapci (Gymnázium A. Ber-
noláka), dievčatá (ZŠ A. M. 
Szencziho)
16. mája od 8.30 hod atletika 
– najmladšie žiactvo (ZŠ Ta-
jovského), od 9. hod. hádzaná 
dievčatá (ZŠ A. M. Szencziho), 

stolný tenis (NTC), od 10. hod. 
vybíjaná mladšie žiačky (ZŠ 
Mlynská), od 10.30 hod. futbal 
– mladšie žiactvo (ZŠ A. M. 
Szencziho)
17. mája od 8.30 – 9. hod pre-
zentácia: atletika ml. a st. žiaci 
(ZŠ Tajovského), o 13.15 hod. 
odchod na plávanie do Pezinka 
od ZŠ Tajovského. Príďte po-
vzbudiť mladých olympioni-
kov!                                       (r)

Aj keď súčasná doba prináša 
mnoho lákadiel, ktoré nepodpo-
rujú rozvoj telesnej kultúry, na se-
neckých školách šport stále žije. 

Dôkazom toho je XXII. ročník sko-
kanskej súťaže Senecká latka, ktorá 
sa tento rok uskutočnila 22. marca 
na Základnej škole J. G. Tajovského 
v Senci.
Na súťaži sa zúčastnilo 98 žiakov, 
ktorí si zmerali sily v snahe získať 
pre svoju školu  Putovný pohár pri-
mátora mesta. 
Primátor Karol Kvál aj prednosta 
mestského úradu Henrich Polako-
vič sa prišli pozrieť na súťažiacich, 
povzbudili ich k dobrým výkonom 
a k zdravej súťaživosti. Základná 
škola Tajovského si udržala putovný 
pohár z minulého ročníka. Získala         
9 zlatých, 8 strieborných a 5 bronzo-
vých ocenení. ZŠ Mlynská 4 – 5 – 8, 
ZŠ A. Molnára 1 - 1 – 1.              (bv)

Výsledky XXII. 
ročníka Seneckej 

latky
Ročník 1997 – chlapci: 1. Ivan  
Švec (ZŠ Tajovského) 105 cm, 2. 
Michal Englman (ZŠ Mlynská) 100 
cm, 3. Samuel Michálek (ZŠ Tajov-
ského) 100 cm, dievčatá: 1. Nikola  
Szikhardtová (ZŠ Mlynská) 95 cm, 
2. Ester Untermayerová  90 cm,. 3. 
Dominika  Debnárová (obe ZŠ Ta-
jovského) 90 cm

Ročník 1996 – chlapci: 1. David 
Koleno 115 cm, 2. Ľuboš Zeman 
110 cm, 3. Kristián Piroška (všetci 
ZŠ Mlynská) 105 cm,  dievčatá: 1. 
Ivana Tóthová 110 cm, 2. Diana Še-
bová (obe ZŠ Tajovského) 105 cm, 
3. Laura Johanesová (ZŠ  Mlyn-
ská) 105 cm

Ročník  1995 – chlapci: 1. Adam 
Borovský 125 cm, 2. Lukáš Kadnár  
(obaja ZŠ Tajovského) 120 cm,     
3. Dominik Petrovič (ZŠ Mlyn-
ská) 115 cm, dievčatá: 1. Denisa 
Zsigmondová (ZŠ Mlynská) 110 
cm,  2. Michaela Poórová 110 cm,                    
3. Veronika Horváthová  (obe ZŠ 
Tajovského) 110 cm

Ročník 1994 – chlapci: 1. Robert 
Turanský (ZŠ Mlynská) 130 cm, 2. 
Matúš Bača (ZŠ Tajovského) 130 
cm, 3. Martin Laborecký (ZŠ Mlyn-
ská) 130 cm, dievčatá: 1. Nikola 
Vargová (ZŠ Tajovského) 125 cm, 
2. Dominika Sedláková  (ZŠ Mlyn-
ská) 120 cm, 3. Andrea Szakállová 
(ZŠ Tajovského) 115 cm

Ročník 1993 – chlapci: 1. Filip 
Maďar (ZŠ Tajovského) 160 cm, 
2. Patrik Vincze 150 cm, 3. Milan 
Rášo (obaja  ZŠ Mlynská) 145 cm, 
dievčatá: 1. Dominika Bániayová 
(ZŠ Tajovského) 135 cm, 2. Niko-
la Schramková 135 cm, 3. Laura 
Opavská (obe ZŠ A. Molnára) 135 
cm

Ročník 1992 – chlapci: 1. Mário 
Turner  (ZŠ A. Molnára), 155 cm, 
2. Robert Leginus 150 cm, 3. Pat-
rik Brigant  (obaja ZŠ Tajovského), 
145 cm, dievčatá: 1. Karin  Bittne-
rová, 125 cm, 2. Klára Horváthová 
(obe ZŠ Tajovského), 125 cm, 3. 
Petra Krohová,  ZŠ Mlynská, 125 
cm

Ročník  1991 – chlapci: 1. Martin 
Krechňák 155 cm, 2. Patrik Trajčík 
(obaja ZŠ Tajovského) 150 cm, 3. 
Tomáš Rigó (ZŠ Mlynská) 145 cm, 
dievčatá: 1. Viktória Luptáková 
(ZŠ Tajovského) 125 cm, 2. Štefá-
nia Enekešová 120 cm, 3. Veroni-
ka Olleyová (obe ZŠ Mlynská) 120 
cm                                            (bv)

Olympiáda seneckých škôl



Dva obrázky spolu s príbeh-
mi vybrala 7-členná porota    
z  24 prác žiakov 3. až 6. tried 
základných škôl v Senci. 
Autormi prác v rámci súťaže 
Maska pre planétu Zem, ktoré 

postúpili do celoslovenského 
kola v Poprade, sú žiaci ZŠ 
Mlynská Victor Ibara (4. B, prá-
ca Starenka modrá planéta)                        
a Marcel Katona (4. A, práca 
Bol to len sen).

Ako uviedla organizátorka       
a členka poroty Andrea Čer-
ná zo spoločnosti Dalkia, obe 
práce boli originálne a obráz-
ky aj texty spĺňali všetky  sta-
novené kritériá. 
Práce žiakov boli vystave-
né v priestoroch spoločnosti 
Dalkia, ktorá v rámci Senca 
poskytuje služby v oblasti te-
pelného hospodárstva a úžit-
kovej vody a ktorej heslom je: 
Ovládať energiu je krásne re-
meslo. To je to, čo vieme. 
Generálny riaditeľ Dalkie Ing. 
Ivan Fendek vyzdvihol prá-
ce detí, pretože aj prostred-
níctvom nich sa ,,angažujú             
v ochrane životného prostre-
dia, uvedomujú si vzťah medzi 
človekom a prírodou “.

Žiaci kreslili masku pre planétu 
Zem a napísali krátky príbeh, 
ktorý prostredníctvom masky 
rozpráva planéta Zem. 
Príbeh má ľuďom pripomenúť, 
že človek a príroda majú žiť         
v harmónii a ľudia si musia 
vážiť prírodne zdroje našej 
planéty, ktoré sú obmedzené. 
Projekt podporilo UNESCO     
a v tomto roku sa do neho za-
pojilo 30 krajín, na Slovensku 
viac ako 80 škôl zo 40 miest a 
obcí, spolu okolo šesťtisíc detí 
z 300 tried základných škôl. 
Najlepší projekt z každej kra-
jiny bude začiatkom júna vy-
stavený v múzeu na nábreží 
Branly v Paríži. Súťaž organi-
zuje spoločnosť VEOLIA VODA       
a DALKIA.                           (el)
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Keď Zem má plné brucho 
odpadkov

Starenka – modrá planéta
Dovoľte, aby som sa vám predstavila. Volám sa modrá Planéta. 
Som taká stará, že už si ani sama nepamätám, kedy som vznik-
la. Už nejaký čas sa cítim unavená a chorá. Myslím, že na vine sú 
ľudia, ktorí na mne žijú. Hoci sa snažím byť k nim láskavá a dávať 
im všetko, čo potrebujú k životu, oni si to nevážia. Dávajú mi 
jesť veci, ktoré mi vôbec nechutia a len ťažko ich môžem stráviť. 
Mám plné brucho všelijakých odpadkov. Najhoršie sú hliníkové 
plechovky, plastové fľaše a igelitové tašky. Ani netušia, že potre-
bujem až 500 rokov na to, aby som strávila igelitovú tašku. Deti 
všade zahadzujú papieriky z cukríkov. Takýto papierik mi leží      
v žalúdku aj päť rokov. (…) 

(ukážka z práce)

Bol to len sen
Pomóóc, pomóóc, pomóóc, pomôže mi niekto? Nik ma nepo-
čuje. Všade je ticho a tma. Som unavená, dusím sa, štípu ma 
oči a nevládzem sa pohybovať. Kedysi som patrila medzi naj-
krajšie planéty našej Slnečnej sústavy. Vďaka môjmu krásnemu 
kabátiku som mala najkrajšiu prezývku v galaxii, Modrá planéta. 
(…) Jedného dňa sa čosi udialo. Ľudia sa prestali smiať, mať sa 
radi. Prestali si vážiť a ctiť jeden druhého. Začali sa medzi sebou 
hádať, keby len to, začali medzi sebou bojovať. Svoju nenávisť 
preniesli aj na mňa. Prestali si ma vážiť. Do mojej úrodnej pôdy 
namiesto semienok zaorávali odpadky. Na mojich najúrodnej-
ších poliach začali stavať betónové stavby. (…) 

(ukážka z práce)

Seneckí žiaci kreslili a písali o harmónii žitia človeka a prírody

Členovia  poroty pred najlepšími prácami

Dve najlepšie práce, ktoré postúpili do celoslovenského kola súťa-
že. Jedna najlepšia odtiaľ poputuje do Paríža.



Prvé miesto v kategórii žiakov 7. 
až 9. ročníka na celoslovenskej 
súťaži v prednese kresťanskej 
poézie a prózy  v Ružomberku 
,,…a slovo bolo u Boha“ získal 
už po tretí raz David Hartl zo Zá-
kladnej umeleckej školy v Senci. 
Recitoval úryvok z posledného 
nedokončeného diela Vincenta 
Šikulu Udriem pastiera. Zachy-
táva kruté väzenie gréckokato-
líckeho biskupa Pavla Gojdiča 
v komunistických lágroch, ako 
aj jeho smrť. Ako uviedla učiteľ-
ka ZUŠ Helena Čajková, ,,text 
sme vybrali ako hold všetkým 
umučeným za vieru a aj preto, 
aby mladí poznali túto vzácnu 
osobnosť.“ Ako víťazka Brati-
slavského kraja reprezentovala 
na celoslovenskom kole súťaže 
v prednese slovenských povestí 
Šaliansky Maťko J. C. Hronské-
ho v Šali Janka Beňušková zo 
Senca. Táto žiačka ZŠ Mlynská 
a ZUŠ predniesla povesť Lesný 
duch.                                  (H.Č.)
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David po tretí raz víťazne

Spišský diecézny biskup František Tondra a šťastný David Hartl, 
ktorý už pravidelne zbiera ocenenia.

Ulicami Senca
Viete, po kom je pomenovaná 
ulica, na ktorej bývate?

Ul. Juraja Fándlyho
Nachádza sa na nej ZUŠ i materské 
školy, čo by určite potešilo tohto 
národného buditeľa, osvetového 
pracovníka, spisovateľa, katolíc-
keho kňaza, člena skupiny berno-
lákovcov. Juraj Fándly žil v rokoch 
1750 – 1811. Ako farár pôsobil 28 
rokov v Naháči. Jeho život veľmi 
ovplyvnil Anton Bernolák, predse-
da Slovenského učeného tovariš-
stva, ktoré združovalo slovenskú 
inteligenciu, predovšetkým kňa-
zov, učiteľov, lekárov. Tovarišstvo 
sa snažilo uviesť bernolákovský 
spisovný jazyk do života, vydá-
vať slovenské duchovné i svetské 
knihy, pestovať vzdelanosť, dvíhať 
kultúrnosť národa.
Fándly bol pokladníkom Tovariš-
stva, preto mal listový kontakt so 
všetkými členmi, a tak povzbudzo-
val, burcoval, informoval, pôsobil 
ako svorník medzi slovenskou in-
teligenciou. Vo vlastnej záhrade 
používal nové postupy  pri pes-
tovaní plodín a svoje skúsenosti 
potom vydal v knihe Piľní domaj-
ší a poľní hospodár, O uhoroch                               
a včelách, Slovenskí včelár, Ze-
linkár. Písal rôzne poučné príbehy 
ako katechézu. Z hodín literárnej 
výchovy poznáme jeho dielo Dú-
verná zmluva medzi mníchom                                                   
a diablom, v ktorej  vtipným spôso-
bom, až ironicky, hovorí o chybách 
niektorých rehoľníkov. Išlo mu o 
nápravu týchto chýb, hoci ho mno-
hí nepochopili. Preto mal v živote 
veľa ťažkých chvíľ a konfliktov. 
Cyrilometodská myšlienka bola 
pre neho základnou ideou, preto 
vydal v Tovarišstve Compendiata 
historia gentis slavae, Papánko-
ve Dejiny slovenského národa, 
Príhodné a svátečné kázne. Jeho 
farníci  ho  museli  mať  veľmi  radi, 
veď bol  pre  nich  nielen  kňazom,  
ale i učiteľom, lekárom, zelinká-
rom, agronómom, zverolekárom, 
dokonca vydal nové recepty pre 
gazdinky. Snažil sa viesť mužov 
k zodpovednému vedeniu rodín, 
modernému hospodáreniu, ženy 
viedol k dobrej výchove, moderné-
mu vedeniu domácnosti.
J. Fándly patril k ľuďom, ktorí 
svojím životom dvíhali slovenský 
národ za cenu vlastného pokoro-
vania od mocných v monarchii. 
Bez nároku na odmenu, z číreho 
altruizmu a lásky k svojim. Uznanie 
sa mu dostane až v Božom kráľov-
stve, ako všetkým skutočne VEĽ-
KÝM.                                   (H. Č.)

ZUŠ Fándlyho 
zbierala ocenenia
•  Súťaže žiakov ZUŠ vrcholia. Na 
prehliadke gitaristov Bratislavské-
ho kraja   Senčan Ivan Ulický zís-
kal strieborné pásmo.
• V Kežmarku sa stretli violonče-
listi z celého Slovenska. Lenka 
Vrábelová, Marianna Mikócziová 
a Filip Mikóczi obsadili 3. miesta. 
Čestné uznanie získalo violonče-
lové trio v obsadení: L. Vrábelová,   
M. Mikócziová a  M. Debnár. 
• Na celoslovenskej súťaži v hre 
na klavíri Schneiderova Trnava 
2007 získala Nina Vrábelová zlaté 
pásmo, Angelika Fábryová a Mária 
Szitka bronzové pásmo.
• Na  krajskej speváckej súťaži Ru-
ženy Bolebruchovej získali Viktória 
Ballánová 1. miesto, Lucia Kmeco-
vá a Iľja Takács 2. miesta. 
• Žiaci výtvarného odboru získali 
ocenenia na 15. medzinárodnom 
bienále grafiky v Toruni (Poľsko): 
Andrea Tóth Vaňová (medaila          
a diplom), Matej Varga a Hanka 
Remenárová (diplom). Všetci traja 
sú žiakmi Mgr. art. Tittlovej, ktorá 
rovnako dostala diplom za ume-
lecké vedenie žiakov. Medailu         
z  bienále získali len dvaja žiaci zo 
Slovenska.
• 1. apríla sa uskutočnil koncert 
žiakov ZUŠ v evanjelickom kosto-
le. Vystúpili na ňom najúspešnejší 
žiaci školy.                             (MM)

Po celý týždeň sa deti z triedy Zvončeky, Púpavy z Materskej 
školy na Kysuckej ulici tešili na  pracovníčky z Úradu verejného 
zdravotníctva (ÚVZ), ktoré ich pred rokom informovali o dôle-
žitosti čistenia zúbkov, potrebe preventívnych prehliadok a vý-
zname včasného ošetrenia kazu. Deti mali možnosť ukázať, čo 
sa naučili.

Vo štvrtok 22. marca si MUDr. Ciklamíniová, MUDr. Morvicová spo-
lu so zamestnancami Európskej zdravotnej poisťovne overili, ako si 
deti po celý  rok pod vedením  triednych učiteliek Diany Múcskovej, 
Judity Bálintovej, Milady Hricišínovej, Lucie Deszkášovej, Milky Bi-
laničovej osvojovali a zvládali správnu techniku čistenia zubov, obo-
znamovali sa so škodlivosťou cukru v potrave a o uprednostňovanie 
konzumácie ovocia a zeleniny pred sladkosťami. 
Návšteva bola milo prekvapená, keď ju deti  privítali básničkou Tuti 
– Fruti. Všetkých potešilo, že po celý rok boli deti aktívne v čistení 
zúbkov nielen v škôlke, ale i doma. S deťmi si zopakovali techniku 
čistenia zubov, overili si ich vedomosti, premietli príbeh. 
Najväčšiu radosť deťom  urobili  nové zubné kefky, poháriky, maľo-
vanky a záložky.
,,Do starostlivosti o zúbky sme zapojili i mladšie deti z triedy Mar-
garétky,“ uviedla riaditeľka škôlky Kvetoslava Kováčová.  ,,Tieto deti 
si prvý polrok  umývali zúbky čistou vodou bez zubnej pasty, aby 
si upevnili návyk na pravidelné čistenie.  Naším projektom Starost-
livosť o zúbky v edukačnej činnosti MŠ chceme u detí dosiahnuť 
zdravší spôsob života, systematickú starostlivosť o chrup. Osvojo-
vaním správnych návykov znížiť kazovosť zubov, prispieť k zlepše-
niu stavu chrupu u detí.“
Všetky poznatky  a výsledky z dotazníkov od  rodičov pracovníčky 
ÚVZ spracujú a získajú tak prehľad, do akej miery bolo zdravotno-
výchovné pôsobenie na deti úspešné.                                        (kk)

Deti sa o zúbky 
príkladne starajú
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Pohľad na rozžiarené oči detí 
stál za to. V neštátnom domove 
sociálnych služieb – Dome Ne-
zábudka v Turni sa stretli zdra-
votne postihnuté deti a zdraví 
škôlkari, aby sa spoločne za-
bavili na predstavení Danka                        
a Janka. Smiechu nebolo kon-
ca. Bábkoherečka  Nela Dušo-
vá  pripravila všetkým ozajstný 
herecký zážitok a vtiahla deti 
do neskutočného rozprávko-
vého sveta, v ktorom dobro 
víťazí nad zlom. Predstavenie 
financovala Trenčianska nadá-
cia prostredníctvom Fondu Dr. 
Klaun.                                  (el)

Köt a nyelv
Te is tudd, hova tartozol !
ez óhaj, kérés és parancs,
ha tudod: légy erős, makacs !

A lét fut, avagy araszol,
de te láss száz homályon át,
oda térj, hol a sok barát.

Fecske csak fecskével  repül,
tavaszra vissza, őszre el,
Gólya csak együtt kelepel.

Élni lehet? nem egyedül!
sok kertben biz sok rózsa él,
mind összetart, de nem cserél.

Bárányfelhői egünknek
csak együtt, külön útjuk nincs!
szép példa, te is példát hints!

Ezt tudnod kell, így lelkünknek
lesz józansága, szent célja
és ő nem lesz soha léha!

Ha részegít a rossz, ne félj,
ellenállsz, leküzdöd mindvég,
ha érzed vezet a hűség.

Ha tartozol, jövőt remélj,
sorsodban más útra ne lépj,
biztos megóv, nem lesz veszély!

Velünk, értünk jön a hajnal!
ha rálépsz az igaz útra,
könnyebb lesz az élet súlya!

Csak ezt tedd, ez éltet, sarkall,
hogy kötődj, velük élj tovább!
ez a föld nem lesz mostohád!

Köt a nyelv, imád meg anyád,
ez erő, ködoszlató érv,
ez biztos út, a mentő rév.

Kis falvak, városok, hazád,
csak hozzájuk tartozz testvér,
csak ezt tedd, mindennel felér !

Mgr. Katona Roland

Pripomenuli si výročie revolúcie 
Slávnostným programom v budove maďarského gymnázia            
v Senci si 15. marca študenti a učitelia Spojenej školy s vyučo-
vacím jazykom maďarským pripomenuli výročie maďarskej re-
volúcie z roku 1848. Program zostavili študenti Spojenej školy                                                
s vyučovacím jazykom maďarským a hostia z Mosonmagyaróvá-
ru a Keszthelyu.  Po kultúrnom programe odohrali domáce diev-
čatá s dievčatami z Mosonmagyaróváru basketbalový zápas, 
ktorý sa skončil spravodlivou remízou 8:8. Učitelia a študenti                      
v popoludňajších hodinách na oslavách revolúcie v Bratislave 
položili veniec pri soche významného maďarského básnika a re-
volucionára Sándora Petőfiho.

A forradalomra emlékeztek
Ünnepi műsorral emlékeztek meg március 15-én a magyar taní-
tási nyelvű gimnázium és az egyesített iskola tanárai és diákjai 
az 1848-as forradalom és szabadságharc eseményeiről. A prog-
ramot mosonmagyaróvári és keszthelyi vendégeikkel állították 
össze. A műsor utáni barátságos kosárlabda mérkőzés a hazai 
és a mosonmagyaróvári lányok között igazságos döntetelenre, 
8:8 ra végződött. A délutáni órákban tanárok és növendékeik 
részt vettek a pozsonyi koszorúzási ünnepségen Petőfi Sándor, 
a nagy magyar költő szobránál.

 Mgr. Béla Susla

Opytovatelia 
v domácnostiach 
Štatistický úrad SR realizuje  
zisťovanie o príjmoch a život-
ných podmienkach domác-
ností. Zisťovanie sa uskutoční 
vo vybraných domácnostiach 
aj v Senci od 2. do 30. apríla 
prostredníctvom externých 
spolupracovníkov (opytovate-
ľov)  ŠÚ SR - Krajskej správy 
v Bratislave. Opytovatelia sú 
povinní sa preukázať povere-
ním opytovateľa (aj dokladom 
totožnosti). Bližšie informácie: 
02/69 250 469, 400               (r)

Hodnotili 
aj plánovali
Členovia Základnej organizá-
cie (ZO) č. 215 Slovenského 
zväzu telesne postihnutých 
zo Senca sa 17. marca stretli 
na výročnej členskej schôdzi. 
Zhodnotili svoju činnosť za rok 
2006 a oboznámili sa s plánom 
práce na rok 2007. 
Na stretnutí sa zúčastnila aj vi-
ceprimátorka Helena Nemco-
vá, finančne pomohol mestský 
úrad. Členov ZO potešil aj kul-
túrny program, ktorý pripra-
vil zbor Radosť pod vedením 
Ferka  Podolského a žiaci ZUŠ 
pod vedením Mgr. art. Gabriela 
Škriečku. Darčekmi do tombo-
ly prispela H. Nemcová, pod-
nikatelia zo Senca a Veľkého 
Bielu, ako i niektorí  členovia. 
Všetkým patrí srdečné poďako-
vanie.                                   (ľb) 

Foto Eva Lauková

Mesto  Senec  vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie
riaditeľa Materskej školy, Košická 40, 903 01 Senec.

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky: 
• Vzdelanie podľa vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pe-
dagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov pre príslušný druh a typ školy • Naj-

menej 5 rokov pedagogickej praxe • Občianska bezúhonnosť • Osobné a morálne predpoklady

Požadované doklady: 
• Prihláška do výberového konania • Overené fotokópie o dosiahnutom stupni vzdelania a 

pedagogickej praxi • Aktuálny odpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace) • Stručná kon-
cepcia riadenia a rozvoja školy • Profesijný životopis • Súhlas na použitie osobných údajov pre 

potreby výberového konania

Prihlášku s požadovanými dokladmi treba zaslať v obálke označenej „Výberové konanie“ do 3. 
5. 2007 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.

Divadlo rozosmialo deti
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Amazónky, ktoré sa nezľaknú súpera
Mladé hádzanárky Piccardu Senec na striebornej priečke
Dievčatá z hádzanárskeho 
klubu Piccard Senec sa zú-
častnili na medzištátnom 
turnaji v Bytči a skončili 
na veľmi peknom  druhom 
mieste. 

V kategórii mladšie žiačky ich 
súpermi boli Senica, Zubří, 
Vranov, SSS Bytča, MHK Byt-
ča. Na umiestnení sa podieľali 
hráčky - krídlo: Denisa Bá-
noczká, Timea Tóthová, spoj-
ka: Katarína Gábrišová, Klára 
Horváthova, stred: Laura Csu-
kaová, Ivana Tóthová, pivot: 
Nora Csukaová, Petra Siman-
derová, brankárka: Viktória 

Matláková, Veronika Pomšá-
rová. Trénerka Lenka Vajsová 
bola veľmi spokojná: ,,Chcem 
dievčatá pochváliť a zároveň 
im poďakovať za skvelé výko-
ny. Zvlášť ďakujem brankárke 
Viktórii Matlákovej, ktorú oce-
nili ako najlepšiu brankárku 
turnaja. V niektorých chvíľ-
kach som si myslela, že diev-
čatá sú už na pokraji svojich 
schopností a možností, hlavne 
po hrubých zákrokoch  súpe-
riek. Vzápätí však chytili dru-
hý dych a doviedli zápas do 
úspešného konca. Sú to veľké 
bojovníčky, ktoré sa nezľaknú 
žiadneho súpera. Vždy podá-

vajú maximálny výkon, aby so 
cťou reprezentovali  Senec.“ 
Veľa ľudí nevie, že hádzaná                                            
v Senci funguje od roku 1950. 
L. Vajsová sa pripojila ku klu-
bu Piccard Senec v roku 2004. 
Snaží sa odovzdávať svoje 
schopnosti mladším a starším 
žiačkam. ,,Hodiny, ktoré pre-
žívam s mojimi dievčatami, by 
som nevymenila za nič na sve-
te. Je radosť pracovať s takými 
nadanými hráčkami, dievčatá 
sa stále zlepšujú.“
Trénerka pozýva všetkých, 
predovšetkým rodičov, na 
zápasy, aby na vlastné oči 
videli, ako napredujú ich dcé-

ry. ,,Som presvedčená, že aj 
dievčatá by hrali s ešte väčším 
nasadením, keby vedeli, že ich 
rodičia v hľadisku podporujú. 
Chcem sa poďakovať všetkým, 
ktorí sa podieľajú na tom, že 
hádzaná v Senci stále existuje 
a napĺňajú sa rady hráčok. Na 
našich tréningoch privítame 
aj ďalšie. Ďakujem Františko-
vi Gábrišovi za jeho finančnú 
podporu, Karolovi Gábrišovi 
za podporu pri tréningoch, 
Petrovi Hanuskovi za jeho tr-
pezlivosť za volantom na dl-
hých cestách. Tých, ktorým 
patrí vďaka, je však omnoho 
viac.“                                        (r)

Basketbaloví bojovníci z GAB SenecBasketbaloví bojovníci z GAB Senec
Gabriela Kokodičová: ,,Vysokých detí je 
dosť, treba ich však podchytiť“
Každý deň trávi večer štyri ho-
diny v telocvični. Kedysi hrá-
vala basketbal za TJ Trenčín, 
Sláviu UK Bratislava a Sláviu 
Trnava, dnes sa venuje se-
neckým kadetom a juniorom,          
k nim si pribrala aj starších 
žiakov od desať rokov. Na tých 
má však času menej, a preto 
začala zháňať trénera. Chlapci 
basketbal chcú hrať, veď nie 
všetci milujú futbal. Trénerka 
Gabriela Kokodičová však oča-
káva viac iniciatívy zo strany 
škôl, privítala by intenzívnejšiu 
spoluprácu. ,,Vysokých detí 
je dosť, aj keď niektoré majú 
problém s pohybom. Treba ich 
však podchytiť. Môže im to len 
prospieť.“

Spomína na návštevu v Mexi-
ku, kde v oblastiach so zlými 
životnými podmienkami aj                  
v malých zaostalých dedin-
kách mali rozmiestnené bas-
ketbalové koše či malé bránky. 
,,Všetci si to vážia, neničia ich, 
hrajú o dušu.“

Favorita riadne potrápili
V peknom bojovnom zápase prehral Školský športový klub GAB 
Senec s favorizovanými Levicami 83:92, hoci v polčase viedol. 
Akoby sa zľakol víťazstva. Hostia však patria medzi najlepšie klu-
by v dodatkovej súťaži kadetov vyhlásenej SBA. G. Kokodičová: 
,,Techniku mali hostia lepšiu, veď hrajú dlhšie, navštevujú špor-
tové triedy. Moji chlapci bojovali, výsledok je priaznivý. Hráme  
so striedavými úspechmi.“ Trénerka chváli hru Filipa Stranov-
ského zo ZŠ Tajovského, ktorý je v širšom reprezentačnom vý-
bere a kluby ho oslovujú s možnosťou hosťovania. ,,Teší ma, že 
prichádzajú výsledky, trochu sa zviditeľňujeme v basketbalovom 
svete.“                                                        Text a foto Eva Lauková
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Penaltovým 
hrdinom gólman

Prvé víťazstvo
Milovník tuningu Zdeno Agner 
(Veľký Biel) si tento rok – 7. ap-
ríla, pripísal prvé víťazstvo na 
významných pretekoch, keď na 
Masarykovom okruhu v Brne 
skončil v šprinte na 3. mieste. 
Prvý pohár v kubatúre do 1300 
cm3 ho potešil: ,,Jazdilo sa mi 
výborne, nemal som žiadne 
problémy.“ Ladislav Manczal 
zo Senca sa na stupeň víťa-
zov nedostal, no aj jemu patrí 
uznanie. Súťaž amatérov or-
ganizoval Renocar a celkovo 
sa na nej zúčastnilo  okolo 90 
pretekárov.                          (el)

Druholigové hádzanárky klu-
bu Piccard Senec sú na ces-
te za postupom do najvyššej 
súťaže. V jarnej časti zatiaľ 
všetky zápasy vyhrali, vonku 
zdolali aj svojho najväčšie-
ho súpera  Nesvady. Hrá sa 
dvojkolovo doma a von. Nové 
Zámky zo súťaže odstúpili, 
zostali Topoľníky, Nesvady, 
Kolárovo a Lehnice. Trénerka 
Viola Gaburová: ,,Teraz je to 
už len na hráčkach, motivá-

ciu majú, občas sa však boja 
zodpovednosti a niekedy sú aj 
tvrdohlavé. No opraty už pustiť 
nemôžeme.“ Aj keď má nieke-
dy problémy s kádrom (zrane-
nia, rodinné problémy a pod.), 
darí sa jej ho sceliť. Po zranení 
členka sa do tempa dostáva  
ľavá spojka Aďa Jurčovičová, 
spolu so sestrou Maťou (pravé 
krídlo) sú spoľahlivé v obran-
nej činnosti. Hnacím motorom 
je stredná spojka Katarína 

Gilbert. ,,Veľkým pracantom 
je rýchla Dana Mečírová na 
ľavom krídle, musí sa však 
zlepšiť v premieňaní šancí,“ 
zdôrazňuje trénerka. Spoľah-
livo zatiaľ chytajú obe bran-
kárky Zuzana Hollá a Michaila 
Melišeková a V. Gaburová vy-
zdvihuje  aj hru mladej pivotky 
– čerstvej ,,osemnástky“ Jany 
Šimáškovej, ktorá je prísľu-
bom do budúcnosti. 

Eva Lauková

FC Senec v semifinále pohára
Víťazstvom nad ŠK Eldus Mo-
čenok  3:2 (0:0) po pokuto-
vých kopoch 7:6 si FC Senec 
zabezpečil postup do semifi-
nále Slovenského pohára.
A hoci Senčania po oslabení 
mužstva odchodmi viacerých 
hráčov nepodávajú v Corgoň 
lige také dobré výkony ako na 
jeseň, zamerali sa na poháro-
vú súťaž  a so šťastím uspeli            
u súpera, ktorý hrá prvú ligu. 
Hrdinami zápasu boli Erik 
Takáč – skóroval dva razy a 
brankár Ján Novota, ktorý dal 
v penaltovom rozstrele rozho-
dujúci gól. 
V semifinále sa  FC Senec 
stretne 17. apríla s B mužstvom 

MFK Ružomberok, druhú dvo-
jicu tvoria úradujúci vicemaj-
ster Artmedia Bratislava a pr-
voligový Vion Zlaté Moravce. 
Odveta sa hrá 25. apríla. 
Senčania sú hrdí na Ľubomíra 
Michalíka, ktorý po odchode 
do anglického Boltonu zakot-
vil na hosťovaní v Leedsi Uni-
ted, kde seneckého stopéra 
ospevujú. Vraj tímu priniesol 
šťastie a chystá sa tam pobud-
núť dlhšie.
A čo je ešte nové v kuchyni se-
neckého klubu? Tréner Jozef 
Valovič pri mužstve zostáva, 
vzdal sa kandidatúry na post 
generálneho sekretára SFZ.

Eva Lauková

Nechcú pustiť opraty
Senecké hádzanárky na ceste do prvej ligy

Priatelia futbalu a športu, po-
zývame vás na 3. ročník Má-
jového futbalového turnaja, 
organizovaného pre amatér-
skych futbalistov seneckých fi-
riem. Aj vďaka vám bude tento 
deň príjemnejší pre všetkých 
účastníkov a fanúšikov futbalu. 
Príďte povzbudiť svojich pria-
teľov a zabaviť sa pri futbale.                  
O občerstvenie, vrátane dob-
rého guláša, bude postarané.

GAFUGA pozýva na turnaj

18. mája (piatok) od 9. do 15. hod. 
v Národnom tréningovom centre v Senci

SFM Senec chce lákať peknou hrou
Cieľ stabilizovať mužstvo si  
v jarnej časti druhej futbalo-
vej ligy (západ) dal SFM Se-
nec. Zatiaľ sa mu to so strie-
davými úspechmi darí.

Tréner Libor Fašiang chce na-
pĺňať ambície a vraví, že pod-
poru má aj v realizačnom tíme. 
SFM Senec odohral v jarnej 
časti ligy štyri zápasy a pohy-
buje sa pod stredom tabuľky. 
Asistent trénera Ivan Kolem-
bus: ,,Na vynovený štadión vo 
Veľkom Bieli chceme prilákať 

divákov peknou hrou  a v lige 
hrať dôstojnú úlohu. Máme 
vyrovnaný 21-členný mladý 
káder, od ktorého očakávame, 
že bude podávať čoraz lepšie 
výkony.“ 
SFM Senec sa po odchode 
viacerých hráčov posilnil. Priš-
li: Peter Mazúch (Artmedia B), 
Arpád Gögh, Jozef Medgyes 
(obaja D. Streda), Peter Brezík 
(Inter), Richard Charvatovič 
(ČR), Branislav Benko a Peter 
Horgosi (návrat z hosťovania, 
resp. po zranení).                (el)

Zľava asistent trénera Ivan Kolembus, hlavný tréner Libor  Fašiang 
a tréner brankárov Ladislav Tóth.
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Odmena za tvrdú drinu
Na súťaži Senecká ruka žali úspechy aj domáci pretláčači

ŠPORT

Výsledky: muži pravá ruka 63 kg: 1. Jaroslav Sulan (AWK Trnava), 3. 
Gejza Rigo, 6. Gabriel Radimák (obaja AWK Senec), 70 kg: 1. Hristo 
Delidzakov (Bul.), 12. Michal Kocka (AWK Senec), 18. Roman Grlak 
(SLVS Senec), 78 kg: 1. Ľ. Jagnešák (AWK Rabea), 8. Ladislav Hervay 
(AWK Senec), 16. Lukáš Patoprstý (SLVS Senec), 86 kg: 1. Ion Onces-
cu (Rum.), 4. Martin Ruman, 12. Peter Chladný (obaja AWK Senec), 16. 
Zdenko Horečný (SLVS Senec), 95 kg: 1. Ján Germánus (AWK Revúca) 
Muži ľavá ruka 70 kg: 1. Lászlo Kollarovics (Maď.), 6. Michal Kocka 
(AWK Senec), 86 kg: 1. Ion Oncescu (Rum.), 2. Rastislav Málek, 5. Peter 
Chladný, 11. Ladislav Hervay (všetci AWK Senec), 18. Zdenko Horečný 
(SLVS Senec)
Ženy pravá ruka 60 kg: 1. Lucia Debnárová, 7. Katarína Rumanová (obe 
AWK Senec),  ľavá ruka bez rozdielu hmotnosti: 1. Brigita Ivanfi (Maď.), 
2. Lucia Debnárová, 5. Katarína Rumanová (obe AWK Senec)

Armwrestleri AWK Senec si    
z medzinárodnej súťaže v pre-
tláčaní Senecká ruka odniesli 
štyri medaily. Najúspešnejšia 
zo Senčanov bola Lucia Deb-
nárová (zlato a striebro). 

Lucia Debnárová si svoj úspech 
vychutnávala. Pravačka jej vy-
niesla prvú priečku, ľavačka 
(bez rozdielu hmotnosti) dru-
hú. Je to jej najväčší úspech 
na týchto pretekoch. „Prehrala 
som so súperkou, ktorá vážila                                                         
o 27 kilogramov viac. Ale bo-
jovala som!“ obhajuje sa a do-
dáva: „Je to odmena za tvrdú 
drinu.“ Uspeli aj ďalší Senčania. 
Šťastný bol Rasťo Málek, veď 
získať striebro v takej konku-
rencii je úžasné. Svoj úspech 
z vlaňajška zopakoval aj Gejza 
Rigo. V súťaži sa nedarilo vice-

majstrovi sveta Martinovi Ruma-
novi, hoci - paradoxne prehral 
iba dva razy s neskorším víťa-
zom. Skončil štvrtý. Prezident 

Slovenskej asociácie pretláča-
nia rukou Milan Čapla: ,,Sloven-
sko triumfovalo, získalo najviac 
– šestnásť medailí.“

Potvrdilo sa, že Senecká ruka sa 
čoraz viac stáva jedným z najuz-
návanejších a najúspešnejších 
turnajov, čo teší predovšetkým 
jej organizátorov Milana Čaplu 
a jeho syna Mariána, predsedu 
seneckého klubu AWK, ktorý je 
členom Výkonného výboru Eu-
rópskej federácie pretláčania.
Na turnaji ocenili aj funkcioná-
rov a organizátorov, medzi nimi 
oboch Čaplovcov a Petra Sza-
ba, riaditeľa mestského kultúr-
neho strediska v Senci, kde sa 
súťaž konala už štrnásty raz. 
Milan Čapla pri tejto príležitos-
ti povedal: „Som rád, že mám 
takého syna.“ Vysokú úroveň 
turnaja podčiarkla kvalitná za-
hraničná účasť, zúčastnilo sa 
na ňom 127 pretekárov z dva-
nástich krajín.

Text a foto Eva Lauková

Jano ako kulturista
Ján Germánus, dlhoročná opora slovenského armwrestlingu, 
ktorý zo svetových šampionátov priniesol už dvanásť zlatých, 
pyšne ukazoval svoje svalnaté telo. A fotoaparáty cvakali... 
Milan Čapla sa pýtal, či sa pripravuje na svetový šampionát           
v kulturistike. Jano sa na preteky veľmi tešil. Prístup profesioná-
la, poctivý intenzívny tréning zúročuje vo výsledkoch. Má neuve-
riteľnú silu. Biceps predvádza aj na fotografii hore, kontruje mu 
Senčan Martin Ruman. Za obdiv stálo aj jeho tetovanie.

Spokojný Rasťo Málek (vľavo)

Lucia Debnárová (vľavo) v boji o zlato

Gejza Rigo (vpravo) zopakoval vlaňajší úspech.
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Program na apríl
KINO MIER SENEC

Začiatok filmových predstavení          
je o 18. h.

16. 17. pondelok – utorok    
GHOST RIDER
Hviezdny motocyklový kaskadér Johny uzav-
rel zmluvu s diablom, aby tak dokázal ochrániť 
ľudí, ktorí sú mu najbližší – cez deň zostáva 
špičkovým kaskadérom, ale po zotmení sa 
mení na Ghost Ridera. Akčný dobrodružný 
film. V hlavnej úlohe: Nicolas Cage. 
USA, MP, 105 min. 

Vstupné: 65,-Sk

19. 20. štvrtok – piatok   
MY DVAJA A MAGOR
Boli by ideálny pár. Keby neboli traja. Snáď 
každý má nejakého šialeného kamaráta...
USA, MP, 109 min.

Vstupné: 60,-Sk

21. sobota
OBSLUHOVAL SOM ANGLICKÉHO KRÁĽA
Na základe knihy Bohumila Hrabala – filmo-
vý prepis režiséra Jiřího Menzela. O českom 
osude 20. storočia. Príbeh pikolíka. Film do-
stal ocenenie Českého leva. V hlavnej úlohe 
Oldřich Kaiser, v ďalších úlohách Martin Huba, 
Milan Lasica, Marian Labuda. 
ČR, MP, 110 min.

Vstupné: 60,-Sk

23. 24. pondelok – utorok  
ŠŤASTIE NA DOSAH
Chris (Will Smith), ktorý je odrazu slobodným 
otcom, lebo ho opustila matka jeho päťroč-
ného syna. Vyhodili ho z bytu a je donútený 
prespávať v útulkoch pre bezdomovcov, na 
autobusových zastávkach a žiť, ako sa dá. 
USA, MP, 110 min.

Vstupné: 60,-Sk

26. 27. štvrtok – piatok  
ZABIŤ ESO
Ben Affleck, Andy Garcia v akčnej komédii. 
Vyhráva ten, ktorému sa podarí „zabiť eso“.
USA, MN 15, 108 min.

Vstupné: 60,-Sk

28. 29. sobota – nedeľa   
LISTY Z IWO JIMA
Rozdielne príbehy, rozprávané z rozdielnej 
perspektívy a točené v dvoch rôznych jazy-
koch, sú Eastwoodovou poctou ľuďom, ktorí 
prišli o život na oboch stranách konfliktu. 
USA, MP, 141 min.

Vstupné: 70,-Sk

30. pondelok   
ARTUR A MINIMOJOVIA
Príbeh, ktorý je určený pre malých i veľkých. 
Arturova cesta je dôkazom, že niekedy i tí naj-
menší môžu dokázať veľké veci. Scenár a ré-

žia: Luc Besson. 
USA/FR,  MP, 96 min., český dabing

Vstupné: 60,-Sk

Mládežnícke filmové predstavenia:

21. sobota o 15.30 hod.    
SPLÁCHNUTÝ
Rozmaznaný myšiak z lepšej spoločnosti, kto-
rý je domácim maznáčikom a jeho diabolský 
plán na vyhostenie votrelca – spláchnuť krysu 
záchodovou misou späť do kanála.
USA, 100 min., slovenský dabing

Vstupné:50,-Sk

Kultúrne podujatia:

29.4.2007 o 15.00 hod
Slávnostná akadémia Matice slovenskej

Spoločenská kronika
Narodili sa

Jessica Čahojová, Filip Pasztorík, Ela Felvidé-
ky, Tomáš Lucas Bínovský, Gábrišová Soňa, 
Bianca Miličková, Sarah Soboličová, Simona 
Dzurillová, Jakub Dzugas, Dominika Ždánska, 
Filip Varga

Manželstvo uzatvorili
Jozef Kis - Janette Gašparová, Bohdan Ho-
ruckyj - Rozália Kovácsová

Blahoželáme jubilantom
Jednota dôchodcov MO v Senci 

Jaroslav Bittner (75)

Klub dôchodcov 
Helena Krajčovičová (75), Gizela Špilová (65), 
Mária Szabadošová (60)

Slovenský zväz telesne 
postihnutých ZO č. 215 v Senci

Gizela Špilová (65), Mária Jačianská (65), Jo-
zef Varga (65), Jozef Róka (60), Ružena Turne-
rová (55), Ľudovít Botta (55), Helena Mitková 
(55)

Navždy nás opustili
Helena Kollárovičová (1935), Vojtech Farkaš 
(1917), Alexander Danter (1918), Mária Patas-
syová (1942), Judita Kučeráková (1948), Vla-
dimír Palkovič (1968), František Sipos (1932), 
Terezia Tóthová (1924), Anna Bárcziová (1956), 
Gejza Račko (1947), Imrich Deák (1935), Jozef 
Burian (1949)

Dňa 29. apríla uplynie 10 rokov, 
keď nás vo veku 49 rokov opus-
tila najlepšia mamička, man-
želka, babka a švagriná Marta 
Podmanická. S láskou spomí-
na rodina.

Márne ho moje oči všade hľada-
jú, márne mi po tvári slzy steka-
jú. Dňa 28. apríla si pripomínam 
prvé výročie, kedy ma navždy 
opustil môj milovaný manžel Ľu-

dovít Horáček. S láskou spomína manželka 
Zuzana.

Pred rokom nás 19. apríla náhle 
opustil Michal Rekeň. S láskou 
na neho spomína manželka a 
deti s rodinami.

SENČAN  apríl 2007


