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ŠPORT: Futbalisti SFM Senec lídrami druhej ligy

Školáci si sadli
do lavíc
Prváčikovia prišli aj s kúskom 
trémy, starší školáci už ako 
ostrieľaní mazáci. V 1. A triede                           
v ZŠ na Mlynskej ulici ich zasad-
lo 22. Pani učiteľka Jana Paraj-
ková má prváčikov premiérovo: 
,,Boli trošku vystrašení, ale väč-
šina vravela, že sa na školu teší. 
Na školu si zaspomínali aj ich ro-
dičia.“ Táto prvá trieda je triedou 
ovečiek, žiaci 1. B, kým sa lepšie 
spoznajú, budú nosiť motýliky 
so svojimi menami. 
Šlabikár pre prvákov ilustrova-
la Senčanka Alena Wagnerová. 
Takmer 1730 žiakov troch zák-
ladných škôl (dve s vyučova-
cím jazykom slovenským, jedna          
s maďarským) v Senci si zasad-
lo do školských lavíc. Z nich je 
približne 200 prvákov, ktorých 
privítali knižkou  uja Jozefa zo 
Senca - Rozprávky zo studených 
a teplých krajov.

(pokračovanie na str. 2)

Internetová 
revolúcia v Senci!
Spoločnosť e-Net predstavila 
nový rad internetových slu-
žieb pre domácnosti v Sen-
ci a jeho okolí - SUPERNET. 
Ide o super službu so super 
rýchlosťou a super cenou.                
E-net svojou ponukou zasko-
čil mnohých. Šokuje predo-
všetkým cenovou politikou.

Tomáš Juríček zo spoločnosti 
e-Net: „S internetovou revolú-
ciou to myslíme vážne a služ-
ba SUPERNET je iba začiatok. 
V skvalitňovaní a rozširovaní 
služieb pokračujeme rôznymi 
smermi - počnúc samotnými 
parametrami služby až po pod-
poru zákazníka formou hot-line 

alebo priamou podporou.“ Čo 
vlastne SUPERNET je? 
Služby sú zamerané predo-
všetkým na domácnosti, ktoré 
aktívne využívajú internetové 
pripojenie, ale aj na úplných za-
čiatočníkov. Služby majú garan-
tované parametre a poskytujú 
dosiaľ nevídané rýchlosti až do 
16 384 kbit/s (prijímanie aj odo-
sielanie). 
Ceny sú vskutku príjemným 
prekvapením - cena služby 
SUPERNET 2 je 588 korún vrá-
tane DPH, pričom jej rýchlosť 
je 2048/2048 kbit/s (prijímanie/
odosielanie). 

(pokračovanie na str. 4)

Chytili troch sprejerov
Príslušníci mestskej polície zadržali 26. augusta o 23.30 hod. na 
zastávke SAD v Senci osoby, ktoré poškodzovali budovy grafit-
mi. Michala J., Erika P. a Matúša L. (všetci zo Senca), prevzala 
štátna polícia. Podarilo sa ich zadržať vďaka Senčanovi J. Š., 
ktorému náčelník mestskej polície aj touto cestou ďakuje.      (r)

Slávnostné otvorenie 
Nám. 1. mája a Mierového nám.

 sa bude konať 14. septembra (piatok). Pri fontáne o 16.15 
zahrá dychová hudba Senčanka a o 16.30 predstavitelia mesta 

slávnostne prestrihnú pásku. 

Na námestí pred MsKS vystúpia o 17. hod. ESO, ZUŠ a SZUŠ, 
o 17.30 bude baviť deti šašo Maroš a discoparáda, o 18.30 sa 

predstaví hudobno-zábavná skupina Svokrin jazyk. Po námestí 
bude premávať Trixi mobil. Občerstvenie je zabezpečené!

O 21. h premietnu v kultúrnom stredisku film Edit Piaf.
Noc otvorených dverí v mestskej knižnici trvá až do polnoci.

Projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou zo štrukturálneho fondu ERDF

Prváčky zo ZŠ A. M. Szencziho, vľavo Mária Emma Rovenská a Melisa Kissová.  Do lavíc základných 
škôl v Senci si sadlo asi 200 prvákov.                                                                                Foto Eva Lauková
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Mesto Senec prijme 
do pracovného pomeru
pracovníkov na údržbu 

námestia.
 

Nástup ihneď,
záhradnícka prax vítaná 

Bližšie informácie 
na Mestskom úrade v Senci

Telefonický kontakt 
0911 053 634 

alebo 02/4025 9132

Školáci si sadli
do lavíc
(dokončenie zo str. 1)

Anton Kubliniak zo školského 
úradu informoval, že v rám-
ci výchovno-vzdelávacieho 
procesu školy pokračujú vo 
svojom zameraní a špecializá-
ciách – rozšírené vyučovanie 
matematiky a prírodovedných 
predmetov, cudzích jazykov, 
informatiky, pokračuje sa aj so 
zameraním na športovú príp-
ravu. 
Zveľadili sa aj budovy škôl, na 
ZŠ Mlynská vymenili okná, na 
všetkých školách vymaľovali 
triedy, rekonštruovali toalety, 
do školských jedální sa kúpili 
nové drezy. ,,Postupne chce-
me meniť okná a opraviť fasá-
dy aj na materských školách,“ 
uviedol A. Kubliniak. V škôl-

kach sa počet detí nemení, je 
ich takmer 510.
ZUŠ naďalej pracuje v štyroch 
odboroch (výtvarný, tanečný, 
hudobný a literárno-drama-
tický) a navštevovať ju bude 
okolo 700 detí. Zároveň sa 
vytvorili dve nové pracoviská 
ZUŠ – pre výtvarnú výchovu 
v Kráľovej pri Senci a pre hu-
dobnú v Igrame.
A. Kubliniak: ,,Dôležitým fak-
torom napredovania škôl v pe-
dagogickom procese je ďalšie 
vzdelávanie pedagogických aj 
nepedagogických pracovní-
kov, čo sa školám v Senci darí 
veľmi dobre plniť cez metodic-
ko-pedagogické centrá a iné 
organizácie.“

Text a foto Eva LaukováPrvý deň v škole si žiaci 5. C na ZŠ Tajovského spestrili aj prehliad-
kou prírodopisného kabinetu.

Pripomenuli si 63. 
výročie Povstania
Aj tohto roku sme si pripome-
nuli výročie vypuknutia Sloven-
ského národného povstania, 
v ktorom drvivá väčšina slo-
venského národa sa postavila 
proti svetovému a domácemu 
fašizmu po boku pokrokových 
síl. Je veľmi dôležité pre slo-
venských súčasníkov, aby sme 
si tento úsek našich dejín uctili. 
Aj miestna organizácia Sloven-
ského zväzu protifašistických 
bojovníkov, spolu so ZO Ko-
munistickej strany Slovenska 
si 28. augusta pripomenuli 63. 
výročie Povstania. Na sláv-
nostnom mítingu sa zúčastnila 
aj senecká verejnosť  a zástup-
covia iných politických strán, 
ktoré sa hlásia k odkazu Povs-
tania. 

Jozef Zrnek 

Napriek dovolenkovému ob-
dobiu je potreba ľudskej krvi 
na liečebné ciele vysoká. 
Transfúzne stanice však po-
ciťujú jej akútny nedostatok. 
Toto si uvedomili aj funkcio-
nári a aktivisti predsedníctva 
Miestneho spolku Slovenské-
ho Červeného kríža v Senci     
a 23. augusta zorganizovali už 
štvrtý hromadný odber v tom-
to roku. Vďaka pochopeniu 
občanov, ale aj značnej pro-
pagácii a úsiliu organizátorov 
prišlo na odber do Strediska 
sociálnych služieb v Senci 90 
občanov ochotných darovať 
krv. Prišli nielen ,,skalní“ dlho-

roční darcovia, ale aj 22, naj-
mä mladých, prvodarcov. Krv 
však mohlo darovať 74 z nich, 
ostatným to po lekárskom vy-
šetrení neumožnili.
Podmienku pre získanie bron-
zovej Janského plakety splnil 
Dušan Gabalec, keď krv da-
roval desiaty raz, striebornú 
získala Ildikó Gabrielová za 
dvadsať násobné darovanie 
krvi. Krv už 276-krát daroval 
aj držiteľ plakety MUDr. Kňa-
zovického Jozef Untermayer. 
Všetkým darcom krvi patrí 
úprimné poďakovanie za ich 
vzácny dar, tak potrebný pri 
liečbe chorých.                 (ga)

 Pozvánka
Galaprogram pri príležitosti 
20. výročia vzniku seneckého 
zboru Radosť sa uskutoční 23. 
septembra (nedeľa) o 15. hod. 
v kinosále Mestského kultúrne-
ho strediska v Senci. Lístky sú 
už v predaji. Zaspievajú nielen 
súčasníci zboru, ale i jeho bý-
valí členovia. Divákov potešia 
tance ľudové, no aj muzikálo-
vé.                                          (r) 

Prijatie Ústavy  Slovenskej republiky a 63. výročie 
Slovenského národného povstania si pripomenuli 
aj predstavitelia mesta. Kyticu kvetov k pamätnej 
tabuli Ústavy položila viceprimátorka Helena Nem-
cová. 

Členovia a sympatizanti strany Smer-SD a HZDS 
sa zišli, aby výročia oslávili aj pri dobrom guláši, 
nechýbala vatra. Predsedníčka Okresnej organi-
zácie Smer-SD v Senci Emese Dobosová pri nabe-
raní gulášu.                                     Foto Eva Lauková

Krv darovali „skalní“ aj prvodarcovia

• Dám do prenájmu miest-
nosť v centre Senca, 19 m2 
(bývalé kožušníctvo) v sute-
réne. Cena 7-tis. Sk mesač-
ne. Tel.: 0915 771 902.
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Pod lupou
• Náčelník mestskej polície           
v Senci ďakuje Alexandrovi. S. 
st., Alexandrovi S. ml.. a K. B., 
ktorí zadržali páchateľa trestné-
ho činu lúpeže dňa 4. augusta 
na Robotníckej ulici.

• Polícia pátra po vozidle 
Škoda Fabia 1,2 modrej farby,          
s evidenčným číslom SC 220 
BJ, ktoré odcudzil neznámy 
páchateľ v Senci na parkovisku 
pred bytovkou na Jesenského 
ul. v čase od 18. h 28. augusta 
do 13. h 29. augusta. 
 
• Rekreant z chaty na Rybárskej 
ul. 14. augusta o 6.30 oznámil na 
mestskú políciu, že na chate bol 
zlodej, ktorý sa pohybuje aj po 
okolitých chatách. Mestskí poli-
cajti po naháňačke zadržali po-
dozrivého, u ktorého našli rôzne 
predmety. Bolo podozrenie, že 
pochádzajú z trestnej činnosti. 
Ľuboša H. prevzala štátna polí-
cia, dokázali mu dva trestné činy 
krádeže. 

• Mestskí policajti zadržali 
28. júla o 6.45 hod. na severe 
Slnečných jazier osobu, kto-
rá vyvalila oplotenie v areáli 
chaty, rozbila sklenenú výplň 
plastových dverí, čím majite-
ľovi spôsobila škodu 20-tisíc 
korún.  Podozrivého Martina P. 
prevzala štátna polícia.

• Mestskí policajti spozorovali  
27. júla o 3.25 hod. na severe Sl-
nečných jazier osobu s podozri-
vým správaním. Pri kontrole naš-
li vrecko s obsahom neznámej 
sušenej látky, o ktorej sa zistilo, 
že ide o marihuanu. Tomáša H. 
prevzali príslušníci štátnej po-
lície  v Senci. Je podozrivý zo 
spáchania trestného činu ne-
dovolenej výroby omamných 
a  psychotropných látok, jedov       
a prekurzorov, ich držania a ob-
chodovania s nimi. 

• Polícia v Senci začala trestné 
stíhanie voči neznámemu pá-
chateľovi, ktorý sa 29. augusta 
vlámal do prízemného rodinné-
ho domu v Senci na Tehelnej uli-
ci. Odcudzil hodinky, tri mobily 
a 25-tisíc korún. Poškodenému 
spôsobil škodu 61-tisíc korún.

Uzávierka októbrového čísla 
mestských novín Senčan 
je v utorok 25. septembra.

Parkovisko s autobazárom si pomýlil majiteľ (či 
majitelia) týchto dvoch automobilov, ktoré sú 
už dlhší čas deň-noc odstavené na Námestí 1. 
mája v Senci. Ponúkajú ich na predaj. Zaberajú 

tak miesto návštevníkom mesta. Ako sa s tým 
vysporiada mesto, keďže neporušujú žiadne 
nariadenie ani zákon? Zaberajú však parkova-
cie miesta, ktorých je v Senci nedostatok.    (r)

PREDAJ STAVEBNÉHO POZEMKU - VEĽKÝ GROB

veľkosť: 3220 m2, 
cena: 1 000,- Sk / m2 + provízia RK

ASCO SERVIS, s.r.o. 
Tel: 0903 264 171, 0918 517 912

Na parkovisku 
zhoreli dve autá
V Senci na ul. SNP na parko-
visku neznámy páchateľ v noci       
z 5. na 6. septembra zapálil 
vedľa seba zaparkované vo-
zidlá zn. Volkswagen Passat           
a Audi A6. Spôsobil tak poško-
deným Jozefovi W. a leasingo-
vej spoločnosti škodu vo  výš-
ke približne 3 milióny 270-tisíc 
korún. Kto si s kým vyrovnáva 
účty?                                      (r)

Ako z filmu
Na mestskú políciu oznámila   
8. augusta o 11.39 hod. pra-
covníčka stánku PNS na Bra-
tislavskej ul., že jej neznámy 
páchateľ odcudzil zo stánku 
dva kartóny cigariet Marlboro 
a uteká smerom na Bratislavu. 
Mestskí policajti v priebehu 
pátrania spozorovali podoz-
rivú osobu, ktorá sa uberala 
smerom na Veľký Biel. Dala sa 
pred nimi na útek cez pole. Po-
licajti ju po naháňačke zadržali 
v trávnatom poraste neďaleko 
Veľkého Bielu aj s kartónmi ci-
gariet. Podozrivého Daniela Z. 
prevzala štátna polícia.

• Kúpim 2-izbový  byt v Senci pri 
Lidli alebo poliklinike (tehla, zvý-
šené prízemie alebo 1. poscho-
die, výťah, balkón, pivnica). 
Tel.: 0905 914 684

Foto mesiaca: Keď chcete, odneste...

Prišiel o autorádio
Zle dopadol Jozef B. z Pezinka na severe Slnečných jazier, kde 
mal zaparkované auto. Nechal si v ňom svoje autorádio zn. JVC 
čiernej farby, ktoré prilákalo pozornosť neznámeho páchateľa. 
Ten využil príležitosť, rozbil okno na vozidle a autorádio z neho 
ukradol. Poškodenému vznikla škoda 10-tisíc korún.               (r)

foto Marek Vincze
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Internetová revolúcia v Senci!
(dokončenie zo str. 1)

Zároveň je bez limitu množ-
stva prenesených dát a jej 
zriadenie stojí iba osem ko-
rún vrátane DPH, pri uzavretí 
zmluvy na 24 mesiacov. Cena 
mesačného paušálu je garan-
tovaná na 24 mesiacov. 
Na porovnanie: v cene 588 
korún spoločnosť poskytovala 
rýchlosť 512/512 kbit/s, takže 
ide až o štvornásobné zvýše-
nie rýchlosti bez zvyšovania 
ceny mesačného paušálu. 

Nehovoriac o bonuse vo for-
me zrušenia limitu prenese-
ných dát. 
Ako to však bude s pôvodným 
službami „Doma“ a zákaz-
níkmi, ktorí si ich objednali v 
minulosti? T. Juríček: „Služba 
SUPERNET je určená ako pre 
nových, tak aj pre pôvodných 
zákazníkov. Nový zákazník si 
ju jednoducho aktivuje objed-
naním v zákazníckom centre 
(Lichnerova 35, Senec) ale-
bo na www.e-net.sk – sekcia 

„Objednávka“. Pre našich 
pôvodných zákazníkov, ktorí 
používajú ktorúkoľvek z pô-
vodných služieb, je pripravený 
bezplatný prechod na služ-
by SUPERNET. Presné pod-

mienky a prevod samotný radi 
zrealizujeme v zákazníckom 
centre na Lichnerovej 35. Viac 
informácií získajú aj na čísle 
02/ 20 20 20 20.“ 

(el)

Služba                                  Rýchlosť                 Cena služby 
      (prijímanie/odosielanie)             za mesiac
SUPERNET DOMA  512/512 kb/s   348,- Sk
SUPERNET 2   2048/2048 kb/s                   588,- Sk
SUPERNET 4   4096/4096 kb/s                   918,- Sk
SUPERNET 6   6144/6144 kb/s                 1.288,- Sk
SUPERNET 8   8192/8192 kb/s                 1.688,- Sk
SUPERNET 12                12 288/12 288 kb/s              2.288,- Sk 
SUPERNET 16                16 384/16 384 kb/s              2.888,- Sk
 
Cena aktivácie služby je 8 Sk vrátane DPH pri uzavretí zmluvy 
na dobu 24 mesiacov. Ceny služieb sú vrátane DPH.

Zákaznícke centrum e-netu

Domov sociálnych služieb 
pre deti a dospelých Gaude-
amus na Mokrohájskej ulici 
v Bratislave, ktorého zriaďo-
vateľom je BSK, rozšíril roz-
sah poskytovaných služieb 
a zriadil Zariadenie chráne-
ného bývania. 
Jeho cieľom je pomôcť ľu-
ďom s ťažkým zdravotným 
postihnutím integrovať sa do 
spoločnosti. Práve chránené 

bývanie poskytuje priestor 
pre záujmové činnosti, po-
núka rôzne možnosti rozvíja-
nia fyzickej kondície, ako aj 
formy zlepšenia mentálneho                   
a duševného stavu klienta. 
Tým umožňuje klientom – ľu-
ďom so zdravotným postihnu-
tím, žiť život relatívne samos-
tatne a dôstojne. V súčasnosti 
toto chránené bývanie využíva 
štrnásť klientov, ktorí sa tak 

môžu lepšie a jednoduchšie 
integrovať do spoločnosti.
Bratislavský samosprávny kraj 
podporuje zriadenie zariadení 
chráneného bývania, pretože 
zvyšovanie kvality poskyto-
vaných služieb v sociálnych 
zariadeniach je jednou z hlav-
ných priorít BSK v tejto oblas-
ti. Vznik chránených bývaní je     
v súčasnosti trendom aj v kra-
jinách Európskej únie.         (r)

Stredné odborné učilište 
strojárske na Vranovskej uli-
ci v Bratislave, ktoré je v zria-
ďovateľskej pôsobnosti Bra-
tislavského samosprávneho 
kraja, v spolupráci s Úradom 
práce, sociálnych vecí a ro-
diny ponúkajú nezamestna-
ným rekvalifikačné kurzy vo 
viacerých odboroch. 
SOU strojárske na základe 
dohody s Úradom práce, so-
ciálnych vecí a rodiny reali-
zujú vzdelávacie kurzy v ob-
lastiach: Pneuservisné služby                  
v autoservise, Obrábanie 
kovov (modul 1 a modul 2)                     

a Základy zlatníckeho remes-
la. Cieľom kurzov je, aby frek-
ventanti, vyškolení na funkciu 
pneuservisný mechanik,  boli  
odborne zdatní a pripravení 
pracovať s modernou techno-
lógiou   používanou v praxi, 
aby mohli získané vedomosti 
a zručnosti aplikovať vo vý-
robných podnikoch v Bratisla-
ve vybavených CNC strojmi                                                        
a ich riadiacimi systémami, aby 
po ukončení vzdelávacieho 
programu, boli plnohodnotne 
začlenení do pracovného pro-
cesu, či už  ako zamestnanci 
malých a stredných podnikov, 

alebo ako samostatne zárob-
kovo činné osoby. V jednom 
kurze je minimálny počet šesť 
osôb a počas celého projektu 
sa rekvalifikuje 144 osôb. 
Hlavným cieľom projektu re-
kvalifikácie je pomôcť neza-
mestnaným znovu sa začleniť 
do pracovného života. Odbor-
ná znalosť lektorov, úzka spo-
lupráca so zamestnávateľmi, 
vybavenosť priestorov učilišťa 
a tridsaťročná skúsenosť školy 
sú zárukou odborného vyško-
lenia frekventantov. Projekt je 
financovaný z Európskeho so-
ciálneho fondu. 

Kurzy pre nezamestnaných

Župa zvyšuje kvalitu služieb Spolupráca 
v sociálnej oblasti
„Zlepšovanie a rozširovanie re-
socializačnej a rehabilitačnej 
starostlivosti o osoby závislé od 
psychotropných látok“ je názov 
medzinárodného projektu, do 
ktorého je v rámci regionálnych 
a miestnych inštitúcií zapojený 
aj Bratislavský samosprávny 
kraj. Projekt sa začal v júli t. r.     
a potrvá 18 mesiacov. Ide o slo-
vensko-francúzsko-fínsky pro-
jekt, ktorý zastrešuje Úrad vlády 
SR a jeho prioritným cieľom je 
zvýšenie úrovne všetkých aktivít 
vykonávaných resocializačnými 
strediskami v zastúpených kra-
jinách. 
V pôsobnosti Bratislavského sa-
mosprávneho kraja je zriaďovať 
a kontrolovať zariadenia posky-
tujúce pomoc drogovo závislým 
deťom a plnoletým občanom. 
Tento projekt ponúka pre BSK 
nové možnosti získania infor-
mácií o podobných aktivitách 
a programoch aplikovaných              
v zahraničí. Obrovským príno-
som pre BSK boli informácie, 
ktoré prezentovala francúzska 
delegácia. Predstavila projekt 
riadenia deviatich zariadení so 
sídlom v Paríži.                         (r)



Vedúcou záujmovo-ume-
leckej činnosti v Mestskom 
kultúrnom stredisku v Senci 
sa stala Beáta Blaščáková. 
Po dokončení rekonštrukcie 
kultúrneho strediska v no-
vembri tohto roku začne rea-
lizovať svoje plány a zámery. 
Už dnes však vie, čo chce.

,,Chcem,  aby Senec žil kultú-
rou, veď ľudia sa cez kultúru 
spoznávajú, môžu si ňou spes-
triť život. V zahraničí je bežné, 
že aj starý človek si ide zatan-
covať, zabaviť sa. Podobne je 
to u dieťaťa, aby sa rozvíjala 
jeho osobnosť. Človek vidí fa-
rebný svet, ale až keď je sú-
časťou tvorivého procesu, vidí 
aj jeho odlesky, vidí omnoho 
viac. A to ho ovplyvňuje.“
V prístavbe kultúrneho stre-
diska budú sústredené rôz-
ne telesá. ,,V mojej vízii majú 
samozrejme nielen vlastné 

priestory, ale aj programy,                            
a to i súťažné. Aj v rámci ok-
resu. Rátam s tým, že pri ur-
čitých príležitostiach budeme 
robiť aj rôzne tvorivé dielne. 
Chcem, aby si tam našli svoj 
priestor všetky vekové kate-
górie.“ 
A nielen to. B. Blaščáková pa-
mätá aj na relax. ,,Do nových 
priestorov, v centre pre voľný 
čas, budú môcť ľudia rôznych 
vekových kategórií chodiť re-
laxovať. Ponúkneme im niečo 
pre telo, aj pre dušu. Nech-
ceme však suplovať základné 
umelecké školy, alebo dikto-
vať umeleckým telesám, čo            
a ako majú robiť. Naša činnosť 
bude na báze dohody a spo-
lupráce.“ 
V prístavbe kultúrneho stre-
diska sa budú konať aj výsta-
vy, koncerty. Svoje miesto si 
tu nájde aj galéria a múzeum.

Text a foto Eva Lauková
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Niečo pre telo, aj pre dušu

Mesto Senec 
prijme do pracovného pomeru

príslušníkov mestskej polície Senec
 

Požiadavky:
• úplné stredoškolské vzdelanie (maturitná skúška) 

• vek nad 21 rokov 
• bezúhonnosť (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 uchádzači s odbornou 
spôsobilosťou príslušníka mestskej polície (vyko-

naná skúška odbornej spôsobilosti, nie  kurz SBS) 
a zbrojným preukazom.

Písomnú  žiadosť o prijatie do zamestnania 
a štruktúrovaný životopis zašlite alebo doručte 

na adresu: 

Mestský úrad
Mierové námestie č. 8

903 01 Senec

JAZYKOVÉ KURZY

Anglický a nemecký jazyk
pre dospelých, začiatočníkov a pokročilých

Zápis: 11. a 13.  9. od 16. do 19. hod.
na ZŠ Tajovského v Senci.

Vyučuje sa 2 hodiny týždenne celý škol. rok 2007-2008
(75 hodín,  40 Sk / hod). Poplatok: 3000 Sk

Informácie: VN - Jazykové kurzy Mgr. Viola Nováková
033/6411 311, 0905 662 504
www.jazykovekurzyvn.sk

Beáta Blaščáková

Rozbieha sa záujmovo-umelecká činnosť v Senci

Želáte si údené koleno? 
V jedno prázdninové ráno som sa rozhodla, že ulahodím man-
želovmu žalúdku a aspoň raz za čas mu uvarím dobrú fazuľovi-
cu s údeným kolenom. Cholesterol i DNA išli nabok a ja som sa               
v daždi vybrala do mäsiarstva. Nakoľko ma od vstupu do obcho-
du nemalo čo odradiť, ba práve naopak, vkusne uložené mäsové 
výrobky ma priam volali „poď“! Rozhodla som sa hneď pre dva 
kusy menších kolienok (to aby ani výčitky neboli veľké). Zamest-
nankyňa zvesila jedno a druhé si „odskočilo“ na zem. 
Moje prekvapenie vystriedal úžas. Bez mihnutia oka a s komen-
tárom „však je tu čisto umyté“ sa aj druhé koleno ocitlo na váhe. 
Jej kolegyňa bez slova sledovala, čo sa bude diať. 
Moja reakcia nedala na seba dlho čakať. Výmenu kolena tu však 
patrične okomentovali. Pri odchode som uvažovala, či som po-
škodená bola ja, alebo urazená predavačka...                MonŠkov



6 SENČAN  september 2007MESTSKÁ POLÍCIA

Nech ľudia vedia, že sme tu pre nich
Nový náčelník mestskej polície Ľuboš Hlaváč: Mám priority a chcem ich riešiť
Vo funkcii je len tretí mesiac, 
ale stihol už toho dosť. Nový 
náčelník mestskej polície         
v Senci Ľuboš Hlaváč po týž-
dňoch mapovania situácie 
vraví: ,,Chcem pre mesto nie-
čo spraviť. Viem, že k realizá-
cii mojich ideálnych predstáv 
sa úplne dopracovať nebude 
dať, ale chcem prispieť k zní-
ženiu kriminality a zlepšeniu 
poriadku v Senci. Chcem, aby 
mestská polícia mala väčšiu 
vážnosť, lepší imidž. Aby ľudia 
vedeli, že sme tu pre nich.“

Čo ste za necelé tri mesiace 
vo funkcii zistili?
- Mapoval som, čo trápi občanov 
najviac. Sú to psy, vandalizmus, 
hlasná hudba na Slnečných ja-
zerách, drobné krádeže a do-
prava. To sú priority, na ktoré sa 
chcem zamerať.
Dá sa s tým ,,bojovať“?
-Mám určité predstavy, ich plne-
nie závisí aj od finančných mož-
ností mesta.
O psoch píšeme na inom mies-
te, ako sa chcete vyrovnať                         
s vandalizmom, predovšet-
kým so sprejermi, ktorí ničia 
rôzne objekty?
-Je to veľký problém, sprej-
mi dostriekali takmer všetko             
v meste, aj na jazerách. Tí, čo 
to robia, si často neuvedomujú, 
že ide o trestný čin. Táto činnosť 
sa ťažko odhaľuje, pretože jej 
aktéri sú organizovaní, rýchlo 
zmiznú. Ale máme i príklady 
ich zadržania (viď. správa na  1. 
strane Senčana – pozn. red.). 
Pomôcť nám môžu aj občania. 
Rátam aj s tým, že policajti budú 
po meste chodiť aj v civile. Nie-
ktoré opatrenia však nebudem 
prezrádzať.
Problémy s rušením nočného 
pokoja sa opakujú už dlho…
 - Ide predovšetkým o obdo-
bie leta – turistickej sezóny na 
Slnečných jazerách. Ľudia sa 
sťažujú najmä na hlasnú hud-
bu. Problémom je, že rekreanti 
sa chcú zabávať. Všeobecné 
záväzné nariadenie mesta ur-
čuje prevádzkovú dobu – pon-
delok až štvrtok a v nedeľu do 
polnoci, v  piatok  a sobotu do 
druhej ráno. Hudba je podľa zá-
kona povolená, ale musia byť 
dodržané určité hodnoty hluku. 

Pomohlo by nám zakúpenia prí-
stroja na meranie hluku, nie je to 
však lacné. Merať by sme mohli 

aj v meste, kde sa tiež vyskytujú 
problémy. Takáto je moja pred-
stava. No niekedy nejde len               

o hlasnú hudbu, ale aj o hlučné 
správanie sa návštevníkov, po-
rušovanie verejného poriadku, 
keď podgurážení hostia huláka-
jú a nevedia sa zmestiť do kože. 
V takýchto prípadoch nám môžu 
pomôcť aj občania, ak zavolajú 
na bezplatné telefónne číslo 
159. Aj anonymne.
Môžeme to riešiť okamžite, 
nie až na základe sťažnosti na 
mestsky úrad. Dvojčlenná  mo-
torizovaná hliadka, ak práve 
nerieši iný priestupok, príde 
okamžite.  
Ako si chcete poradiť s prob-
lémami dopravy v meste?
-Dopravu v meste mestská po-
lícia úplne vyriešiť nemôže, pre-
tože chýbajú parkovacie miesta. 
Senec je preľudnený, je tu veľa  
občanov, ktorí nie sú prihlásení 
na trvalý pobyt a stoja na par-
kovacích miestach. Rovnako 
– každý chce parkovať pod svo-
jimi oknami. Predovšetkým pre  
krádeže vozidiel. 
Nejde skôr o psychologický 
moment? To zlodejov zrejme 
nezastaví… 
-Je to pravda. Avšak táto prob-
lematika sa týka skôr štátnej 
polície. Mestskí policajti sa tiež 
môžu pričiniť o elimináciu krá-
deží – predovšetkým kontrolami 
parkovísk v nočných hodinách. 
Uvítame aj pomoc občanov, 

Ľuboš Hlaváč sa prihlásil do konkurzu, uspel v konkurencii šiestich 
uchádzačov o náčelníka mestskej polície. V Senci žije 34 rokov,         
v štátnej polícii pracoval od roku 1992. Začínal ako pochôdzkár.          
V roku 1997 prešiel pracovať na kriminálnu políciu (úsek násilnej 
kriminality).

Budova mestskej polície na Kalinčiakovej ulici
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Mestská polícia: 
čo môže a čo nie
• Mestská polícia v Senci má    
v súčasnosti okrem náčelní-
ka a jeho zástupcu osemnásť 
policajtov. Poslanci mestské-
ho zastupiteľstva schválili ich 
nárast o desať. Tento rok o päť 
a na budúci rovnako. Prob-
lémom však je malý záujem                     
o túto prácu.
• Právomoci mestskej polície 
určuje zákon o obecnej polícii. 
Ľudia často nevedia, čo je v jej 
právomoci.  Základnými úloha-
mi je zabezpečovanie verejné-
ho poriadku, ochrany majetku, 
života a zdravia občanov, ply-
nulosti a bezpečnosti cestnej 
premávky, dodržiavanie čisto-
ty a pod.
• Mestská polícia napr. ne-
môže riešiť všetky dopravné 
priestupky, len tie, ktoré vyplý-
vajú z porušenia zákazových 
značiek. Ak niekto zastane na 
priechode pre chodcov, to už 
patrí dopravnej polícii. Mestskí 
policajti nemôže dať papuču 
autu, ktoré bráni výjazdu z brá-
ny, alebo stojí na trávniku. Stať 
by sa tak mohlo iba vtedy, ak 
by tam bola zákazová značka.
• Mestská polícia neobjasňuje 
trestné činy. V prípade zadrža-
nia páchateľa trestnej činnosti 
ho musí okamžite odovzdať 
štátnej polícii, ktorej vypomá-
ha, ak zasahuje inde.

ktorí sa už viackrát pričinili           
o chytenie páchateľa, keď nám 
oznámili pohyb podozrivých 
osôb.
Ľudia sa niekedy pýtajú – kde 
tí policajti sú, keď ich tu niet… 
Máte dosť ľudí?
-V súčasnosti máme jednu  mo-
torizovanú hliadku, na dve dva-
násťhodinové zmeny cez deň    
a v noci. Zabezpečujú všetky 
objekty v meste, telefonické 
oznámenia občanov, dopravnú 
situáciu, verejný poriadok, zne-
čisťovanie životného prostredia. 
Môžete byť konkrétnejší?
-Napíklad, len v júli sme mali  66 
výjazdov k objektom, kde bolo 
signalizované narušenie. Na 
pult centrálnej ochrany je na-
pojených okolo 200 objektov. 
Prijali sme 365 telefonických 
oznámení, ktoré policajti museli 
preveriť. Za júl to bolo aj dva-
násť oznámení denne. Riešili 
sme 240 dopravných priestup-

kov, z toho osem sme odstúpili 
na okresný dopravný inšpek-
torát, v blokovom konaní bolo 
199 priestupkov, ostatné sa rie-
šili pohovormi. Vypomáhame aj 
štátnej polícii v prípadoch, keď  
zasahuje mimo Senca. Tiež má 
nedostatok ľudí.
Aké je zabezpečenie služby?
-Na jeden deň potrebujem jed-
ného operačného, jednu dvoj-
člennú motorizovanú hliadku, 
jednu dvojčlennú pešiu. Na noc 
cez letnú turistickú sezónu mu-
sím mať k dispozícii ďalších päť 
ľudí. Čiže desať ľudí na deň. Mu-
sia mať aj zákonné voľno. Sú vy-
ťažení a unavení a toto občania 
nevidia. Niekedy si potrebujú aj 
sadnúť, sú smädní, potrebujú si 
dať kávu.
V niektorých mestách majú 
cyklohliadky. Nerátate s nimi?
-Výhodnejšie sú podľa mňa 
skútre, zaviedli ich v Bratislave 
aj Banskej Bystrici. Predložím 

požiadavku na takúto dvojčlen-
nú hliadku poslancom mesta. 
Pribudla by k motorizovanej 
hliadke.
Ako si predstavujete komuni-
káciu s občanmi?
-Na novej webovej stránke mes-
ta sa rátalo aj s priestorom pre 
mestskú políciu. Budú tam rôz-
ne informácie potrebné pre ob-
čanov, aj mailová adresa, kde 
môžu posielať sťažnosti a pripo-
mienky.  Postupne to chceme 
zdokonaľovať. Na mestskom 
úrade zriadime schránku dôve-
ry, aj tam budú môcť občania pí-
sať pripomienky. Poteší ma, keď 
nebudú anonymné, hoci aj tým 
sa venujeme. Zavediem aj deň 
otvorených dverí u náčelníka.
A čo prevencia?
-Budú sa  jej venovať dvaja ľu-
dia, chystáme rôzne akcie na 
školách.  

Dvojstranu pripravila
 Eva Lauková

Parkovanie v centre Senca je problematické. Výtvory sprejerov

Hudba na jazerách 
áno, ale...

Každý rok sa opakuje to isté. 
Návštevníci Senca sa chcú ba-
viť, obyvatelia majú toho plné 
zuby. Predovšetkým tí, ktorí 
bývajú blízko jazier. Stačilo 
by však len trochu tolerancie          
a dodržiavania nariadení a obe 
strany by boli, aspoň čiastoč-
ne, spokojné.
Mnohí Senčania si myslia, že 
hudba po 22. hod. je zakáza-
ná. Nie je tomu tak, ale prijaté 
sú - aj po tejto hodine - pravid-
lá o množstve decibelov. A tu 
je kameň úrazu. Mesto chce 
problém vyriešiť aj pomocou 
zakúpenia prístroja na meranie 
decibelov. Keby zvíťazila tole-
rancia, ušetrili by sa peniaze. 
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Stačí byť tolerantný a dodržiavať 
všetky pravidlá
Mestská polícia pritvrdila, od septembra rieši priestupky psíčkarov natvrdo pokutami

Psy rozdelili Senčanov na 
dva tábory, každý si hovorí 
svoje, má svoju pravdu. Do-
konca to došlo  do štádia, že 
niektorí obyvatelia postavili 
psa nad dieťa, čo vyvolalo 
ostrú polemiku. V Senci je 
voľný pohyb psov bez vo-
didla zakázaný pod hrozbou 
pokuty. Zakázané je aj zne-
čisťovanie priestorov psími 
exkrementmi. Mestská po-
lícia môže priestupky riešiť 
pokutou.

Podmienky držania psov, kto-
ré musia ich majitelia dodržia-
vať, určuje všeobecné záväz-
né nariadenie (VZN č. 1 z roku 
2003) mesta Senec a zákon 
282/2002, ktorým sa upravujú 
niektoré podmienky držania 
psov. 

Náhubok áno, či nie?
Aj keď si mnohí mysli, že pes 
musí mať náhubok, nie je to 

presné, zákon ho neurčuje pre 
každého psa, iba pre nebez-
pečného. Za nebezpečného 
sa považuje pes, ktorý už na 
človeka zaútočil, alebo ho po-
hrýzol. Náčelník mestskej po-
lície Ľuboš Hlaváč: ,,Takýchto 
hlásení je minimálne. Bolo by 
dobré, aby občan, ktorého 
pes napadol alebo pohrý-
zol, prípad nahlásil na mest-
skú políciu. Máme evidenciu 
priestupkov, môžeme potom 
z toho vychádzať aj v budúc-
nosti.“
Mnohí ľudia si myslia, že bojo-
vé psy  (pittbul a pod.) sú ne-
bezpečné psy. Zákon to však 
nerozlišuje, pozná iba zvlášt-
ne psy (pre horskú službu, po-
ľovné, vodiace, ovčiarske…)

Behá si kade-tade
Pod voľným pohybom psa 
sa rozumie pohyb bez vodid-
la mimo chovného priestoru 
alebo zariadenia na chov.                

U psa zo zvláštnej kategórie to 
neplatí, ak ho na základe vý-
cviku ovláda osoba, ktorá ho 
vedie. Ľ. Hlaváč: ,,Podľa VZN 
mesta vodiť psa na mieste 
so zákazom voľného pohybu 
možno len na vodidle bezpeč-
ne pripevnenom na obojku, 
alebo na prsnom postroji. Dĺž-
ka vodidla musí byť primeraná 
psovi a situácii.“ V Senci je na 
celom území mesta voľný po-
hyb psov bez vodidla zakáza-
ný. Ak si pes behá po námestí, 
parčíku či inde len tak, mest-
skí policajti môžu dať majiteľo-
vi pokutu.
Pes, ktorý sa pohybuje mimo 
chovného priestoru na plo-
chách určených pre voľný 
pohyb psov, musí byť riadne 
označený známkou s identi-
fikačným číslom pre potreby 
kontroly a zistenia adresy ma-
jiteľa. Každá osoba, ktorá psa 
vedie, je povinná na požiada-
nie mestskej polície preuká-

Napísali nám
• Nezvyknem reagovať na člán-
ky, ale už názov ,,Dajte vašim 
deťom náhubky“ v minulom čís-
le Senčana, ma postavil zo sto-
ličky. Moje si odležalo dva dva 
mesiace v inkubátore a ja by 
som pre neho urobila všetko na 
svete. Sme šťastní, že ho máme 
a snažíme sa z neho vychovať 
dobrého a slušného človeka. 
Na psíkov síce z diaľky ,,hav-
káme“, povieme si, že ,,toto je 
havo a robí hav, hav“, ale priblí-
žime sa k nim len po opýtaní sa, 
či sa priblížiť môžeme. Samoz-
rejme očakávame, že psík bude 
na obojku a bude pri ňom jeho 
majiteľ. Vaša verná čitateľka asi 
dieťa nikdy nechcela a nemala, 
lebo žiadna mamina by takéto 
vyjadrenie povedať nemohla, 
ani porovnávať dieťa so psom, 
nech je akokoľvek milý. Nikdy!  
Gretka Balatová

• Celý problém so psami je        
v tom, že ich majitelia po nich 
to, čo dostanú zo seba, neodp-
ratávajú. Radšej sa poobzerajú 
okolo seba, či ich niekto nevidí 
a psa ešte povzbudia. A niekto-
rí sú takí drzí, že im to je úplne 
jedno. Ale k svojmu baráku so 
psom nejdú, radšej k susedné-
mu. Všetko je to o inteligencii    
a tolerancii. Mnohým Senča-
nom to však nič nehovorí. Veď 
prečo aj, keď sa to dá urobiť 
jednoduchšie. Milan K.

• Pes nepatrí do bytovky, ak 
neslúži majiteľovi ako pomoc         
v prípade nejakého zdravotné-
ho postihnutia. Nech má psa 
ten, kto má svoj vlastný dvor a 
môže mu poskytnúť výbeh, ak 
sa tam pes vyšpiní, tak po ňom 
uprace a hotovo. Pes nikdy ne-
bol určený na to, aby žil medzi 
nábytkom v paneláku. Tá dáma, 
na ktorú všetci útočili, si to tak 
trochu zaslúžila za tie svoje 
hlúpe názory. Ja mám tiež psa, 
mám ho na svojom dvore a ni-
koho tým neobťažujem. (hugo)

Obyvatelia na Jesenského ulici volali mestskú políciu, pretože majitelia psov sa tam už nevedia vmestiť 
do kože. ,,Bolo to po 20. hod., mali ešte toľko drzosti, aby vynadali matke, ktorá ich napomenula, že 
nechávajú svojich miláčikov bez mihnutia oka vyšpiniť sa na verejnom priestranstve, kde sa len hodinu 
predtým hrali malé deti. Reagovali drzo svojsky, že oni tam budú chodiť aj naďalej so svojimi psami          
a ich potrebou. Na ten trávnik sa nedá ani vstúpiť bez toho, aby ste si doma nedezinfikovalil svoju obuv. 
A deti si na to nevedia dať pozor. Ide o ich zdravie. Táto situácia sa opakuje pravidelne každý deň a je už 
neúnosná. Ráno je to medzi 5.30 a 7.30 a večer od 19.30.                                          Ing. Martina Bollová 
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zať jeho totožnosť známkou 
umiestenou na obojku. Keď sa 
tak nestane, môže dostať po-
kutu. ,,Ak občania nemajú psa 
prihláseného, treba tak urobiť, 
pretože môžu rovnako dostať 
pokutu,“ dodáva Ľ. Hlaváč. 

Psie exkrementy rozčuľujú
V meste sú priestranstvá, kde 
sa psy nesmú vodiť. Napríklad 
detské ihriská. Avšak aj toto 
nariadenie sa porušuje (viď. 
foto), rodičov to privádza do 
zúfalstva, deti do nemocnice.
Tí, čo psov vlastnia, sa zase 
pýtajú: Kam vlastne s nimi 
môžeme chodiť? Ani v jazere 
sa nesmú kúpať, všetko je za-
kázané…
Podstatné je: pes nie je člo-
vek a otázku môžeme posta-
viť aj tak, či  sa  jeho  majiteľ  
kúpe   s ním vo vani… Prob-
lém exkrementov je tiež často 
pretriasaný. Ak ich majiteľ po 
svojom miláčikovi odstráni, 
tak ako sa to robí v civilizova-
ných krajinách, nikto mu nič 
nepovie. Takýchto psíčkarov 
však v Senci nie je veľa. Koše 
určené na tieto účely sa zatiaľ 

príliš neujali (okamžite mizli 
vrecká na to určené), primátor 
mesta vraví, že v závislosti od 
požiadaviek mesto zakúpi ko-
šov viac. Len aby slúžili svoj-
mu účelu…
Ľ. Hlaváč zdôrazňuje: Obča-
nia sú povinní exkrementy po 
psoch odstraňovať. Do košov, 
označených piktogramami, 
alebo do kontajnerov  urče-
ných pre netriedený komu-
nálny odpad. Takýto kôš je 
napríklad na Sokolskej ulici. 
,,Chcem požiadať všetkých, 
ktorí majú psov, aby boli tole-
rantní.  Stáva sa aj to, že malo-
leté deti chodia na prechádz-
ky so psami. Dieťa nie je za to 
zodpovedné, hoci má rodiča. 
V tomto prípade môžeme iba 
ísť za rodičom a upozorniť ho. 
Je to na rodičoch, na ich prí-
stupe, výchove.“
 
Odchyt túlavých psov
V Senci je evidovaných 1093 
psov, ale dosť ich je neevido-
vaných. Keď policajti nájdu 
na ulici voľne sa pohybujúce-
ho psa, zavolajú zverolekára, 
ktorý ho odchytí. Každý pes 

bez označenia sa pokladá za 
túlavého. 
Podľa označenia však polí-
cia vie zistiť, komu patrí. Jej 
skúsenosti sú rôzne – sú aj 
takí majitelia, ktorí ráno ot-
voria psovi bránu a vypustia 
ho, nech sa ide túlať, nech sa 
poprechádza. Potom sa čudu-

jú, že ho odchytia.
Ľ. Hlaváč: ,,Nedodržiavanie 
nariadenia mesta a zákona 
môže stať občana Senca ne-
malé peniaze. K represii pris-
tupujeme po období dohová-
rania a upozorňovania. Inak 
sa z miesta nepohneme.“

Text a foto Eva Lauková

Pieskoviská sú pre deti, nie pre psov.



Deti poslúchali a podľa lektorky Katky 
Vinczeovej ,,boli ochotné sa učiť”. Občas 
sa ich pozornosť vzdialila, avšak na jej 
upútanie pomohla napríklad aj bábika. 
Dva termíny kurzu jazykovej školy Andan-
tino pre malých školákov, ale aj škôlkarov, 
ktoré sa konali v Pastoračnom centre v 
Senci, boli úplne naplnené. Páčilo sa na 
ňom deťom (konkretizovali – úplne všet-
ko), aj ich rodičom. Niektorí prezradili, že 

ich deťúrence chcú radšej zostať pasovať 
sa s angličtinou, ako ísť do školy. Vraj 
,,my sme v škole tu…” Súťažili, spievali, 
tancovali, angličtinu vstrebávali úplne pri-
rodzene. A z každého úspechu, z každej 
pochvaly mali veľkú radosť.
Jazyková škola Andantino pôsobí v Senci 
už štvrtý rok a darí sa jej zvyšovať počet 
vyučovaných jazykov (v súčasnosti päť), 
žiakov i lektorov.  Ako uviedla Jana Sarňá-

ková, popri kurzoch pre dospelých vzrás-
tol záujem o výučbu detí, ,,preto sme sa 
rozhodli ponúknuť vyučovanie angličtiny 
už aj deťom od jeden a pol roka. Spolu-
pracujeme pri tom s Materským centrom 
Slniečko. Ide o tom, aby deti získali kladný 
vzťah k učeniu cudzej reči a aj sa pri tom 
zabavili.” Pre väčšie deti organizujú kurzy 
spolužiakov. A majú aj ďalšie plány.   

Text a foto Eva Lauková
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Po anglicky hravo a veselo
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Nové ihrisko pre radosť detí

Po niekoľkomesačnej snahe 
sa to nakoniec podarilo. Vý-
sledkom je nové pekné fareb-
né ihrisko v materskej škôlke 
na Košickej ulici. V škôlke zor-
ganizovali finančnú zbierku, 
napísali projekt, ktorý rozpos-
lali niekoľkým organizáciám 
a o spoluprácu požiadali aj 
primátora Senca  Karola Kvá-
la. Počas aprílovej brigády, na 
ktorej sa zúčastnili niekoľkí ro-

dičia detí, navštevujúcich škôl-
ku, najprv všetky nevyhovujú-
ce preliezačky, ktoré neboli 
bezpečné ani kvalitné, odstrá-
nili. Keďže dvor ostal prázdny, 
vymysleli projekt, aby sa deti 
mali kde a hlavne na čom hrať. 
MŠ na Košickej ulici navšte-
vuje približne sto detí. Vďaka 
všetkým rodičom, ktorí nevá-
hali a prispeli na výstavbu ih-
riska. Podarilo sa vyzbierať až 

66 750 Sk. Poďakovanie patrí 
aj firme Nestlé Slovensko, kto-
rá venovala 15-tisíc, výraznou 
finančnou pomocou prispe-
lo mesto Senec. Pomáhali 
aj oteckovia, ktorí sa zapojili 
do výkopových prác a počas 
brigády vykopali jamy, vďaka 
čomu škôlka ušetrila takmer 
10-tisíc korún. Výrobcom a 
realizátorom preliezačiek bola 
firma CODAMF.                  (aš)

Ki nem indul
Zörög az ég, forró a nyár,
felhő felett új felhő száll,
tanít, oktat, minket nevel:
előre menj, nem veszel el!

Hátrálni itt, nem lehet már,
elől tavasz, hátul sok sár,
elég legyen visszakozból ,
hátul levő:sok-sok torzból!

Mert a reggelt nap követi,
lépteinket fény övezi,
vezess napunk csak előre,
nem pincékbe, fel tetőkre!

Ki nem indul, az lemarad,
elindulni mindig szabad!
lobog zászlónk, előre hív,
ne hátra menj, így int a szív.

Elég volt,hogy hátra léptünk,
ez gyávaság, mondja népünk!
hadd csiholjuk, tüzünk égjen,
induljunk már ahogy régen!

Hisz szép jövőt csak az kap 
meg,
ki nem hátrál, ki nem remeg,
elöl a cél, hátul posvány,
Első erő, hátsó ocsmány!

Lépj már lábunk, szívünk 
vezess,
csak előre, ott meg szeress
népet, hazát, így megérted
a szent, földi küldetésed!

Mgr. Katona Roland

Školský klub v znamení umenia
Školský klub na Základnej 
škole Tajovského v Senci  
opäť ponúkol deťom zaujíma-
vý júl. Nakoľko tento rok bol 
zameraný na remeslá a ľudo-
vú tvorbu, deti mali v tomto 
duchu aj aktivity.

Hneď v úvode júla navštívi-
li Majoliku v Modre. Nielenže 
videli, ale si aj vyskúšali svoju 
zručnosť na hrnčiarskom kru-
hu. Ďalšou aktivitou bolo ma-
ľovanie na igelit a veľkú obľubu 
si získalo maľovanie na sklo. 
Ku koncu mesiaca navštívili 
Remeselný dvor v Miloslavove 
s ukážkami kováčskych a dro-
társkych prác. 
V spolupráci so ZUŠ si samy 
vyrobili z hliny aj rôzne pred-
mety. Pod odborným dohľa-
dom Mgr. Valiky Tittlovej išla 
deťom práca skutočne od ruky 
a táto činnosť sa im veľmi pá-
čila. 
Vďaka patrí vychovávateľkám, 
ktoré v rámci možností vytvo-
rili priestor pre deti v získavaní 
pohľadu na život aj cez remes-
lá a umenie.

MonŠkov
Deti si vyskúšali aj hrnčiarsky kruh.

Ľudovo-umelecké výrobky pritiahli pozornosť školákov.

Výstava holubov, 
hydiny a králikov

Základná organizácia 
Slovenského zväzu 
chovateľov v Senci 
usporiada v dňoch

5. - 7. októbra 
tradičnú výstavu holubov, 

hydiny a králikov.

Výstava sa koná v amfiteátri 
na Hečkovej ulici a pre 

verejnosť bude otvorená 
v piatok a sobotu 
od 8. do 16. hod.,  

v  nedeľu  
od 8. do 14. hod. 

Vystavených bude 
asi 700 zvierat. 

Pozývame všetkých záujem-
cov, aj deti, ktoré majú príleži-

tosť vidieť živé zvieratká.



Dentálna hygiena je súčas-
ťou nášho každodenného 
života. Je to účinná liečeb-
no-preventívna metóda mo-
dernej stomatológie, ktorá 
vedie k zachovaniu vlast-
ných zubov v ústach po celý 
život. 

Profesionálnu dentálnu hygie-
nu vykonáva odborník – den-
tálna hygienička a každý, 
komu na svojom zdraví záleží, 
by ju mal absolvovať jeden-
dvakrát ročne, pri rozvinutej 
parodontitíde i častejšie. Indi-
viduálna dentálna hygiena je 
denná starostlivosť o chrup 
každého z nás a k správnej 
starostlivosti nás vedie práve 
profesionál – dentálna hygie-
nička. 
Ako uviedla  diplomovaná 
dentálna hygienička v Senci 
Jana Turanská, ,,dentálna hy-
giena je u nás pomerne nový 
odbor a nakoľko vyškolených 
odborníkov je málo, tak mnohí 
nevedia, čo si pod týmto ter-
mínom majú predstaviť.  Spo-
číva v odstraňovaní nad  i pod 
ďasnových nánosov zminera-
lizovaného povlaku (zubného 
kameňa), ktorý spôsobuje 
zápal a postupnú deštrukciu 
závesného aparátu zuba - pa-
rodontitídu (ľudovo – paraden-
tózu), poškodenie a úbytok 
kosti, čo vyvolá kývavosť až 
vypadávanie zubov, ktoré sú 
často zdravé, bez kazu. Keďže 
vlákna, ktoré držia zub v kosti, 
zatiaľ nevieme nahradiť, den-
tálna hygiena je jeden zo spô-
sobov, ako deštrukčný proces 
výrazne spomaliť.“
Dentálna hygienička špeciál-
nymi nástrojmi odstráni príči-
nu, ktorá spôsobuje poškode-
nie závesného aparátu. ,,Ul-
trazvuk - mechanický nástroj 
sa používa iba na rozrušenie 
veľkých nánosov zubného 
kameňa.“  Ďalej učí správnu 
techniku čistenia, odporúča 
vhodné pomôcky na indivi-
duálnu hygienu (zubné kefky, 
medzizubné kefky, nite, pas-

ty...). 
Ďalšia fáza práce dentálnej 
hygieničky má estetický vý-
znam - je to neinvazívne bie-
lenie – odstraňovanie pigmen-
tov z potravy(kávy, čaju...) a 
fajčenia. Učí rodičov starať sa 
o chrup detí, pretože dieťa nie 
je dostatočne zručné, aby si 
vedelo chrup dôkladne vyčis-
tiť, teda rodič dočisťuje zúbky. 
Mliečny zub má svoj význam 
a je potrebné ho v ústach za-
chovať do výmeny za trvalý, 
pretože pri predčasnej stra-
te prichádza k posunu trva-
lých zubov a dieťa potrebuje 
strojček.  Návšteva dentálnej 
hygieničky je pre dieťa nebo-
lestivé zoznámenie sa so sto-
matologickým kreslom a pri 
dobrej spolupráci dieťa nikdy 
nemusí zažiť bolesť zuba, pre-
tože čisté zuby sa nekazia! 
Profesionálna starostlivosť je 
veľmi dôležitá aj pri fixných 
aparátoch, implantátoch, pro-
tetických prácach (korunky, 
mostíky...), kedy je sťažený 
prístup a často vznikajú kazy 
práve preto, že pacient si ne-
vie dostatočne zuby vyčistiť. 

J. Turanská: ,,Veľmi dôležitá je 
i lokálna fluorizácia, pretože 
odvápnenie skloviny (začína-
júci sa kaz) sa dá týmto spô-
sobom zastaviť. Profesionál-
nou dentálnou hygienou sa dá 
odstrániť zápach z úst, ktorý 
až v 80 percentách prípadov 
spôsobujú práve neodstráne-
né povlaky a v nich prítomné 
baktérie, rozkladajúce zvyšky 
potravy.“ 
Najnovšie medicínske po-
znatky dokazujú, že zlý stav 
ústnej dutiny súvisí s vážnymi 
zdravotnými problémami, ako 
sú mozgové príhody, zápaly 
kĺbov, srdcovo-cievne problé-
my, poruchy tráviaceho traktu, 
cukrovka a  iné. Preto tieto in-
formácie nepodceňujme, zač-
nime sa viac zaujímať i o svo-
je ústa, prekonajme strach, 
umožnime našim deťom, aby 
ich celoživotne neprenasledo-
vali fóbie zo stomatologického 
ošetrenia, ktoré trápia mno-
hých z nás. Pretože čisté zuby 
sa nekazia a ten, kto vie, ako 
na to, ušetrí čas aj peniaze      
a hlavne netrpí.

Text a foto Eva Lauková

12 SENČAN  september 2007SPEKTRUM

Čisté zuby sa nekazia
Dentálna hygiena napomáha k zachovaniu zdravých zubov, zabraňuje 
zdravotným problémom 

Diplomovaná dentálna hygienička Jana Turanská

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

Hurbanova ulica
Jozef Miloslav Hurban /1817 - 
1888/ bol po Ľudovítovi Štúrovi 
najvýraznejšou osobnosťou štú-
rovskej generácie.
Organizátor evanjelickej mládeže 
na lýceu v Bratislave, evanjelický 
kňaz v Brezovej a v Hlbokom, za-
kladateľ spolkov miernosti, nedeľ-
ných škôl, čitateľských spolkov, 
organizoval ochotnícke divadlo     
a hrával ako študent. Jeho záslu-
hou vzniklo SND v Sobotišti, spolu 
so Samuelom Jurkovičom založil 
prvé družstvo, v ktorom si svojpo-
mocne pomáhali roľníci. Na jeho 
hlbockej fare sa zišli Štúr a Hur-
ban, aby urobili posledné rozhod-
nutia pri uzákonení spisovnej slo-
venčiny v r. 1843. Bol organizáto-
rom, politickým vodcom v revolúcii 
1848/49, organizoval slovenských 
dobrovoľníkov a viedol ich, v Myja-
ve založil a bol prvým predsedom 
Slovenskej národnej rady. 
Bojoval na barikádach v Prahe                     
v 1848, bol spoluzakladateľom 
Matice slovenskej v 1863. Niekoľ-
kokrát väznený pre národné po-
vedomie, novinársku a politickú 
činnosť v prospech slovenského 
národa. Po smrti Ľ. Štúra sa stal 
vedúcou osobnosťou slovenského 
národného života.
Podieľal sa na založení spolku 
Tatrín a založil almanach Nitra, vr-
cholom jeho novinárskej činnosti 
je založenie Slovenských pohľa-
dov na vedy, umenia a literatúru. 
Uvádzal teda do života aj spisov-
nú slovenčinu, uverejňoval básne             
a prózu slovenských spisovateľov, 
informoval o slovenských kultúr-
nych udalostiach a vysvetľoval 
ich. Jeho manželka Anička Jurko-
vičová zo Sobotišťa mu hrdinsky 
pomáhala, aj vtedy, keď uhorskí 
vojaci postavili šibenicu na dvore 
hlbockej fary. 
Z literárnej činnosti sú známe 
jeho novely Olejkár, Korytnické 
poháriky. V diele Od Silvestra do 
Troch kráľov humorne odsúdil 
prospechárstvo, obmedzenosť, 
rodinkárstvo, nezáujem o národný 
a kultúrny život. Písal monografie 
o Karolovi Štúrovi, Viliamovi Pav-
líny-Tóthovi, Ľudovítovi Štúrovi. 
Keď zatvorili uhorské úrady Maticu 
slovenskú a predseda vlády Kolo-
man Tiszo vyhlásil, že slovenské-
ho národa niet, vydal 6. a 7 ročník 
almanachu Nitra ako protest proti 
utláčateľom Slovákov. 

(H. Č.)



Ženy, hádzanárky HK Piccard 
Senec, zvíťazili na 16. ročníku 
medzinárodného turnaja vo 
francúzskom mestečku Gray. 
Hrali na námestí na asfalte,  čo 
pre staršie hráčky nebolo nič 
nezvyčajné. 
Jedna z najskúsenejších hrá-
čok Norika Czukaová: ,,Veľmi 
sme sa tešili. Sily sme si zme-
rali so šiestimi francúzsky-
mi celkami, sme rady, že do 
družstva zapadli mladé nádej-
né hráčky. Miestna tlač nás už 
vopred pasovala za favoritov. 
Získali sme krásny pohár.“ 
Ako uviedla trénerka Viola 
Gaburová, išli tam so záme-
rom zabudovať do družstva 
nádejné dorastenky, čo sa im 
aj podarilo. 
Na miesto turnaja dorazili po 
29 hodinách, zážitkom pre ne 
bola už cesta plná prekvape-
ní. Pre mnohé z nich bolo zdo-
lanie vrchu Mont Blanc zážit-
kom na celý život. 
Turnaj bol súčasťou prípravy 

na začiatok nového ročníka 
2. ligy, ktorá sa začína 22. 
septembra a Senčanky hrajú 
prvý zápas v Modre. Majú tam 
novovzniknuté družstvo a ani 
trénerka nevie, čo od neho 
môžu čakať. Ambície sú opäť 
najvyššie, veď vlani im ušiel 

postup do najvyššej súťaže 
naozaj len o fúz. V. Gaburová: 
,,Trénujeme spolu s dorasten-
kami, je to trochu zložité, ale 
učia sa. 
Absolvovali sme viaceré tur-
naje, snažili sme sa do kádra 
zabudovať mladé dievčatá, 

veľmi dobre sa zatiaľ javia 
Cíferčanky. Všetko je otvore-
né, my sme zatiaľ na každom 
turnaji mali iné zloženie kádra. 
Bojujeme za pochodu, ale ve-
rím, že vytvoríme zdatný tím, 
ktorý bude bojovať o postup.“

(el)
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Pozývame Vás 
na medzinárodné preteky

ŠÍP PICCARDU
Preteky sa uskutočnia 
15. septembra 2007 

na južnej strane 
Slnečných jazier.

Omladené hádzanárky zvíťazili 
vo Francúzsku  

Pretekári El-tímu
na popredných 
priečkach
Seneckým vyznávačom tunin-
gu, EL-tímu,  sa už od začiatku 
sezóny darí nad očakávanie. 
Umiestňujú sa na popredných 
miestach. 
Umiestnenia: Attila Koczkás 
(prezývka Nino): v Dunajskej 
Strede - 2. miesto, v Piešťa-
noch - 4., za hlasný výfuk 2.
Laco Manczal (Francúz): v Du-
najskej Strede 3., 
Fero Časný (Bacil): v Piešťa-
noch – dva razy 1., v Trenčíne 
3., v Hubiciach 3., v D. Strede 
1., za hlasný výfuk 3.             (r) Pretekári El-tímu Senec

Pozvánka
Pozývame vás na basketbalový nábor chlapcov a dievčat 

1. až 7. tried základných škôl v Senci, 
ktorý sa koná každú stredu od 17. do 19. hod. 

v hale Slávie na Športovej ul. 
Rodičia sú vítaní. 

Prineste si so sebou tenisky (športovú obuv). 

Majstrovstvá sveta modelov plachetníc
Na Slnečných jazerách v Senci sa od 15. do 25. septembra 
uskutočnia Majstrovstvá sveta modelov plachetníc. Očakáva sa 
účasť pretekárov z devätnástich krajín, od najväčších (Rusko, 
Čína) po najmenšiu (Luxembursko). Centrum pretekov je v areáli 
Jachtárskeho klubu Tatran, trať bude postavená medzi mólom 
YC Slovan a ostrovom. Pretekať sa bude v troch triedach. Sláv-
nostné otvorenie sa uskutoční 16. septembra o 15. hod.        (r)



Futbalisti SFM Senec,                
s domovským štadiónom vo 
Veľkom Bieli, sa po piatom 
kole súťaže usadili na čele 
druholigovej tabuľky s troj-
bodovým náskokom pred 
Vrábľami. Spokojní sú sa-
mozrejme všetci.

Alexander Matlák, predseda 
klubu, vraví, že pred sezónou 
si povedali – ideme hrať o špi-
cu tabuľky. Čo pre to urobili? 
,,Predovšetkým sme angažo-
vali kvalitného trénera Karola 
Brezíka, ktorý v minulosti kou-
čoval najlepšie slovenské tímy 
a v súčasnosti pôsobí ako 
asistent reprezentačného tré-
nera Jána Kociana. Skvalitnil 
sa tréningový proces, zvýšila 
sa disciplína. A čo je podstat-
né, tréner vštepuje hráčom 
vieru vo vlastné schopnosti. 
Naše predstavy sa zatiaľ na-
pĺňajú vrchovato.“
Káder posilnili o skúseného 
Mariána Molnára, bývalého 
hráča Trnavy a dvoch mladých 
– Tomáša Peciara z Prievidze       
a Paľa Šišku z Piešťan. Na hos-
ťovanie prišiel aj Marek Ducký 
zo Slovana. V kádri je 22 hrá-

čov, vrátane dvoch odchovan-
cov – dorastencov. ,,Perspek-
tívne sa k nim môžu pridať 
ďalší,“ zdôrazňuje predseda a 
dodáva: ,,Dôležité je, že sme 
dokázali vytvoriť hráčom také 
podmienky, aby mohli tréno-

vať aj dvojfázovo. Ich prístup  
k tréningom aj hre je profe-
sionálnejší. Máme vytvorené 
všetky materiálne aj finančné 
podmienky. Ale u nás to nie je 
iba o peniazoch. Chceme hrať 
dobrý futbal, na tom je založe-

ná naša stratégia.“   
Posledný zápas v 5. kole hral 
SFM Senec vo Vrbovom, kde 
vyhral 2:1. Góly dali Chorvato-
vič a Kolláth. Stretnutie s Du-
najskou Stredou odložili.

Eva Lauková

14 SENČAN  september 2007ŠPORT

Čo rozhodlo, že ste prevza-
li druholigový senecký tím 
pred touto sezónou?
-Majitelia ma oslovili už dávnej-
šie. Vo Veľkom Bieli  sú slušné 
podmienky, výborné rodinné 
prostredie. A tak som tu.
Na ako dlho?
-Na jednu sezónu.
Zatiaľ je mužstvo lídrom, ako 
ste spokojný s hrou?
-Vždy mám nejaké výhrady, 
máme mladý káder, ale robí 
pokroky. Odráža sa to vo vý-
konoch, aj v postavení v tabuľ-
ke.
Môžete niekoho vyzdvihnúť?
-Nerád to robím, moje nároky 
sú vysoké, veď som trénoval 
v najvyššej súťaži, pôsobím                    
v reprezentačnom tíme. Chcem 

však, aby hráči dosiahli čo naj-
vyššiu úroveň zodpovedajúcu 
ich osobným výkonom.
Máte postupové ambície? 
Momentálne postavenie v ta-
buľke o tom svedčí...
-Pred začiatkom sezóny o tom 
nebola reč, dávali sme si ciele 
– hrať dobrý futbal. Ak bude-
me pokračovať v kvalitných 
výkonoch a zbierať body, po 
jesennej časti ligy uvidíme, 
ako ďalej, aký cieľ si postaví-
me.
V najbližšom zápase v nede-
ľu vás čakajú Vráble, ktoré 
sú len o priečku za vami...
- Aj v príprave na tento zápas 
zachovávame zabehaný tré-
ningový mikrocyklus. Problém 
robia len rozmočené terény.

S trénerom Karolom Brezíkom

Mladý káder robí pokroky

Motivácia? Hrať dobrý futbal
Futbalisti SFM Senec sa usadili na čele tabuľky 2. ligy Západ

Realizačný tím SFM Senec: zľava - vedúci mužstva Denis Marton, tréner Karol Brezík, asistent Ladislav 
Tóth, masér Jozef Szücs                                                                                                          Foto Ján Lauko

Foto Ján Lauko



Poplašné správy z FC Se-
nec, že mužstvo muselo 
opustiť viac hráčov, sa uká-
zali ako nepravdivé. Tréner 
Ivan Galád však aj tak má 
hlavu v smútku. Mužstvu 
patrí v najvyššej súťaži po-
sledná priečka a čakajú ho 
ťažkí súperi.

Do konca prvej časti chýbajú 
tri kolá a mužstvo zo Senca 
zatiaľ nazbieralo len tri body 
za remízy. ,,Je mi z toho na-
ozaj smutno,“ vzdychne si tré-

ner. ,,Tabuľkové 
postavenie je 
výsledkom re-
ality, aj keď ne-
hovorí o tom, 
že k niektorým 
víťazstvám sme 
mali blízko. Už 
to však musí 
padnúť, šťastie 
by si už na nás 
malo sadnúť.“  
A s ktorými 
hráčmi sa teda 
mužstvo rozlú-
čilo?
,,Do 5. ligy odi-
šiel Božík, ale 
čo ma najviac 
mrzí, prišli sme 

aj o Eckhardta, 
ktorý išiel hrať 

do Čiech.“
Túto informáciu nám potvrdili 
aj manažér mužstva Vladimír 
Bertok, dôvody však nevysvet-
lil. ,,Káder je uzavretý, máme 
23 hráčov, prestupový termín 
bol do 6. septembra.“
Takže nepribudli žiadne hviez-
dy, ktoré by ťahali tím a po-
mohli by v rozlete aj Marekovi 
Ujlakymu.
Príchodom Ujlakyho mužstvo 
získalo, dobre vplýva na at-
mosféru, ostatným slúži ako 

príklad.  Majú sa čo od neho 
učiť. Dvaja seneckí hráči sú po 
operáciách meniskov. Braňo 
Hulák a Vladimír Rožník však 
pomaly začnú trénovať, no za-
tiaľ trávia čas v posilňovni.
Ako sa vyjadril V. Bertok, 
,,potrebujeme trochu šťastia. 
Body sme mohli zbierať už                   
v prvých kolách, ušli nám však 
v posledných minútach zápa-
sov s Trenčínom a Nitrou. Aj 
v poslednom zápase v Žiline 
sme až do 65. minúty hrali 
dobre, koncentrovane, súper 
bol z nás vykoľajený, no ner-
vózny záver všetko pokazil. 
Prehra našťastie nebola vyso-
ká. Máme kvalitnejšie mužstvo 
ako na jar, no musí sa zlepšiť    
v útočnej fáze a dávať góly.“
Senčania si zahrali prípravný 
zápas v Močenku so Šaľou, 
vyhrali 1:0.  
V sobotu hrá FC Senec doma 
s Artmediou a chce vydolovať   
body. Vraj - každá séria sa raz 
skončí. A tá nešťastná senec-
ká už trvá pridlho.
Následne idú Galádovi chlapi 
na Slovan a potom hrajú doma 
s Ružomberkom. Ťažké vyžre-
bovanie, ktoré robí vrásky ne-
jednému z nich. Rovnako tré-
nerovi I. Galádovi. Tak veľmi 
by už chcel, aby zvíťazili!
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FC Senec stále čaká 
na víťazstvo
Prichádzajú ťažkí súperi, Senčania  si trúfajú
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Dokedy budeme tolerovať trnavských vandalov?
Prednedávnom trnavskí van-
dali opäť zavítali do Senca na 
Národné tréningové centrum. 
Jednoznačne nie je možné 
označiť ich príchod k Slneč-
ným jazerám konštatovaním, 
že prišli s cieľom povzbudzo-
vať svojich futbalistov v cor-
goňligovom zápase proti do-
mácemu FC. 
Väčšina mladíkov – značne 
pod vplyvom alkoholu alebo 
iných omamných látok – po-
čas celého stretnutia (no už aj 
niekoľko hodín pred výkopom 
v meste)  sa ako obvykle sú-
streďovala  predovšetkým na 

to, ako sa zapojiť do rôznych 
šarvátok a vyvolávať konfliktné 
situácie. 
Už v úvode zápasu  bol trávnik 
úplne zahádzaný kadejakými 
vecami, neskôr letela dymov-
nica, ba aj horelo! V tom mo-
mente urobil hlavný rozhodca 
stretnutia Vladimír Vnuk  z Nitry 
fatálnu chybu, že zápas ne-
ukončil. Alebo minimálne ho 
mal prerušiť. 
Vtedy sa mal do hry zapojiť, 
samozrejme, aj delegát stret-
nutia. Nestalo sa tak, a pre 
trnavských vandalov to bolo 
ďalšie znamenie, že veď „nič 

sa vlastne nestalo“, môžu vo 
vyčíňaní pokračovať. Bol to 
teda perfektne naliaty olej na 
oheň. 
Dokedy sa budú tolerovať ta-
kéto činy trnavských extrémis-
tov?! Veď zakaždým, keď hrajú 
trnavskí futbalisti u súpera, do-
máci usporiadatelia sa musia 
už týždne pred zápasom triasť, 
ako to celé dopadne, čo všet-
ko im títo psychickí zbabelci 
zničia. Trasú sa aj obyvatelia, 
obchodníci, bufetári – čo im 
nadrogovaní a opití mladíci 
zdemolujú, čo porozbíjajú. 
Policajné zložky sa taktiež mu-

sia mať  vždy napozore, lebo 
je treba zasahovať. Takzvaní 
fanúšikovia „bílych andelov“ 
pritom na nich vulgárne vykri-
kujú, prízvukujúc, že polícia na 
štadióny nepatrí. Nepatria tam 
však tí Trnavčania, ktorí ničia 
všetko, čo im príde do cesty. 
A to je úplne jedno, či ich muž-
stvo prehráva, alebo vyhráva.
Konečne by už mali zaintere-
sovaní zakričať, že práve takí-
to ,,fanúšikovia“ na štadióny 
nepatria. Oni vlastne nepatria 
nikde tam, kde žijú normálni 
ľudia 21. storočia.

Béla Susla

Posila 
Marek Ujlaky

Ako sa cítite v Senci?
-Celkom fajn, hoci spoluhráči 
sú podstatne mladší, prijali ma 
výborne. Je tu omnoho lepšia 
partia ako v Trnave. Tento mla-
dý káder má perspektívu, len 
to chce čas. Senec pomerne 
dobre poznám, chodieval som 
na jazerá.
Bola to veľká zmena?
-Hral som v Tranave štrnásť ro-
kov. Ide skôr o prostredie, fut-
balovo to iné nie je.
Ako vychádzate s trénerom?
-Super chlap, rozumieme si.
Aj keď ste stredový hráč, 
hneď vo svojom prvom zápa-
se za Senec ste dali gól. Kedy 
padne ďalší?
- Bol by som rád, keby už v so-
botu doma s Artmediou.
Boli ste dlho vážne zranený. 
Nemáte už žiadne problémy?
- Nie, je to v poriadku.

Eva Lauková

Smutný tréner Ivan Galád
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Program na september
KINO MIER SENEC

premieta vo vynovených priestoroch
Začiatok predstavení je o 18. h

11. utorok
PIRÁTI KARIBIKU: NA KONCI SVETA
Cesta do exotického, ale zároveň nebezpeč-
ného Singapuru, aby získali mapu a loď. Akč-
ný dobrodružný veľkofilm. USA, MP, 170 min.

Vstupné: 60 Sk

13., 14., štvrtok – piatok   TRANSFORMERS
Roboti, ktorí sa dokážu pretransformovať do 
ľubovoľného dopravného prostriedku. Akčný 
sci – fi film. USA ,MP, 144 min.

Vstupné: 60 Sk

15., 16., sobota – nedeľa   EDITH PIAF
Veľkí umelci nepatria len jednej generácii, zo-
stávajú tu navždy. FR/VB/ČR, MN 15, 140 min.

Vstupné: 60 Sk

17. pondelok   VRATNÉ LAHVE
Aby mohlo byť nejaké vítanie, musí byť najprv 
lúčenie.  ČR, MP, 103 min.

Vstupné: 60 Sk

18. utorok   EVAN VŠEMOHÚCI
Poznajte nového vyvoleného a jeho blízkych. 
Komédia s Morganom Freemanom a Stevom 
Carellom v hlavných úlohách. Čerstvý kon-
gresman a jeho odvážny slogan Zmením svet.
USA, MP, 90 min. 

Vstupné: 60 Sk

20,. 21., 23., štvrtok – piatok – nedeľa
DIVOKÉ VLNY
Naučte sa surfovať s tučniakmi. Animovaná 
akčná komédia. USA, MP, 88 min., český dab.

Vstupné: 65 Sk

24., 25., pondelok – utorok   DRSŇÁK
Život Michaela sa obráti naruby po tom, čo sa 
zoznámi s miestnym mafiánom. Ocenenie za 
hudbu a strih. NEM., MP, 98 min.

Vstupné: 60 Sk
 
27. štvrtok   SIMPSONOVCI VO FILME
28. piatok, 15.30 h
Jeden z najúspešnejších  televíznych seriálov 
sa konečne dočkal prvého celovečerného fil-
mového spracovania. Simpsonovci, ktorí už 
skoro dvadsať rokov bavia milióny divákov na 
celom svete. USA, MP, 85 min., český dabing

Vstupné: 55 Sk

29., 30., sobota – nedeľa
HORŠIE TO UŽ NEBUDE
Harold Crick ešte nie je pripravený zomrieť. 
Bodka. USA, MP, 110 min.

Vstupné: 65 Sk 

Mládežnícke filmové predstavenia

16. nedeľa, 15.30 h   SHREK TRETÍ
Najúspešnejší animovaný film všetkých čias 
SHREK. USA, 93 min., sl. dabing

Vstupné: 50 Sk

30. nedeľa, 15.30 h   PASCA NA ŽRALOKA
Animovaná rodinná komédia o malej rybe, veľ-
kej láske... USA, 77 min., český dabing.

Vstupné: 50 Sk

Kultúrne podujatia
23. 9. o 15. h   Koncert zboru Radosť
28. 9. o 19. h   HIPPOLIT A LAKÁJ
(divadlo Jelka v maď. jazyku)

Pripravujeme:  v októbri  

1. a 2. 10. pondelok - utorok  MISS POTTER
Život Beatrix Potterovej je tým najčarovnejším 
z jej príbehov! V hlavnej úlohe R. Zellweger. 

Spoločenská kronika
Narodili sa

Julianna Klenovičová, Dominik Pál, Patrik Pál, 
Alex Vass, Sebastián Horváth, Filip Boušek, 
Dominik Botló, Karin Richter, Lucas Dugovič, 
Erik Fülöp, Klára Mészárosová, Samuel Koma, 
Nikolas Pajank, Lukáš Procháczka, Laura Do-
hnalová, Laura Tornócziová, Xaver Németh, 
Michelle Mičianová, Jozef Ducký, Lucia Un-
terländerová, Michal Krajčík, Lucia Jenisová, 
Petra Kaliská, Zuzana Soľavová, Laura Dugo-
vičová, Filip Zelman

Manželstvo uzatvorili
Tomáš Botta a Natália Bartošová (21. aprí-
la), Branislav Kramarič - Jana Divičanová, 
Vladimír Bertok - Linda Mayerová, Martin 
Veľký - Katarína Benkovská, Jozef Ryník - 
Elena Řídká, Marcel Ballesteros - Marianna 
Fendeková, Ladislav Deák - Zuzana Dubov-
cová, Jozef Barančík - Miriam Benkovská, 
Pavel Skovajsa - Eva Felvidékyová, Jozef 
Baroš - Sandra Tanková, Vojtech Rezsnák 
- Ing. Beata Hokšová, Jozef Deszkás - Silvia 
Slabejová

Blahoželáme jubilantom
Jednota dôchodcov MO v Senci 

Anna Farkašová (60), Helena Majorová (65), 
Mária Mészarošová (65), Terézia Guldanová 
(70), Mária Rekeňová (75), Ľudmila Vondrová 
(85)

Klub dôchodcov 
Terézia Gálová (85), Terézia Mókošová (80), 
Mária Krišková (80), Filoména Maceáková 
(75), Jozef Mišuta (70), Terézia Guldanová 
(70), Emília Heringešová (65), Mária Mészá-
rošová  (65), Judita Eliašová (60), Mária Sza-
bová (60)

Slovenský zväz telesne 
postihnutých ZO č. 215 v Senci

Mária Bittová (55), Anna Farkašová (60), Eva 
Chmelářová (60), Štefan Kopriva (65), Zdena 
Krasňanská (65)

Navždy nás opustili
Mária Steinerová (1916), Vladimír Lauro (1973), 
Terézia Danterová (1921), Ján Bednárik (1951), 
Ladislav Bakus (1929),  Anton Steiner (?)

Ďakujeme všetkým príbuz-
ným, priateľom a známym za 
prejavenú sústrasť a kvetinové 
dary pri poslednej rozlúčke s 
naším synom, oteckom a bra-
tom Deziderom Gottgeislom. 

Smútiaca rodina.

Erik Bezúr
*8.1.1981 - +28.8.2005
Spomienky dnes sú čerstvé 
ako v deň, keď si nás opustil.               
S láskou Ťa neprestajne nosia         
v srdciach rodičia, starí rodičia   
a sestra Karin.

Čas plynie, ale bolesť a smútok 
v srdci zostávajú. 30. septembra 
uplynie 10 rokov, čo nás navždy 
opustil náš milovaný synček a 
braček Erik Futo. Tí, ktorí ste ho 
poznali, venujte mu s nami tichú 

spomienku. Ďakujeme. Smútiaca rodina.

Mala krásnych dvadsať rokov, 
keď nás 13. septembra 1997 
opustila naša dcéra, sestra         
a vnučka Janette Gottgeislo-
vá. Už desať rokov spíš večným 
snom, tmavý hrob ti je domo-
vom. Nič viac ti už nemôžeme 
dať, len kytičku kvetov na hrob a s láskou spo-
mínať. Kto ste ju poznali a mali radi, venujte 
jej tichú spomienku spolu s nami. Smútiaca 
rodina.

Márne ho moje oči všade hľada-
jú, márne po tvári slzy stekajú... 
Dňa 10. septembra uplynul rok, 
kedy nás vo veku 32 rokov bez 
rozlúčky opustil náš milovaný 
syn, brat a strýko Janko Ďuriš. 
Navždy ostáva v našich srd-

ciach. S láskou spomína smútiaca rodina.

Desať rokov uplynulo 31. au-
gusta, čo nás navždy opustila 
milovaná manželka, mamička, 
babička, prababička a svokra 
Mária Mészárosová. Smútiaci 
manžel s rodinou.
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