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Čaká nás veľa roboty
Primátor Karol Kvál: Na Slnečných jazerách
riešime dopravu aj nové centrum

Slnečné jazerá po prestávke opäť zamrzli a vytiahli
na korčule malých aj veľkých.
Foto Ján Lauko

Okresná organizácia
Slovenského poľovníckeho zväzu Senec
usporiada

X. Poľovnícky ples
Termín: 25. 1. 2008, o 19. hod.
Miesto: Združená stredná škola, Kysucká ul.
Hudba: skupina Buster
Vstupné: 600 Sk
Predpredaj vstupeniek:
Poľovnícke potreby Diana, Mierové nám. č. 7
Tel.: 02/4592 2194

Aký bol rok minulý?
-Povolebný, s miernou úľavou.
Dokončovali sme rozrobené
aktivity z predchádzajúceho
obdobia – dostavbu námestí,
kultúrneho domu. Stále sa revitalizujú jazerá.
Čo Senec čaká?
-Veľa
roboty.
Pripravovali
a pripravujeme sa na výzvy
zo štrukturálnych fondov EÚ
na roky 2007 až 2013. Vlani
výzvy neboli, tento rok by sa
to malo pohnúť. Pripravený je
projekt na rekonštrukciu domu
smútku a Farského námestia.
Pripravujeme projekt na nájomné byty, budeme sa snažiť
dohodnúť s ministerstvom výstavby a Štátnym fondom rozvoja bývania. Pracujeme aj na
projekte núdzového bývania
pre ľudí, ktorí sa ocitli v ťažkej
životnej situácii.
Slnečné jazerá tiež zasiahnu
zmeny...
-Keďže sú problémy s dopravou na severnej strane, získali

sme pozemky pri Aquathermale a vybudujeme príjazdovú cestu od Réckej cesty.
Odbremeníme tak Štefánikovu
ulicu, ktorá už nebude slúžiť
ako vstup na Slnečné jazerá,
ale zostane len pre peších
a cyklistov. Na juhu Slnečných
jazier namiesto hotela Amur
vyrastie rekreačno-ozdravovacie centrum.
(pokračovanie na str. 2)

16. januára (streda) od 18. hod.

Deň otvorených dverí
v Mestskom kultúrnom stredisku v Senci
ASTERIX A VIKINGOVIA
Animovaný príbeh so známymi postavami najobľúbenejších rozprávkových hrdinov, ktorí tentoraz stoja
zoči-voči Vikingom!
Vstup do kina zdarma!
Premietame dvakrát.

Knižnica otvorená od 9. do 22. hod.
(viac na str. 12)
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Čaká nás... Schválili mestský rozpočet
(dokončenie zo str. 1)

Veľa sťažností sa objavuje na
nekvalitu železničného priecestia na Štúrovej ulici.
-Máme prísľub na jeho komplexnú rekonštrukciu v tomto roku.
Výstavba novej pošty sa už začala. Aký je termín jej dokončenia?
-Má byť hotová do konca roka.
Potom sa začne robiť na výstavbe parkoviska, rozšírení Bernolákovej ulice, výstavbe chodníka, výsadbe zelene. Urobená je
aj štúdia na kruhovú križovatku.
Senčania už netrpezlivo očakávajú spustenie nových nákupných centier.
-Tesco sa začalo stavať, čaká sa
na vydanie stavebného povolenia na prístupovú komunikáciu,
kruhový objazd. S otvorením sa
ráta do začatia letnej turistickej
sezóny. Kaufland sa má postaviť
tiež v tomto roku, momentálne
sa robia projekty.

Po zvýšení príjmov ide najviac financií na vybudovanie novej príjazdovej
cesty na Slnečné jazerá
Poslanci mestského zastupiteľstva v Senci na svojom
decembrovom
zasadnutí
schválili vyrovnaný rozpočet mesta na budúci rok vo
výške 301 miliónov 179-tis.
korún.

Stalo sa tak po pripomienke
poslancov, aby sa zvýšil príjem z predaja nehnuteľností
o päť miliónov. Výšku príjmov
potom rozdelili do výdavkov:
zvýšili sa výdavky na mestskú
dopravu o milión korún, na
mestské múzeum o 700-tis.
a na vybudovanie prístupovej
komunikácie na Slnečné jazerá o tri milióny. Zvýšili sa aj dotácie na mládež: do športovej
oblasti o 200-tis., do kultúrnej
o 75-tis. a do sociálnej o 25Eva Lauková tis. korún.

Poslanci schválili aj nezáväzný
rozpočet mesta na roky 2009
a 2010, ako aj rozpočty Správy cestovného ruchu a mestského kultúrneho strediska.
Mestské zastupiteľstvo schválilo aj Koncepciu rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky
na obdobie desiatich rokov.
Zo záverov vyplynulo, že najvýhodnejším variantom je ten,
ktorý podporuje centralizované zásobovanie teplom zo
súčasných kotolní, keď z hľadiska dlhodobého hodnotenia
je vhodné pristúpiť k zateplovaniu objektov, čím sa dosiahne zvýšenie úspor energie.
V odporúčaniach sú navrhnuté opatrenia, ktoré zefektívnia výrobu a distribúciu tepla
a znížia merané spotreby na
objektoch. Výrobu a dodávku

tepla v Senci zabezpečuje predovšetkým spoločnosť Dalkia.
Na južnej strane Slnečných
jazier má firma Paxtour, a. s.,
zaoberajúca sa cestovným ruchom, záujem vybudovať ubytovacie zariadenia typu vysunutých kolových apartmánov
nad vodou, k čomu by patrila
aj štýlová korzárska loď, ktorá
má slúžiť na doplnkovú činnosť k ubytovaniu, najmä na
spoločenské akcie a posedenia. Poslanci súhlasili s prenájmom pozemku nad vodnou
plochou (200 m2) spomínanej
firme.
Na zasadnutí schválili aj VZN
mesta o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2008.
Eva Lauková

Otužilci medzi ľadom na jazerách

Už ôsmy ročník tradičného
Trojkráľového kúpania v Senci na Slnečných jazerách sa
po dvoch rokoch opäť dočkal
rezania ľadu. Motorovou pílou
museli do dvanásť centimetrov hrubého ľadu vyrezať pre
„medvede“ otvor. Potápači
pritom zmokli na kosť... Ale
z ľadu vytvorili parádne ozdoby. Choroby a nevľúdne dažďovo-mrazivé počasie zabránili prísť viacerým otužilcom či
divákom, kto však prišiel, ne-

ľutoval. Bolo to pravé kúpanie
pre Ľadové medvede, skupinu
otužilcov, ktorých prišlo devätnásť, medzi nimi bolo päť žien.
Prišli aj traja Senčania. Voda
mala jeden stupeň, vzduch
okolo nuly, bezvetrie.
Dvaja vydržali v mrazivej vode
lekárom povolených 22 minút,
teda maximum. Ostatným stačilo okolo desať minút. Predseda Ľadových medveďov
Ladislav Pečenka bol spokojný. „Hoci radšej plávam, pris-

pôsobili sme sa počasiu. Ale
pohybovali sme sa, aby sme
nezmrzli...“ Studená voda – to
je už jeho životný štýl. Ráno,
keď vstane, dá si studenú sprchu, dva-trikrát do týždňa si
ide zaplávať. Buď do Dunajskej Lužnej, alebo do Dunaja
v Hamuliakove.
Aj Magdaléna Chudá sa takýmto spôsobom otužuje asi
deviatu zimu. Začala po päťdesiatke. „Už sme mali tento
rok aj studenšiu vodu,“ vraví.

„Prospieva mi to, ale aby ste
si nemysleli, aj otužilci môžu
prechladnúť. Priebeh choroby
je však miernejší. Kolegu bolel
kĺb, zaliezol do studenej vody.
Povedal si – buď, alebo. A bolesť zmizla.“
Po studenom kúpeli padlo
dobre občerstvenie, ktoré pripravilo mesto Senec. Primátor
Karol Kvál ani tento rok nenabral odvahu a do studenej vody
nevliezol...
Eva Lauková, foto Ján Lauko
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Chytili sprejerov na Krátkej ulici

Pod lupou
• Podvodníci
Dvaja páchatelia zo Senca,
vydávajúci sa za manželov,
chceli zrealizovať predaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa
v Senci na Pezinskej ulici. Počas preverovania ich občianskych preukazov v notárskej
kancelárii však pracovníčka
zistila, že tieto osoby nie sú
spôsobilé a predaj nehnuteľnosti sa nerealizoval.

Počas pešej hliadkovej služby 22. decembra o 22.25
hod. hliadke mestskej polície
v Senci anonymne oznámil
občan, že na Krátkej ulici dve
osoby popisujú výklad predajne Chlad servis. Hliadka
tam zadržala podozrivé osoby
Gabriela S. (19) a Ivana P. (17),
obaja bytom Senec. Gabriel S.
si pri príchode hliadky schoval
do vrecka kabáta fixku MOLOTOW 420PP (vysokokvalitný
značkovač odolný voči poveternostným podmienkam). Neskôr sa priznal, že výklad popísal sám. Z dôvodu podozrenia
zo spáchania trestného činu
poškodzovania cudzej veci
zadržané osoby odovzdali príslušníkom Obvodného oddelenia - PZ Senec.
(lh)

Šampanské pod hladinou jazera

Predposledný deň roka, ktorý
vyšiel na nedeľu, sa uskutočnila v klube Atol-Senec ak-

Hasiči sviatkovali
aj pri nehode
Vianočné sviatky prežili seneckí hasiči aj pri dopravnej nehode, keď 24. decembra o 15.18
hod. jednotka zasahovala pri
nehode osobného motorového vozidla Peugeot 207, ktoré
bolo prevrátené na streche
mimo vozovky na štátnej ceste
Senec – Blatné. Vzhľadom na
unikajúci benzín vozidlo obrátili na kolesá a urobili opatrenia
proti vzniku požiaru. Pri nehode sa ľahko zranil vodič.
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cia nazvaná Ponor na konci
roka. Klub hostil návštevníkov,
skromnejšia účasť „vďaka“

mizernému počasiu však nepokazila dobrú zábavu. Do
vody sa vybrali traja potápači.
Ich cieľom bol kesón - vzduchová bublina, kde sa dá
v suchu prehodiť pár slov alebo pripiť si šampanským. Tak
sa aj stalo. V hĺbke asi desať
metrov (hladinu jazera Guláška pokrýval v tejto lokalite asi
dvojcentimetrový ľad) si pripili
na starý aj prichádzajúci nový
rok. Ako dodal Ľudo Galovič, vo vykúrenej klubovni sa
potom podávala kapustnica
a dobroty zo sviatočného stola. Prišli členovia aj nečlenovia
klubu. Viac fotiek a informácií
na www.atolsenec.sk.
(el)

• Zmizla Octavia
Neznámy páchateľ v noci zo
17. na 18. decembra odcudzil
v Senci pred obytným domom
na Kysuckej ulici uzamknuté
vozidlo Škoda Octavia 1,9 TDI,
striebornej metalízy. Krádežou
vozidla spolu s výbavou vznikla občanovi Českej republiky
celková škoda viac ako 286tis. Sk.
• Ukradli žeriav
V čase od polnoci do rána
18. decembra ukradli zo Železničnej ulice v Senci žeriav
žltej farby zn. Demag s modrými nápismi Prangl a s rakúskym evidenčným číslom
MD570CM.
• Odmontoval kamery
Neznámy páchateľ zo soboty
29. decembra do nedele 30.
decembra v Senci z areálu
zberných surovín na Železničiarskej ulici odmontoval
a ukradol štyri farebné priemyselné kamery, vylomil dvere
do kancelárií, poškodil skrinky
v kancelárii a prerezal vedenie na zabezpečenie objektu. Krádežou spôsobil škodu
160-tis. Sk.
• Predám veľmi pekného poldruharočného yorkshirského
teriéra, váha 1,80 kg. Cena
5-tis. korún.
Kontakt: 0948 280 290.
• Hľadám garáž na prenájom.
Kontakt: 0948 280 290.
Uzávierka februárového čísla
mestských novín Senčan
je v piatok 25. januára.
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Zisťujú informácie
o farmách
Štrukturálne zisťovanie fariem
je súčasťou celoeurópskeho
projektu štatistiky poľnohospodárstva, ktoré riadi štatistický úrad Európskej únie
– EUROSTAT. Cieľom je získať
aktuálne informácie o štruktúre poľnohospodárskych fariem a poskytnúť podklady pre
ich porovnanie s výsledkami
predchádzajúcich zisťovaní,
Štrukturálnym cenzom fariem
2001 a Štrukturálnymi zisťovaniami fariem 2003 a 2005.
Predmetom zisťovania sú
informácie o štruktúre podnikov, osôb podnikajúcich
v poľnohospodárstve a zamestnaných v poľnohospodárstve, ich vekové a vzdelanostné zloženie, odpracované
hodiny, druh hlavnej a vedľajšej činnosti, výmera obhospodarovanej pôdy, štruktúra pestovaných plodín a chovaných
hospodárskych zvierat a ich
produkcie, ekologické hospodárenie a pod.
Zisťovanie sa uskutoční výberovou metódou na celom
území Slovenskej republiky.
V Bratislavskom kraji je do zisťovania zapojených cca 2000
respondentov, z toho 956 fyzických osôb a 579 domácností.

V okrese Senec sa zisťovanie vykoná u vybraných respondentov v meste Senec a
v 25 obciach. Sčítací komisári
oslovia samostatne hospodáriacich roľníkov a domácnosti,
poštou budú oslovené právnické osoby s poľnohospodárskou činnosťou.
Sčítací komisári vykonajú zisťovanie v mesiacoch január
a február 2008. Sú povinní
preukázať sa poverením. Na
základe zákona o štátnej štatistike sú viazaní mlčanlivosťou o všetkých zistených skutočnostiach. Poskytnuté údaje
sú chránené, nezverejňujú sa
a slúžia výlučne pre potreby
Štatistického úradu SR.
Upozorňujeme
obyvateľov
Bratislavského kraja, aby neposkytovali údaje žiadnym
osobám, ktoré sa nepreukážu Poverením pre sčítacieho
komisára na vykonanie Poľnohospodárskeho štrukturálneho zisťovania 2007 a dokladom totožnosti. Oslovení
respondenti môžu získať bližšie informácie na telefónnych
číslach: 02/69 250 339, 352.

Pri Veľkom Bieli golfový
raj za miliardy
Luxusnú golfovú dedinu Royal Golf Resort s rozlohou
vyše 321 hektárov majú začať stavať neďaleko Bratislavy - na zelenej lúke asi 1,5 kilometra od Veľkého Bielu za
diaľnicou D1. Termín začatia
výstavby je stanovený na august. Celý komplex by mal
byť hotový do konca roka
2011. Predpokladané náklady na projekt sa pohybujú
od 5 do 5,5 miliardy korún.

Za plánovanou investíciou
stojí firma Ciridis, ktorú riadi
finančník Miroslav Guman.
V orgánoch spoločnosti figuruje podľa obchodného registra aj hokejista Miro Šatan
a jeho brat Peter.
Zóna Royal Golf Resort bude
mať okrem troch golfových
ihrísk viac ako 400 rodinných
a sedem bytových domov,
dvadsať polyfunkčných objektov, ale aj vlastné školské zariadenia, poštu, policajnú stanicu či kaplnku. Ďalej to budú
reštaurácie, bary, vinárne,
kongresové centrá, obchody,
štúdiá krásy, masáže, sauny,
soláriá a podobne. Hlavnou
Ing. Magdaléna Šipková dominantou má byť 5-hviezriaditeľka pracoviska dičkový hotel.
ŠÚ SR v Bratislave „Zámer sleduje trend výstav-

by golfových ihrísk strednej
a vyššej technickej úrovne
spojených s nadštandardným
bývaním a športovo-relaxačnými službami,“ uvádza sa
v projektovej dokumentácii.
Základný návrh riešenia podľa nej vypracovala kanadská
firma Carrick Design, ktorá sa
špecializuje na navrhovanie
golfových areálov. Počtom
obyvateľov, ktorých má byť
spolu 3,5 tisíc, napokon golfové mestečko prerastie Veľký
Biel s niečo viac ako 2 160 dušami.
Obytné areály budú oplotené, s kontrolovanými vstupmi
a dohľadom bezpečnostnej
služby. Pôjde o „atraktívne
a netradičné bývanie v prírodnom prostredí“. Najmenší jednoizbový byt má mať rozlohu
okolo 45 štvorcových metrov,
päťizbové byty od 120 do 135
štvorcových metrov.
Spoločnosť Ciridis sa podľa
údajov v obchodnom registri
vyprofilovala z bývalej SBS
Kontra. Šéf firmy Guman je zároveň vo vedení SBS Dynasty,
ktorá bola v minulosti spájaná
s finančnou skupinou Slavia
Capital.
Zdroj: bum, Pravda
3. januára 2008
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Cestná daň po novom
V tomto roku nebudú ľudia, na
ktorých sa vzťahuje platenie
dane z motorových vozidiel, podávať daňové priznanie. S účinnosťou od 1. decembra 2007 sa
zmenila a doplnila časť zákona
upravujúca daň z motorových
vozidiel. Bližšie informácie nám
poskytla vedúca vymeriavacieho oddelenia Daňového úradu
v Senci Ing. Gabriela Špureková.
Čo novela zaviedla?
-Každoročné podávanie daňového priznania do 31. januára po
uplynutí zdaňovacieho obdobia.
Prvýkrát budú daňovníci daň platiť v lehote do 31. januára 2009.
Dovtedy je daňovník povinný daň
aj zaplatiť, resp. doplatiť rozdiel
dane v prípade platenia preddavkov na daň v roku 2008, a zaplatiť
aj pomernú časť dane pri vzniku
a zániku daňovej povinnosti
v priebehu roku 2008. Ďalej bola
zavedená oznamovacia povinnosť
v priebehu zdaňovacieho obdobia
pri vzniku a zániku daňovej povinnosti a povinnosť platiť preddavky
(štvrťročné alebo mesačné) podľa
predpokladanej dane.
Aká je to predpokladaná daň?
• Slovenský podnikateľ používa
vozidlo, ktoré má pridelené evidenčné číslo v SR, na podnikanie v Rakúsku. Podlieha vozidlo
dani z motorových vozidiel?
Nie. Ak daňovník používa vozidlo
na podnikanie mimo územia Slovenska, vozidlo nepodlieha dani
z motorových vozidiel, pretože sa
nepoužíva na podnikanie na území Slovenska.
• Podnikateľ používa vozidlo,
ktoré má evidenčné číslo pridelené v ČR, na podnikanie v SR.
Podlieha vozidlo dani z motorových vozidiel?
Áno. Ak daňovník používa vozidlo na podnikanie v SR, vozidlo je
predmetom dane vždy, bez ohľadu na to, či má pridelené evidenčné číslo v SR alebo má zahraničné evidenčné číslo.
• Daňovník začne používať vozidlo na podnikanie 1. januára
a druhé vozidlo 4. mája. Kedy
vzniká daňová povinnosť?
Pri prvom vozidle vznikne 1. januára, pretože zákon osobitne
upravuje používanie vozidla na
podnikanie 1. januára bežného
zdaňovacie obdobia. Pri druhom
vozidle vznikne 5. mája, t. j. prvý
deň nasledujúci po dni použitia

-Je to súčet ročnej sadzby dane
za každé vozidlo, ktoré je predmetom dane k 1. januáru 2008
a nie je oslobodené od dane.
Kto preddavky na rok 2008 neplatí?
-Daňovník, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane
nepresiahne 20-tisíc korún, ako aj
ten, ktorému vznikne daňová povinnosť v priebehu roku 2008.
Ktorí daňovníci majú povinnosť
platiť preddavky na daň na rok
2008 štvrťročne?
-Tí, u ktorých predpokladaná daň
u jedného správcu dane presiahne 20-tisíc korún a nepresiahne
250-tisíc, a to vo výške jednej
štvrtiny predpokladanej dane.

Štvrťročné preddavky na daň sú
splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka.
A mesačne?
-Vo výške jednej dvanástiny predpokladanej dane ich platí ten,
u ktorého predpokladaná daň
u jedného správcu dane presiahne 250-tisic korún. Tieto mesačné
preddavky sú splatné do konca
príslušného kalendárneho mesiaca.
Komu daňovník preddavky platí?
-Tomu správcovi dane, ktorý je
miestne príslušný podľa evidencie vozidla k 1. januáru 2008.
Čo na platenie preddavkov
nemá vplyv?

Najčastejšie otázky
vozidla na podnikanie.
• Daňovník predá vozidlo, ktoré je predmetom dane z motorových vozidiel 25. septembra.
Kedy zanikla daňová povinnosť?
Zanikla k 30. septembru príslušného zdaňovacieho obdobia,
t. j. k poslednému dňu mesiaca,
v ktorom sa vozidlo prestalo používať na podnikanie.
• Daňová povinnosť vznikla
v roku 2007 a v roku 2008 naďalej trvá. Kedy podá daňovník
daňové priznanie za zdaňovacie
obdobie roku 2008?
Do 31. januára 2009.
• Daňová povinnosť vznikne 15.
mája. Kedy je daňovník povinný
podať daňové priznanie?
Daňovník v priebehu zdaňovacieho obdobia nepodáva daňové
priznanie. Povinnosť podať daňové priznanie má po uplynutí
zdaňovacieho obdobia a to do 31.
januára.
Má však povinnosť písomne oznámiť daňovému úradu vznik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa
vzniku daňovej povinnosti.

• Daňovník začne používať vozidlo na podnikanie 5. mája
2008. Dňa 25. septembra 2008
predá toto vozidlo. Aké má povinnosti voči daňovému úradu?
Daňovník je povinný oznámiť
daňovému úradu vznik daňovej
povinnosti do 5. júna 2008, zánik
daňovej povinnosti do 30. októbra
2008 a zároveň je povinný podať
daňové priznanie do 31. januára
2009.
• Daňovník v roku 2007 používal na podnikanie dve vozidlá.
V roku 2008 ich bude naďalej
používať na podnikanie. Súčet
ročnej sadzby dane za každé
vozidlo predstavuje sumu 15-tisíc korún. Kedy zaplatí daň?
Ak predpokladaná daň na rok
2008 u jedného správcu dane je
nižšia ako 20-tisíc korún, daňovník preddavky na daň neplatí.
Daň za zdaňovacie obdobie 2008
zaplatí v celej sume do 31. januára 2009.
• Daňovník v zdaňovacom období roku 2008 bude platiť mesačné preddavky na daň za pätnásť vozidiel. Vo februári 2008
predá päť vozidiel a v máji 2008

-Zmena predmetu dane, vznik
a zánik oslobodenia od dane
a zmena miestnej príslušnosti
v priebehu roka 2008.
Ako novela zmenila definíciu
daňovníka dane z motorových
vozidiel?
-Daňovníkom je držiteľ vozidla,
užívateľ vozidla, zamestnávateľ
a stála prevádzkareň alebo iná
organizačná zložka osoby s trvalým pobytom alebo sídlom v zahraničí.
A predmet dane?
-Predmetom dane je vozidlo, ktoré možno zaradiť do kategórie
M (motorové vozidlo určené na
prepravu osôb), N (na prepravu
nákladov) a O (prípojné motorové
vozidlo).
Ako zmena zasiahla vznik a zánik daňovej povinnosti?
-Daňová povinnosť vzniká nasledujúcim dňom po dni použitia vozidla na podnikanie. Ak sa vozidlo
použije na podnikanie 1. januára
bežného zdaňovacieho obdobia,
daňová povinnosť vzniká týmto
dňom. Daňová povinnosť zaniká
posledným dňom mesiaca, v ktorom sa vozidlo prestalo používať
na podnikanie.
Eva Lauková
kúpi ďalších desať vozidiel, ktoré začne používať na podnikanie. Akú má povinnosť voči daňovému úradu?
Ak v priebehu zdaňovacie obdobia, v ktorom daňovník platí preddavky, dôjde k zániku alebo vzniku daňovej povinnosti, daňovník
naďalej platí preddavky vo výške
určenej na začiatku zdaňovacieho obdobia. Vznik a zánik daňovej povinnosti nemá vplyv na platenie preddavkov. Má povinnosť
oznámiť daňovému úradu vznik
a zánik daňovej povinnosti do 30
dní odo dňa jej vzniku a zániku.
Celoročnú daň vyrovná do 31. januára 2009.
• Daňovník začne používať vozidlo na podnikanie 5. mája
2008. Dňa 25. septembra 2008
predá toto vozidlo. Sadzba dane
za vozidlo je 3 600 korún.
Daňovník je povinný oznámiť
vznik a zánik daňovej povinnosti
vždy do 30 dní odo dňa jej vzniku
a zániku. Do 31. januára 2009 je
povinný podať daňové priznanie
a zaplatiť pomernú časť dane
(3600:12x5 mesiacov = 1 500
korún).
Kontakty na DÚ v Senci
Pre verejnosť: 02/4020 2913,
e-mail: du.sc@ba.drsr.sk
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Pre deti urobila veľmi veľa

Jubilantka Margita Kolariková

Krásneho životného jubilea
90 rokov sa 11. januára dožila
Senčanka Margita Kolariková.
Za obetavosť a lásku jej ďakujú predovšetkým tri deti. Ako
povedala dcéra MUDr. Oľga
Čerbaničová, ,,urobila pre nás
veľmi veľa“. Po skonfiškovaní
rodinného majetku ťažko pracovala v poľnohospodárstve,
aby deťom zabezpečila existenciu a mohli študovať. Ovdovela ako 63-ročná. Má aj dve
vnúčatá, tri pravnúčatá a dve

prapravnúčatá.
O. Čerbaničová: „Vždy veľmi
rada čítala, vzdelávala sa. Živo
sa zaujímala a ešte aj dnes
zaujíma o dianie v spoločnosti, aj o politiku. Veľmi rada mala
prácu v záhradke, zvykla relaxovať pri vyšívaní. Aj keď zdravie jej neslúži už podľa našich
i jej predstáv, teší sa v kruhu
najbližších. Vždy nájde pekné
slovo pre každého.“ Občas
spomína aj na svoje ťažké detstvo, pochádzala z dvanástich

detí, bola najstaršia. Spomína
aj na manžela a jeho záľubu –
poľovníctvo. Počas 2. svetovej
vojny spolu pôsobili v odboji
a podieľali sa na záchrane
ľudských životov.
M. Kolariková bola vždy veľmi
pohostinná, obľubovala varenie a pečenie, posedenia pri
ohníku.
K jubileu jej zo srdca blahoželá celá rodina, všetci príbuzní a tí, ktorí ju majú radi.
(el)

Ďalšia šanca nezamestnaným
Dvanásť
nezamestnaných
zo Senca si prevzalo z rúk
viceprimátorky Heleny Nemcovej osvedčenie o získanom vzdelaní po absolvovaní jesenného kurzu, ktorý už
v druhom termíne realizovala firma CKV Consult.
Vzdelávanie sa týkalo nielen
práce s počítačom, ale vychádzalo aj z podporného
motivačného modulu, ktorý je
pre dlhodobejšie nezamestnaných veľmi dôležitý, a stimulačných hier. Niektorí nezamestnaní dostali už počas kurzu ponuky na prácu po tom,
ako si dali svoje životopisy na
internet na stránku Profesia.
Každý účastník kurzu mal vypracovaný individuálny akčný
plán, niektorí aj podnikateľský.
Ako uviedla manažérka vzdelávania CKV Consult Ruth Skrzypeková, „ak sa niekto z nich

Účastníci kurzu počas práce na počítačoch.

rozhodne podnikať, základ už
má pripravený. V rámci stimulačných hier (Podnik 21. storočia) sa zase dozvedeli všetko
o chode firmy.“
Senčanka Silvia Majová, ktorá
bola nezamestnaná iba dva

mesiace, sa zamestnala od 1.
decembra v dopravnej spoločnosti v Senci ako administratívna pracovníčka a veľmi si
svoje nové pôsobisko pochvaľuje. Čo jej kurz dal? ,,Upevnila
som si základy práce s počí-

tačom, veľmi zaujímavý bol aj
podporno-motivačný modul.
Pomohlo mi aj to, že som bola
v dobrom kolektíve.“
Pani Mária zo Senca je nezamestnaná pol druha roka
a chcela by pokojnejšiu prácu. Preto ani hneď neprijala
prvú ponuku zamestnať sa.
,,Využívam však všetky možnosti vzdelávania sa, je to
veľmi dobré, prospešné.“ Pani
Sidónia, ktorá využila možnosť vypracovať si podnikateľský plán, chce začať podnikať
ako masérka.
Už kurz, ktorý sa uskutočnil
vlani na jar, bol veľmi úspešný,
veď zo 60 jeho absolventov sa
zamestnalo 58. V jesennom
kurze bolo 52 účastníkov (okrem Senčanov aj nezamestnaní z Dunajskej Lužnej a Pezinka), šesť sa zamestnalo už
počas kurzu.
Eva Lauková

Škôlkari očarili všetkých
Koniec decembra sa niesol aj
v znamení pilotnej výstavy prác
s vianočnou tematikou, ktoré
vytvorili šikovné ruky detí a učiteliek piatich materských škôl
zo Senca, Blatného a Kráľovej
pri Senci. Konala sa za účasti
predstaviteľov Štátnej školskej
inšpekcie, Spoločného školského úradu so sídlom v Senci, Krajského školského úradu Bratislava a mesta Senec.
V malom kultúrnom programe
sa predstavili aj deti zo seneckej MŠ na Kollárovej ul. Celkovo bolo vystavených 350 prác

a toľko bolo aj nápadov. Veď
všetky boli jedinečné. Prítomní

žasli nad fantáziou tvorcov, ale
aj nad vyhotovením. Všetci sa

zhodli, že takáto výstavka si za(text a foto el)
slúži tradíciu.
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Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec
DAŇ Z POZEMKOV
1) Správca dane pre všetky pozemky na území mesta, okrem
pozemkov nachádzajúcich sa
v jednotlivých častiach mesta
uvedených v § 5 ods. 2 tohto
všeobecne záväzného nariadenia, určuje ročnú sadzbu
dane z pozemkov vo výške:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady 0,30%,
b) trvalé trávne porasty
0,30%,
c) záhrady 0,45 %,
d) zastavané plochy a nádvoria 0,45 %,
e) stavebné pozemky 0,45 %,
f) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov 0,45 %.
2) Správca dane v jednotlivej
časti mesta: na ul. Diaľničná, ul. Poľná a p. č. 4579/474584/1
nachádzajúce
sa
v Priemyselnej zóne Senec
- Juh, určuje za pozemky druhu zastavané plochy ročnú
sadzbu dane z pozemkov vo
výške 2,5 %.

DAŇ ZO STAVIEB
1) Správca dane pre všetky
stavby na území mesta, ktoré
sú predmetom dane zo stavieb, okrem stavieb nachádzajúcich sa v jednotlivej časti
mesta uvedenej v § 6 ods. 2
a ods. 3 tohto všeobecne záväzného nariadenia, určuje
ročnú sadzbu dane za každý
aj začatý m2 zastavanej plochy vo výške:
a) 4,60 Sk za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré
majú doplnkovú funkciu pre
hlavnú stavbu,
b) 10 Sk za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky,
stavby vodné hospodárstvo,
stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb
na vlastnú administratívu,
c) 50 Sk za stavby rekreačných a záhradkárskych chát
a domčekov na individuálnu
rekreáciu,

d) 18 Sk za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na
tieto účely postavené mimo
bytových domov,
e) 80 Sk za priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na
skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu,
f) 95 Sk za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú
činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným
podnikaním a so zárobkovou
činnosťou,
g) 50 Sk za ostatné stavby.
2) Správca dane na území
časti mesta Svätý
Martin
a Horný Dvor určuje ročnú
sadzbu dane zo stavieb za
stavby na bývanie a drobné
stavby, ktoré majú doplnkovú
funkciu pre hlavnú stavbu vo
výške 2,60 Sk za m2 zastavanej plochy.
3) Správca dane na území
časti mesta na Striebornom
jazere a na Bratislavskej ceste určuje ročnú sadzbu dane
za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov
na individuálnu rekreáciu vo
výške 25 Sk za m2 zastavanej
plochy.
4) Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje pre
všetky druhy stavieb príplatok

za podlažie 2,60 Sk za každé
ďalšie podlažie okrem prvého
nadzemného podlažia.

DAŇ Z BYTOV
1) Správca dane určuje ročnú sadzbu dane z bytov za
každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového
priestoru vo výške:
a) 4,60 Sk za byty,
b) 18 Sk za nebytové priestory
slúžiace ako garáže,
c) 95 Sk za nebytové priestory slúžiace na podnikanie
a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním
a zárobkovou činnosťou.

OSLOBODENIE OD DANE
A ZNÍŽENIE DANE
1) Správca dane ustanovuje,
že od dane z pozemkov oslobodzuje:
a) časti pozemkov, na ktorých
sú zriadené meračské značky,
signály a iné zariadenia budov,
stožiare rozvodu elektrickej
energie, stĺpy telekomunikačného vedenia a televízne prevádzače a nadzemné časti
zariadení na rozvod vykurovacích plynov,
b) pozemky verejne prístupných parkov a športovísk,
c) pozemky funkčne spojené
so stavbami slúžiacimi verejnej doprave,

d) pozemky, na ktorých sú
cintoríny.
2) Správca dane zníži:
a) daň za záhradu, ktorej vlastníkom je občan starší ako 70
rokov, ak tieto pozemky slúžia
výhradne na jeho osobnú potrebu vo výške 50% z daňovej
povinnosti, alebo
b) daň zo stavieb na bývanie a daň z bytov vo vlastníctve občanov starších ako 70
rokov a občanov s ťažkým
zdravotným postihnutím alebo
držiteľov preukazu ZŤP, ktoré
slúžia na ich trvalé bývanie, vo
výške 50% z daňovej povinnosti, alebo
c) daň zo stavieb za garáž
a nebytový priestor v bytových domoch, slúžiacich ako
garáž, vo vlastníctve občanov
starších ako 70 rokov a občanov s ťažkým zdravotným
postihnutím, alebo držiteľov
preukazu ZŤP, ktoré slúžia pre
motorové vozidlo používané
na ich dopravu vo výške 50%
z daňovej povinnosti .
3) Pri súbehu zníženia dane
podľa ods.2, písm. a), b) a c)
sa uplatní zníženie dane výhodnejšie pre daňovníka.

PLATENIE DANE
1) Vyrubená daň je splatná:
a) ak ročná daň vyrubená
fyzickej osobe nepresahuje
1000 Sk a právnickej osobe
20 000 Sk je splatná naraz,
a to do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
b) v ostatných prípadoch je
daň splatná v troch rovnakých
splátkach:
I. splátka do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti
platobného výmeru,
II. splátka do 31. júla 2008,
III. splátka do 31. októbra
2008.
2) Daň možno zaplatiť naraz aj
vtedy, ak je vyššia ako je uvedené v odseku 1 písm. a).
3) Ak je daň vyrubená po 30.
júni, je splatná naraz do 15 dní
odo dňa právoplatnosti platobného výmeru.
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Stretnime sa a stretávajme sa!
Materské centrum, Klub dôchodcov a Jednota dôchodcov v Senci srdečne pozývajú predovšetkým matky
s malými deťmi na rodičovskej dovolenke a seniorov
v Senci na spoločné stretnutia v rámci projektu „Stretnime sa a stretávajme sa“.
Projekt sa uskutočňuje vďaka
finančnej podpore Nadačného fondu Slovak Telekom.
Zameriava sa na podporu
madzigeneračného dialógu
v našom meste.
Chceme osloviť starších občanov a ponúknuť im priestor,
aby svojimi životnými skúsenosťami obdarili svoje okolie.
Aby obnovili svoje najkrajšie
spomienky na minulosť a podelili sa o ne s novou generáciou rodín a detí vo svojom

meste. Spomienky na život
a tradície v minulosti (Advent,
Vianoce, Traja králi, Fašiangy,
Veľká noc) si priblížime pros-

tredníctvom projekcie fotografií, ktoré vopred poskytnú
priami účastníci stretnutí. Deti
sa môžu tešiť na tvorivé, pohy-

bové aj rytmické hry, rozprávanie príbehov a rozprávok.
Pre seniorov budú vyčlenené
tri stretnutia zamerané na vyškolenie v oblasti internetového vyhľadávania a elektronickej pošty.
Prvé „Vianočné stretnutie“ sa
uskutočnilo už v decembri. Na
nižšej účasti sa podpísala vysoká chorobnosť detí, ale my
dúfame, že s pribúdajúcimi
stretnutiami budú pribúdať aj
ďalšie nové tváre, ktoré myšlienka stretávania sa rôznych
generácií oslovila.
O ďalších stretnuiach budete
informovaní prostredníctvom
plagátov, programu materského centra, tiež na www.mc-slniecko.szm.sk alebo na tel. č.:
0903 648 186.
Tešíme sa na Vás!
(MC Senecké slniečko)

Posvätili novú maľovku kostola
V rámci slávnostnej sv. omše
posvätil začiatkom decembra
biskup Mons. Dominik Tóth
novú maľovku rímskokatolíckeho kostola sv. Mikuláša
v Senci. V príhovore okrem
iného ocenil, že na takýchto
veľkých dielach, akou je aj maľovka kostola, pracujú veriaci
maďarskej i slovenskej národnosti spoločnými silami, a tak
pomáhajú budovaniu farnosti.
Po slávnosti sa konalo v pastoračnom centre stretnutie pre
pozvaných hostí, kde vyjadrili
vďaku všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli tomuto dielu.

Medzi prítomnými nechýbali
zástupcovia
Bratislavského
samosprávneho kraja, mesta
Senec, ostatných sponzorov,

ďalej architekt maľovky, ako
aj ostatní hostia z farnosti
a okolia.
Marek Vincze

Základná škola Mlynská 50 v Senci pozýva na

Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2007/2008
Ocenili Jarnú náladu
Za maľbu Jarná nálada Senčanka Timea Sándorová zo združenia Nezábudka v Turni získala
ocenenie na 12. ročníku celoslovenskej súťažnej prehliadky
výtvarných prác ľudí s mentálnym postihnutím - Výtvarnom
salóne ZPMP 2007. Slávnostne
jej ho odovzdali na otvorení výstavy v Trenčíne.
(r)

Termíny: 23. januára 2008 od 14. do 18. hod., 24. januára 2008 od 8. do 12. hod.
Miesto: budova školy ZŠ Mlynská 50
Zameranie školy:
• Rozšírené vyučovanie cudzích jazykov od 1. ročníka kvalifikovanými učiteľmi. • Počas štúdia získavanie kvalitných vedomostí z dvoch cudzích jazykov. • Uplatnenie inovačných foriem
a metód vo vyučovaní. • Využívanie telocvične, školského športového areálu, posilňovne, počítačovej miestnosti a školskej knižnice. • Služby školského výchovného poradcu. • Služby špeciálneho psychológa. • Služby školského klubu detí od 6. do 17. hod. • Získavanie zručností
v práci s PC už od 1. ročníka. • Pestrý výber zaujímavých činností a jazykových krúžkov.
Na zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťa.
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Dentálna hygiena profesionálne.
Čo to vlastne je?
Často dostávam od ľudí
otázku, čo to vlastne dentálna hygiena je, pretože väčšina z nás si pod týmto pojmom predstavuje umývanie
zubov. Áno, aj, ale v profesionálnom význame je
to liečenie zápalu v ústach
-gingivitídy a parodontitídy,
ktorými trpí takmer celá populácia na Slovensku.

tíkmi, prípadne implantátmi,
učíme účinne tieto priestory
čistiť, pretože nahromadené
zvyšky potravy, rozkladajúce sa baktériami, spôsobujú
zápal a postupnú deštrukciu
pod protetickými prácami.
Cieľom našej práce je teda
i zvýšenie životnosti týchto
náhrad, ktoré pacientov stoja nemalé peniaze. Výsledok
našej práce má nielen liečebný, ale aj estetický efekt. Zbavíme zuby všetkých nánosov
a pigmentov (z kávy, čaju,
fajčenia a i.), sklovina zuba
získa svoju prirodzenú farbu
a lesk, čiže úsmev je nielen
zdravý, ale aj estetický. Pieskovanie a bielenie zubov nie
sú dentálnou hygienou, sú
len jej estetickou nadstavbou,
nepotrebnou pre zdravý stav
úst a často vedú k citlivosti
zubov (oslabuje sa sklovina)
a k podráždeniu ďasien. Sú
skôr módnou a imidžovou
záležitosťou a profesionálny
zdravotník ich robí len na žiadosť pacienta, ktorý musí byť
poučený o rizikách.

Keďže vyškolených odborníkov - dentálnych hygieničiek,
je zatiaľ u nás málo, nevieme
veľa ani o zmysle ich práce.
Tisíce baktérií
Myslíme si, že najnečistejším
miestom nášho tela je hrubé črevo. Pre porovnanie - v
hrubom čreve žije len asi 400
druhov baktérií, ale v ústach
ich žije až niekoľko tisíc druhov! Kde je teda to najnečistejšie miesto nášho organizmu? Tieto baktérie, žijúce v
ústach, sú rôzne. Niektoré sú
tam žiaduce, iné sú kazotvorné a ďalšie zase spôsobujú
zápal a úbytok závesného
aparátu (parodontitídu) a získavame ich do úst v priebehu
života. Nič v tomto zmysle
nezdedíme! Kaz i parodontitída sú infekčné ochorenia a
týmito baktériami infikujú deti
ich najbližší príbuzní (olizovanie cumlíka, lyžičky, bozkávanie na ústa...). Preto pokiaľ
sami nemáme zdravé a čisté
ústa bez zápalu a neošetrených kazov, nikdy nebozkávajme svojich najbližších na
ústa, pretože ich infikujeme!
Nebezpečný zápal
Krvácajúce ďasná nám signalizujú, že máme v ústach
zápal. Tento zápal sa rovná
ploche asi 60 cm2! Ak by sme
mali takúto ranu kdekoľvek na
tele, bežali by sme okamžite
k lekárovi. V ústach ju prevažná väčšina ľudí bagatelizuje
a prehliada. Pritom je vedecky
dokázané, že zápal v ústach

Osveta medzi deťmi aj dospelými je veľmi dôležitá. Dentálna hygiena je na Slovensku pojem zatiaľ nie príliš známy.

spôsobuje zvýšené riziko
vzniku mozgových príhod,
srdcovocievnych ochorení,
ochorení tráviaceho traktu,
atakuje kĺby, prispieva k vzniku cukrovky a pod., a oslabuje celý imunitný systém.
Dentálne hygieničky
Počas hodinového sedenia
odstraňujeme
špeciálnymi
ručnými nástrojmi okolo všetkých zubov až z podďasnového priestoru zubný kameň
a povlak, čiže všetko, čo spôsobuje dráždenie a zápal.
Ultrazvuk je len prvá pomoc
a používa sa na rozrušenie
väčších nánosov zubného
kameňa nad ďasnom (robí
i lekár). Aby sme vyliečili
zápal, je dôležité odstrániť
všetky jeho zdroje, predo-

všetkým pod ďasnom, kde
spôsobuje úbytok závesného
aparátu a kosti, čo vedie ku
kývaniu a predčasnej strate
zubov. Odporúčame správne
zubné kefky, učíme používať
pomôcky na čistenie medzizubných priestorov (dentálne
nite, medzizubné kefky), kde
kazy najčastejšie vznikajú.
Meriame tieto priestory a cielene vyberáme správnu veľkosť medzizubnej kefky. Učíme vhodnú techniku čistenia
zubov a odporúčame vhodné
prípravky, ktoré pôsobia preventívne proti zubnému kazu
a upravujú mikrobiálnu flóru
v ústach.
Estetický efekt
Tých, ktorým stomatológ nahradil chýbajúce zuby mos-

Dvakrát ročne
Dentálnu hygienu by mal každý absolvovať vždy pred preventívnou prehliadkou, aby sa
lekárovi odhalili všetky problémy na viditeľnej časti zubov,
ktoré sú často skryté pod
nánosmi kameňa, povlaku
a pigmentov. Optimálne je absolvovať ju dvakrát ročne, ale
rozhodne u každého aspoň
raz za rok, pri pokročilých
parodontitídach i častejšie.
Začnime sa teda viac o svoje
ústa starať i s pomocou odborníkov, predídeme tak bolesti a ušetríme čas i peniaze.
Pretože čisté zuby sa nekazia
a môžeme ich mať (vlastné)
v ústach celý život.
Vykročme do nového roku po
novom.
Jana Turanská
dentálna hygienička
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Trojkráľový koncert

Sviatok Troch kráľov je vyvrcholením vianočných sviatkov. Aj tento rok si ho 5. januára Senčania pripomenuli
v evanjelickom kostole v Senci. Helena Čajková zo ZUŠ na

Predvianočná
kapustnica
aj pre osamelých
Na predvianočnej kapustnici s osamelými dôchodcami
a viacdetnými sociálne slabšími rodinami sa stretli predstavitelia mesta Senec. Do zaplnenej sály Združenej strednej
školy v Senci prišlo takmer 120
ľudí. Od mesta dostali balíčky
s ovocím a sladkosťami. Základná umelecká škola Fándlyho pripravila pre nich pestrý
kultúrny program. (r)

Belcanto
trojhlasne
V rímsko-katolíckom kostole
v Senci sa 22. decembra konal
vianočný koncert speváckeho
zboru Belcanto. V programe
okrem iných skladieb zaznela trojhlasná omša A. Lottiho
s doprovodom organu. Vianočnú atmosféru navodili Slovenské koledy v úprave F. Prasila.
Záver patril džezovej úprave
najznámejšej vianočnej piesne
Tichá noc.
Koncert dirigoval Mgr. art. Ján
Procházka.
(rr), foto Marek Vincze

Fándlyho ul. sa prihovorila
slovami: „Na sviatok Božieho
narodenia sa Svetlo narodilo
a na sviatok Troch kráľov ho
ľudstvo v podobe troch mágov
našlo a uznalo. Traja králi sú

predstavitelia filozofie, vedy a
umenia. Svetlo je Kristus, je to
Pravda, Dobro a Krása. Teda
aj my dnes jasajme, spievajme
a recitujme na slávu Božieho
Svetla. V programe vystúpil

senecký zbor Matice slovenskej pod dirigentskou taktovkou Fridricha Kolaroviča, pedagógovia a bývalí žiaci ZUŠ
na Fándlyho ul. Recitoval aj Dr.
Ján Debnár.
(el)

Návštívili
dôchodcov
V predvianočnom čase padne
dobre návšteva zvlášť tým, ktorí nežijú v kruhu svojej rodiny.
Viceprimátorka Senca Helena
Nemcová a pracovníčky sociálneho oddelenia MsÚ Alžbeta
Bondorová a Miroslava Nádaská navštívili ôsmich Senčanov
v Domove dôchodcov v Stupave. Priniesli im balíčky dobrôt,
ale aj informácie o meste. Živo
sa o novinky zaujímali, pýtali
sa, čo sa v Senci za rok zmenilo, ako žijú ich známi.
(r)
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Oddelenie Záujmovo-umeleckej činnosti MsKS Senec
Srdečne vás pozývame do
novootvorených priestorov
nadstavby MsKS určených
pre nové oddelenie záujmovo-umeleckej činnosti.
V rámci Dňa otvorených dverí 16. januára máte možnosť
prezrieť si nové priestory,
kde budú na vás čakať lektori, cvičitelia, výkonní umelci,
maliari, ktorí vás oboznámia s
ponúkanou aktivitou, ktorej sa
budú venovať v našom ZUČ
centre a ktorá je určená širokej
verejnosti všetkých vekových
kategórií. Zároveň sa budete
môcť prihlásiť na spomínané
aktivity, ktoré spúšťame priebežne v januári 2008.
V minigalérii centra ZUČ
sa v tento deň začína rozsiahla výstava výtvarných a fotografických diel za prítomnosti
ich autorov.

Výstava:
• Alena, Veronika a Gabriel
Wágnerovci - „Výber z tvorby“
• Spoločnosť rozvinutej fantázie SPOROFA - „Čaro drevenej
plastiky XX“
• Gabriel Szakál – fotografia
„Akty“
Detská tvorba:
• Práce detí zo Súkromného
liečebno-výchovného sanatória Senec
Výstavy sa budú konať: 16.
januára - 27. februára 2008
v pondelok až v piatok v čase
od 14. - 18. hod.
Výstava môže byť sprístupnená žiakom ZŠ a SŠ aj
v doobedňajších hodinách po
dohovore s vedúcou ZUČ oddelenia Mgr. Beátou Blaščákovou, tel. č.: 0911 280 603.
Počas Dňa otvorených dverí
uvidíte naše umelecké telesá

pracujúce v nových priestoroch:
• rocková skupina Satriani Revival - hudobné štúdio
• Senecké ochotnícke divadlo
- herecká skúšobňa
• šachový klub - miestnosť na
spoločenské hry
• tanečná skupina ESO
• komorná zložka speváckeho
zboru Radosť
V ďalších priestoroch (pohybová skúšobňa, detské centrum, art-ateliér, relaxačné
centrum, konferenčná miestnosť a internetová miestnosť)
vás budú čakať spomínaní
lektori, ktorí budú organizovať
nábor na dané aktivity.
Aktivity, na ktoré sa môžete
prihlásiť:
• joga a pilates
• brušné tance
• kalanetika

• cvičenie pre tehotné mamičky a mamičky s deťmi
• meditačné tance
• gymnastická a baletná príprava pre deti vo veku od 4 do
6 rokov
• aerobik
• scrabble klub pre dospelých
Kurzy:
• Muzikálový kurz – vedie Mgr.
art. František Ďuriač, muzikálový a operný spevák, sólista
SND
• Maliarsky kurz „Harmony“
- lektori: akad. maliar Gabriel Wágner, Alena a Veronika
Wágnerové
• Kurz hry na akustickej gitare
- vedie Filip Koluš, člen skupiny Vindex
• Kurz hry na bicích – vedie
Rasťo Podmanický, člen skupiny Satriani Revival
Tešíme sa na vás!

Hľadáte zamestnanie alebo Viac o projekte Informačné
chcete začať podnikať?
a podporné centrum
Pomôžeme vám!
zamestnanosti
Od konca minulého roka sa začali naplno realizovať aktivity
nového projektu pod názvom
Informačné a podporné cenPre všetky ženy bratislavského regiónu je určený projekt Infor- trum zamestnanosti, ktorý je
mačné a podporné centrum zamestnanosti, ktorý realizuje podporený v rámci operačného
Združenie žien v podnikaní v rámci grantového programu SOP programu JPD NUTS II BratislaĽudské zdroje, JPD NUTS II, Bratislava Cieľ 3, spolufinancova- va, Cieľ 3 a spolufinancovaný z
Európskeho sociálneho fondu.
ného Európskym sociálnym fondom.
V rámci aktivity Vzdelávanie
Cieľom projektu je zlepšiť zamestnateľnosť uchádzačov o za- máte možnosť zúčastniť sa namestnanie a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie pros- sledovných seminárov, školení
tredníctvom poskytnutia komplexného balíka služieb.
a kurzov: Uplatnenie žien na
trhu práce v SR a EÚ, Získanie
Aktivity projektu:
zamestnania a možnosti podni• vzdelávanie
kania v krajinách EÚ, Podnika• poradenstvo
teľské minimum, Komunikačné
• mentoring
schopnosti a vystupovanie,
• kluby zamestnania,
Základy
anglického
jazyka
• virtuálna kancelária
a Základy nemeckého jazyka.
• individuálne poradenstvo
Virtuálna kancelária je miestom, kde je pre vás k dispozícii
Prihlásiť sa do jednotlivých aktivít môžete prostredníctvom www.
počítač, prístup na internet za
zzvp.sk, mailom: office@zzvp.sk, tel.: 02/4463 8911, ale aj na vaúčelom udržania už nadobudšom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.
nutých počítačových zručností,
vyhľadania si práce, napísania
životopisu a podobne. Virtuálna kancelária je otvorená 2-krát
týždenne - v utorok od 10. do
13. hod. a vo štvrtok od 13. do
16. hod. v sídle Združenia žien

v podnikaní,
v Bratislave
na Pluhovej
2, I. pos.
Vám, ktoré
sa rozhodnete začať
podnikať,
je
určená
aktivita pod
ná z vom
Mentoring. Znamená asi toľko,
že záujemkyňa o podnikanie je
pridelená k vybranej podnikateľke, aby sa v praxi oboznámila
s celou problematikou.
Miestom získavania skúseností
či už pri návrate na trh práce alebo pri začatí podnikania a tiež
miestom neformálnych stretnutí
je Klub zamestnanosti. Klub sa
koná každý pondelok od 14. do
17. hod.
Individuálne poradenstvo je
poskytované osobne alebo
prostredníctvom internetu. Termín si môžete dohodnúť mailom
na office@zzvp.sk, alebo telefonicky na čísle: 02/4463 8912.
Zaujali sme vás? Príďte, tešíme sa na vás!
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Acélosodj jóság
Acélosodj jóság
az ember szívében,
vesszen a gonoszság
jöttében-keltében!
Csak veled lesz jövőnk
oly tiszta és oly szent,
hatványozd az erőnk,
erre vagy te felkent!
Népek és nemzetek
végre valahára,
csak-csak jót tegyetek
jövőnk asztalára.
Mert jóság az élet
minden múló évben,
ne vessük a vétket,
csak ezt kérem szépen.
Lelkünk már ne legyen
gazos,kemény ugar,
éljünk bármely helyen,
a jó erre sugall.

SPEKTRUM

Játszóház, mint hagyomány
2005/2006-os
iskolaévben
nyílott lehetőségünk első ízben arra, hogy óvodásaink
és alapiskolás diákjaink érdeklődését felkeltsük a népi
és kézműves tevékenységek
iránt, amelyet havi rendszerességgel a Szőttes népművészeti együttes tagjai mutattak be,
és irányítottak a pedagógusok
felügyelete mellett.
Akkor kifejeztük óhajunkat,
hogy ez a tevékenység folytatódjon, és hagyományossá
váljon. Ma már elégedettséggel konstatálhatjuk, hogy ezen
óhajunk teljesült. Továbbra is
nagy az érdeklődés a gyerekek
és nem utolsó sorban a szülők
és nagyszülők körében, akik

elkísérve csemetéiket, szintén
új ötleteket kapnak.
Ebben a folyamatban az is
vonzó, hogy egyes ünnepekhez aktualizálják ezeket a tevékenységeket. Ily módon saját
lakásukat, környezetüket otthonosabbá, díszesebbé tehetik. Megtanítjuk a gyerekeket
kevés költségből szép dísztárgyakat, ajándékokat készíteni
saját erőből, és örömet szerezni másoknak a két kezük
munkájával, pl. készítettek
figurákat papírszalagból és
zsinórból, ízléses húsvéti díszeket, a gyurmaformálásba is
belevihették képzelőerejüket.
Megtapasztalhatták,
hogy
szalvétából, méhsejtpapírból

A vétek de sok már!
legyen ennek vége!
a szívünk ha kitár,
nézhetünk az égre!
Ezredév embere,
ember légy semmi más,
szívedben van helye
a jónak, mi áldás!
Mgr. Katona Roland

BEÍRATÁS
A szenci Szenczi Molnár Albert
Alapiskolába 2008. január 26-án
14:00 órától játszóházzal összekapcsolt beíratás lesz a jövendő
első osztályosok részére. Nagy
szeretettel várunk minden érdeklődőt.
Pótidőpont: 2008. január 28.
- 31. között naponta az iskola
épületében (kérjük hozza magával gyermeke születési levelét).

ZÁPIS
Zápis prvákov na ZŠ A. M. Szencziho s vyučovacím jazykom maďarským na šk. rok 2008/2009
sa bude konať 26. januára 2008
o 14. hod., spojený je s poludním
hier. S úctou očakávame každého záujemcu.
Náhradné termíny: Denne od 28.
do 31. januára 2008 v budove
školy (prineste so sebou rodný
list dieťaťa).
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is csodálatos dolgokat lehet
készíteni, nem is szólva arról
,hogy a gyöngyfűzés során
ékszereket és szebbnél-szebb
állatfigurákat kreáltak; hogy
a labdával nem csak játszani lehet, és textilhulladékból
készült babák is kedves ajándékként kerülhetnek a karácsonyfa alá. A különféle alakú
és színezetű száraztészták
nem csak ízletes ételek készítésére alkalmasak, hanem
csodálatos díszek is formálhatók –fűzhetők belőlük.
Mindezt megtetézte, hogy
időnként a Szőttes népművészei élő zenét is szolgáltattak
a résztvevőknek, nem ritkán
talpalávalóként is. Az évadot
rendszerint táncházzal zárjuk.
Talán nem kell túlságosan bizonygatnunk, hogy itt hasznos időtöltésről van szó.
Itt köszönnénk meg a Szenczi
Molnár Albert Magyar Tanítási
Nyelvű Alapiskola igazgatóságának és a szülői tanácsának
a helyiséget és az uzsonna
biztosítását, hagymás zsíroskenyér és tea formájában.
Nem utolsó sorban köszönjük
a szenci városi hivatalnak a
támogatását pályázatunkhoz,
hogy mindezt megvalósíthassuk.
A Csemadok helyi
szervezete nevében: ME

Tvorivé dielne ako tradícia
V školskom roku 2005/06 sme
dostali od Ľudového umeleckého súboru Szőttes ponuku
na možnosť zasvätiť škôlkarov
a žiakov základnej školy do
tajomstiev ľudovo-remeselníckej tvorby, ktorú sme s radosťou prijali. Tieto stretnutia sa
uskutočňujú s mesačnou pravidelnosťou v popoludňajších
hodinách v priestoroch ZŠ A.
M. Szencziho s vyučovacím
jazykom maďarským v Senci pod dozorom pedagógov.
Naše prianie, aby táto činnosť
– vyvolávajúca veľký záujem –
sa stala tradíciou, sa naplnilo.
Príťažlivosť stretnutí je aj

v aktualizácii obsahu k určitým sviatkom. Deti sa naučia
pripraviť ozdobné predmety vlastnoručne a lacno zo
zvyškov rôzneho materiálu,
nachádzajúceho sa v každej
domácnosti, uplatňujúc pritom vlastnú fantáziu. Získajú
zručnosť na prípravu ozdôb zo
servítok, voskového papiera,
z navlečených „perál“ pripravia šperky a postavičky zvieratiek, vkusné vianočné a veľkonočné ozdoby. Prídu na to,
že suché farebné cestoviny sú
vhodné ako parádne retiazky,
obrazy a pod. Tieto stretnutia sú občas spestrené živou

hudbou spomínaného ľudového súboru.
Prínosom akcií je, že nielen
deti, ale aj rodičia a starí rodičia, ktorí ich odprevádzajú, získajú dobré nápady na
skrášlenie svojich príbytkov
a životného prostredia.
Poďakovanie patrí vedeniu
ZŠ A. M. Szencziho a ZRPŠ,
ktoré zabezpečujú priestory
a chutný olovrant, sprevádzajúcim pedagógom a Mestskému úradu v Senci za pozitívny
prístup a finančnú podporu
tohto projektu.
V mene ZO Csemadoku ME
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Ocenil ho aj Platini

Tomáš Mókoš, úspešný medzinárodný futbalový asistent rozhodcu s licenciou FIFA
V kariére futbalového rozhodcu
napreduje
priam
raketovo. Senčan Tomáš
Mókoš (33) pôsobí od roku
2006 ako úspešný medzinárodný futbalový asistent rozhodcu s licenciou FIFA a od
roku 2000 pravidelne rozhoduje stretnutia v slovenskej
Corgoň lige. Tam zatiaľ rozhodoval 85 stretnutí, k tomu
46 medzinárodných zápasov od mládežníckych až po
Ligu majstrov.
K športu a zvlášť k futbalu mal
vzťah už od detstva. Vyrastal
vo futbalovej rodine, hral za
žiakov v Senci, v doraste Interu Bratislava, aj v Senci. Futbalovú kariéru po dvojročnom
pôsobení za mužov vo Veľkom
Bieli zo zdravotných dôvodov
ukončil.
Impulz od Micheľa
„K rozhodovaniu som sa dostal prostredníctvom pána
učiteľa Vladimíra Chríbika.
V tom čase som sa po pracovnej stránke spoznal aj s naším
najúspešnejším medzinárodným rozhodcom Ľubošom
Micheľom, ktorý bol pre mňa
jedným z impulzov, aby som
to skúsil ako rozhodca.“
Začínal v roku 1997 a začiatky boli ťažké, pretože roz-

Kondícia je dôležitá. V zápase
nabehá aj šesť kilometrov.

hodcovia začínajú kariéru
v najnižších súťažiach. Po
roku preskočil dve súťaže a
postúpil do 2. ligy. V roku 2000
postúpil do republikových súťaží riadených SFZ a patril
medzi najmladších rozhodcov
v republike, ktorí rozhodovali
našu najvyššiu súťaž. „Zaradili ma do skupiny asistentov
rozhodcov, je to moja špecializácia.“

Špičková kondícia
Poviete si, „iba asistent“. Omyl.
Aj T. Mókoš chcel byť spočiatku hlavným rozhodcom. No
dnes, keď sa stal FIFA asistentom rozhodcu, to už neľutuje.
Mohol by postúpiť aj na post
hlavného, ale musel by začať v 3. lige. „V dnešnej dobe
a v dnešnom futbale, ktorý je
stále rýchlejší, z pohľadu rozhodovania asistenta rozhodcu
je to na 99 percent rovnocenný post, aký na hracej ploche
zastáva hlavný rozhodca. Tak
ako sa zrýchľuje a modernizuje dnešný futbal, zlepšuje sa aj
naša komunikačná technika.
Už niekoľko rokov používame
pri rozhodovaní elektronické
signalizačné zástavky a od
minulého roku elektronický
komunikačný systém, ktorý
nám umožňuje byť verbálne
v kontakte s hlavným rozhodcom.“
Za postom medzinárodné-

Najväčší úspech v kariére
Vlani ako jediný slovenský rozhodca dostal nomináciu na najväčšie futbalové podujatie v tomto roku – majstrovstvá Európy
futbalistov do 21 rokov v Holandsku. (Skúsenosť z podobného podujatia, majstrovstiev Európy hráčov do 19 rokov, mal už
z roku 2006.) Je to zatiaľ najväčší úspech v jeho kariére, lebo
okrem náročných zápasov v skupinách rozhodoval semifinále
a nakoniec aj finále Holandsko – Srbsko. Za dobré výkony ho
ocenil prezident UEFA Michel Platini.

ho rozhodcu je cieľavedomá
systematická práca. „V prvom
rade sú to výkony na hracej
ploche, ktoré sú podrobne
analyzované a známkované. Potom je to tréningová
príprava, znalosť a neustále
vzdelávanie sa vo futbalových
pravidlách, znalosť cudzích
jazykov. Veľakrát musím byť
v lepšej kondícii ako samotní hráči. Počas špičkového
medzinárodného
stretnutia
hlavný rozhodca nabehá viac
ako desať kilometrov, asistent
šesť.“ Kondíciu naberá v Senci
na ihrisku ZŠ Tajovského, občas aj na Slnečných jazerách.
Zdravie nadovšetko
Istým spôsobom konkurencia
medzinárodných futbalových
rozhodcov existuje aj na Slovensku. Máme päť FIFA hlavných rozhodcov a desať FIFA
asistentov. „Sme však veľmi
súdržní a pomáhame si,“ vraví.
Čo by chcel ešte dosiahnuť?
„Hlavné je byť zdravý. Potom
sa môžem stopercentne koncentrovať na rozhodovanie
a podávať tie najlepšie výkony, na základe ktorých by som
si aj naďalej želal dostávať
nominácie na špičkové zápasy v našej Corgoň lige, ako
aj v Lige majstrov a v Pohári
Eva Lauková
UEFA.“

Medzinárodný rozhodca Ľuboš Micheľ (tretí sprava) sa stal tretím najlepším rozhodcom na svete za
minulý rok. Pre T. Mókoša (druhý sprava) bol impulzom v jeho kariére.
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Chce si zopakovať postup
Bývalý kapitán FC Senec Ján Papaj už začal trénovať s prešovským Tatranom
Kapitánovi FC Senec Jánovi Papajovi (28) sa od Slnečných jazier odchádzalo
ťažko. ,,Za tri roky som si
zvykol, získal som tu veľa
kamarátov nielen v mužstve,
ale aj mimo neho. Vyzerá
to tak, že do Senca budem
chodiť už len na dovolenku,“
s nostalgiou vraví hráč, ktorý sa veľkou mierou pričinil
o úroveň futbalu v Senci, ale
z nového pôsobiska v Prešove sa teší.
Od 7. januára už začal s prípravou na jarnú časť Corgoň
ligy v Tatrane Prešov, ktorý
je zatiaľ lídrom 1. ligy. V jeho
futbalovej kariére je to šiesta „štácia“. Vo vyjadreniach
v súvislosti s prestupom je ešte
trochu opatrný, pretože zmluva so Sencom sa mu končí 31.
januára. „Vraj je to na takmer
sto percent dohodnuté, ak by
došlo k nejakému problému,
rozhodovala by zmierovacia
komisia. Dúfam však, že kluby
sa dohodnú.“
Zmluvu s Tatranom podpísal
na dva a pol roka a je s ňou

spokojný. Podmienky má
vraj oveľa lepšie ako v Senci.
„Som milo prekvapený, aká
je tu starostlivosť o hráčov,
aké sú materiálne podmienky.
Klub je finančne veľmi dobre
zabezpečený, cítiť to všade.
Rovnako ako odhodlanie po-

stúpiť do najvyššej súťaže.“
Funkcionári Tatrana ho oslovili s tým, aby im pomohol postúpiť do Corgoň ligy. Chýbal
im hráč jeho kalibru. Hrať by
mal na poste pravého záložníka, resp. obrancu. „Tréner ma
vítal s tým, že rátajú s mojou

Káder FC Senec zatiaľ s otáznikmi

Vianočný biliard
Už pár rokov sa v decembri
stretávajú chlapi na biliardovom turnaji. Cafe Club na sídlisku „Bautech“ v Senci ožíva
buchotom biliardových gúľ aj
dobrou náladou. Tentoraz sa
na akcii Billiard Cup stretlo
dvanásť skalných, medzi ktorými dominoval Zoltán Kelecsenyi (na obr.). Druhý skončil
Peter Kmeť a tretí Ľuboš Hlaváč. Dobrý guláš na záver je už
tradíciou, uvaril ho opäť majiteľ
kaviarne Milan Polák.
(el)

Futbalisti FC Senec začali zimnú prípravu na druhú polovicu
sezóny, v ktorej ich hlavnou
úlohou bude udržať sa v najvyššej súťaži. Slovo záchrana
však šéf klubu Jozef Valovič
vypúšťa zo slovníka...
Tréner Branislav Kriška túži
po pokojných vodách v strede
tabuľky. Pomôcť celku by mal
Patrik Wolf (nahradiť má J. Papaja), ktorý sa vrátil z Malajzie
a kedysi v Senci hral. „Oslovili
sme ďalších hráčov, konkrétnejšie informácie budeme mať
okolo 20. januára,“ informuje
B. Kriška. S mužstvom začal
trénovať aj Stanislav Angelovič, ktorý sa vrátil z Izraela,
ale mieri do zahraničia. Zahraničné angažmán si hľadajú aj
jesenné posily Senca Marek
Ujlaky a Atilla Pinte, ktorí boli
na hosťovaní. Ak neuspejú,
mali by zostať v Senci.

Tréner má k dispozícii 20členný káder, z toho traja sú
seneckí dorastenci - Maťo Jurča, Miroslav Hoška a brankár
Tibor Zsuškovič. O odchode
brankára Jána Slovenčiaka
sa už hovorí dlhšie. B. Kriška:
„Zmluvu so Sencom má do
konca januára.“ Nevylučuje sa
ani jeho angažmán v zahraničí. Do mužstva sa vrátil Vladimír Rožník, po absolvovaní
kompenzačných cvičení sa
zapojí do prípravy. Operované
koleno zatiaľ drží.
Počas zimnej prípravy Senčania absolvujú dva štvordňové
bloky v Malých Karpatoch
a potom desaťdňové herné
sústredenie v okolí Nových
Zámkov.
J. Valovič hľadá nového investora, resp. sponzora, rokuje aj
v zahraničí.

pomocou.“
J. Papaja lanárili aj z Dukly
Banská Bystrica a Nitry, napokon sa rozhodol pre Prešov,
ktorý hrá síce nižšiu súťaž, ale
futbalom a postupovou métou
tam žijú všetci. Ovplyvnili ho
aj referencie od Erika Takáča,
kamaráta - spoluhráča aj spolubývajúceho v Senci, ktorý sa
v Prešove už hráčsky zabýval.
„Dal som na neho a teším sa,
že sme tu spolu. Radili mi však
aj ďalší. Dlho som neváhal,
treba ísť ďalej, aj keď sa ťažko
odchádza,“ vraví hráč pochádzajúci z Dovalova pri Liptovskom Hrádku.
Aj on túži po postupe s Tatranom Prešov a smeje sa, že si
to chce zopakovať. Veď tento
nádherný pocit zažil aj v Senci.
Zatiaľ býva v penzióne,
a „možno tam aj zostanem“,
vraví. Zdravotne je v poriadku,
nič mu nebráni zabrať hneď od
začiatku naplno. Našiel novú
motiváciu a my mu želáme,
aby mu čo najdlhšie vydržala.
Text a foto Eva Lauková

SFM Senec
s dvoma posilami

Do prípravy na náročnú jarnú
časť súťaže II. ligy Západ, kde
zimujú na čele tabuľky, sa zapojili 8. januára aj hráči SFM
Senec. Ako uviedol prezident
klubu Alexander Matlák, z kádra odišiel Tomáš Szollos, do
dorastu sa vrátil Tomáš Raschman. „Prišli dve posily, z Dukly
Banská Bystrica Ladislav Tomaček a z Interu Bratislava Igor
Chalupka.“ SFM Senec v rámci
zimnej prípravy absolvuje dvanásť zápasov, tri s mužstvami
z Corgoň ligy, dva s prvoligovými, zahrajú si aj dva zápasy
s druholigovými maďarskými
celkami. Po vianočných sviatkoch bol tréner Karol Brezík
spokojný s prístupom hráčov,
s plnením ich individuálnych
tréningových plánov, dobre
Eva Lauková dopadli aj testy.
(el)
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Spoločenská kronika
Narodili sa
Tomáš Sándor, Tomáš Žigo, Tamara Rohárová, Kristína Rothová, Matúš Reingraber, Jakub
Kriška, Vanessa Gabrišová, Sofia Romanová,
Nina Pirosková

Manželstvo uzatvorili
Adrián Janko - Jarmila Janžová, Peter Takács
- Silvia Budovičová, Peter Fábik - Elena Uherčíková, Ivan Ježovič - Kristína Barányiová

Blahoželáme jubilantom
Ku krásnemu životnému jubileu 90 rokov, ktorého sa 21. januára dožíva naša mamička, babička a prababička pani Zlatica Füziková, z úprimného srdca do ďalšieho života želajú zdravie a šťastie dcéra Baby s manželom Alojzom,
syn Dušan s manželkou Editou, vnučka, vnuci,
pravnučky a pravnuci.

Jednota dôchodcov MO v Senci
Jarmila Ďurčová (60), Oľga Poórová (60), Mária
Chovancová (65), Mária Váradyová (65), Pavol
Boťanský (70), Pavol Chovanec (70), Ladislav
Šándor (75), Zuzana Zelmanová (85)

Klub dôchodcov
Zlatica Füziková (90), Ľudovít Molnár (80), Agáta Klimová (75), František Csécs (70), Alžbeta
Kožuchová (65), Mária Váradiová (65), Zuzana
Molnárová (60), Oľga Palocová (60), Margita
Poórová (60), Oľga Poórová (60)

Program na január
KINO MIER SENEC
Začiatok predstavení o 18. h
12., 13., 14. sobota – nedeľa – pondelok
ZLATÝ KOMPAS
Veľkolepý fantasy príbeh. V hlavnej úlohe N.
Kidman. USA, MP, 130 min. Český dabing.
Vstupné. 70 Sk
15. utorok BEOWULF
Legendárny Viking sa dostane na kráľovský
trón. USA, MN 15, 114 min.
Vstupné: 60 Sk
17., 18. štvrtok –piatok BREAKOUT
Príbeh mladíka a jeho úteku z mizerného života. Teenager film. Švajč., MP, 94 min.
Vstupné: 60 Sk
19., 20. sobota – nedeľa HITMAN
Nemá meno, minulosť, ani zľutovanie. Napínavý akčný film. USA, MP, 100 min.
Vstupné: 65 Sk
21., 22. pondelok – utorok NABÚCHANÁ
Stačí jeden úlet a končí sa sranda. Romantic-

Slovenský zväz telesne
postihnutých ZO č. 215 v Senci

ekeztek enyhíteni fájdalmunkat. Unoka Gabika,
férje Milan és a gyászoló család.

Ondrej Pap (60), Jarmila Ďurčová (60), Alžbeta
Poórová (70), Margita Zápražná (75), Zuzana
Čemanová (80)

Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom, známym a duchovnému otcovi pánovi dekanovi, ktorí
s nami odprevadili na poslednej
ceste nášho milovaného zosnulého manžela, otca, dedka, švagra, svokra
a krstného otca Františka Pokrývku. Opustil
nás 4. decembra 2007. Za prejavenú sústrasť
a kvetinové dary ďakuje smútiaca manželka
a deti s rodinami.

Navždy nás opustili
František Pokrivka (1930), Judita Selecká
(1927), Štafan Škovránek (1917), Zuzana Szudová (1919), Milan Dudák (1908), Terézia Maszlagová (1926), Mária Balúchová (1932), Štefan
Gábriš (1947), Gizela Vámošiová (1920), Ivan
Furek (1941), Michal Horváth (1985), Júlia Brezovská (1920)
Po dlhej a ťažkej chorobe nás 28.
novembra 2007 opustil pán Ivan
Fürek. Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym za osobné a písomné prejavy
sústrasti a kvetinové dary. Smútiaca dcéra, vnučky a sestra.
Z úprimného srdca ďakujeme rodine, priateľom a známym, ktorí sa
prišli rozlúčiť 28. novembra 2007
s našou drahou zosnulou Gizelou
Vámošiovou. Ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary.
Vnučka Gabika s manželom Milanom a ostatná smútiaca rodina.
Fájó szívvel mondunk kősőnetet minden kedves
rokonnak, barátnak és ismerősnek, akik 2007
november 28-án elkisérték utolsó útjára drága
halottunkat Vámoši Gizellát. Kőszőnjűk a sok
virágot és a vigasztaló szavakat, amelyekkel igy-

ká komédia. USA, MP, 129 min.
Vstupné. 60 Sk
24. štvrtok POLČAS ROZPADU
Film zo súčasného veľkomesta o rozpade
vzťahov a hodnôt. Hrajú: J. Kroner, I. Janžurová, M. Landl a ďalší. SR, MN 15, 100 min.
Vstupné: 60 Sk
25. piatok SILA SRDCA
Z malej osobnej tragédie sa stal veľký príbeh,
ktorý naraz sledoval celý svet. V hlavnej úlohe
Angelina Jolie. USA, MN 15, 107 min.
Vstupné: 65 Sk
26., 27. sobota – nedeľa TESNE VEDĽA
Až na svadobnej ceste zistil, že našiel tú pravú. Komédia plná omylov. USA, MP, 115 min.
Vstupné: 65 Sk
28., 29. pondelok- utorok NEXT
Novodobý mesiáš musí spasiť ľudstvo. V hlavnej úlohe Nicolas Cage. USA, MN 15, 96 min.
Vstupné: 60 Sk
31. štvrtok PÁN VČIELKA
Animovaná komédia dokáže zaujať malých
i veľkých. USA, MP, 86 min.
Vstupné: 65 Sk

Kto v srdci žije, neumiera. Dňa
20. decembra 2007 sme si pripomenuli päť rokov od smrti nášho
drahého otca Ľudovíta Šušlu, 30.
januára uplynie sedem rokov od
smrti našej milovanej mamičky
Terézie Šušlovej, rod. Koday.
S úctou a láskou na nich spomínajú dcéry s rodinami.
Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym za prejavenú
sústrasť a kvetinové dary pri poslednej rozlúčke s naším drahým
manželom, otcom, bratom, svokrom a starým otcom Františkom
Bordácsom, ktorý nás navždy opustil 20. novembra vo veku 70 rokov. Smútiaca rodina.
Köszönetet nyilvánítunk minden rokonnak, barátnak, ismerősnek, akik elkísérték utolsó útjára drága férjet, apát, testvért, apóst, nagyapát Bordács
Ferencet, aki életének 70. évében eltávozott
körünkből. Köszönet az őszinte részvétnyilvánításért és a virágcsokrokért. Gyászoló család.

Mládežnícke a detské predstavenia
13. nedeľa o 15.30 hod. ZLATÝ KOMPAS
Veľkolepý akčný fantasy príbeh.
USA, MP, 130 min., čes. dabing
Vstupné: 70 Sk
20. nedeľa o 15.30 hod.
SIMPSONOVCI VO FILME
Vďaka neokázalej komike bavia divákov na celom svete. USA, MP, 85 min., čes. dabing
Vstupné: 50 Sk
27. nedeľa o 15.30 hod.
ŠKAREDÉ KÁČATKO A JA
Animovaná komédia pre celú rodinu.
Fr./Irs./Dáns./VB, 90 min., čes. dabing
Vstupné: 50 Sk
Pripravujeme
Prázdninové filmové predstavenie:
PÁN VČIELKA
1. februára o 19. hod. - Nebyla to pátá,
byla to devátá - čes. divadelná komédia.
Účinkujú: Jana Švandová,
Rudolf Hrušinský, Jozef Carda
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