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Jarné upratovanie 
Mestské zastupiteľstvo opäť orga-
nizuje jarné upratovanie a žiada 
obyvateľov, aby sa do akcie aktív-
ne zapojili a umožnili tak včasný 
odvoz komunálneho a iného od-
padu na riadenú  skládku. 
Zároveň upozorňuje, aby sa do 
pristavených kontajnerov nevha-
dzovali neprimerane veľké pred-
mety (nábytok a pod.), stavebná 
sutina či nebezpečný odpad.

(viac na str. 2)

Do posledného miesta zaplnená kinosála Mestského kultúrne-
ho strediska v Senci privítala premiéra a predsedu strany Smer 
Roberta Fica, ktorý si spolu s ďalšími hosťami prišiel uctiť ženy 
pri príležitosti MDŽ. Odľahčenú atmosféru okorenili vtipmi a zá-
bavnými príbehmi, v ich príhovoroch rezonovala žena a jej neza-
stupiteľná úloha. R. Fico si aj zasúťažil spolu s ministrom kultúry 
Marekom Maďaričom a dobrovoľníčkou z publika, ktorá napo-
kon súťaž  v zdobení torty vyhrala. Pripravený kultúrny program 
si prítomné ženy naplno užili. Hostí o. i. privítali aj viceprimátorka 
Helena Nemcová (vpravo), poslankyňa a predsedníčka Smeru    
v Senci Emese Dobošová (uprostred).                                     (el)

Informácie z prvej ruky si 
mohli Senčania vypočuť 7. 
marca na jubilejnom, už de-
siatom Okrúhlom stole, ktorý 
od roku 2004 organizuje ko-
misia výstavby mesta. V jeho 
programe rezonovali výstav-
ba a nový územný plán, ale 
aj otázky občanov.

Na programe boli aj dva te-
matické celky – výstavba 
rodinných domov na Bratis-

lavskej  ulici a polyfunkčného 
domu (bývalá Drutechna) na 
Štúrovej ulici. Obsiahlu tému 
tvorili aj pripravované zmeny 
na Slnečných jazerách, ob-
chvat mesta a s ním súvisiaca 
problematická doprava v cen-
tre mesta. Všetky témy sú pri-
oritami, s ktorými sa vedenie 
mesta a poslanci mestského 
zastupiteľstva intenzívne za-
oberajú.

(viac na str. 5)

VZN zakazuje pľuť 
a zahadzovať 
ohorky 
Poslanci mestského zastupi-
teľstva prijali Všeobecné naria-
denie mesta, v ktorom sa oby-
vateľom v záujme tvorby a och-
rany životného prostredia za-
kazuje o. i. odhadzovať ohorky 
z cigariet, znečisťovať verejné 
priestranstvá pľuvaním či vy-
lepovanie plagátov na rôznych 
– nevyhradených plochách.                                                
V prípade nedodržiavania na-
riadenia hrozia obyvateľom 
blokové pokuty do výšky tisíc 
korún. Vedenie mesta apeluje 
na všetkých, veď životné pro-
stredie môžu ovplyvniť aj sa-
motní obyvatelia. 

(viac na str. 9 – 11)

Premiér súťažil a lichotil ženám

Dd 1. apríla do 30. júna bude 
úplne uzavretá cesta I/61 v Sen-
ci - Bratislavská ulica. Dôvodom 
je výstavba okružnej križovatky 

pred novobudovaným obchod-
ným domom Tesco. Je potrebné 
riadiť sa dočasným dopravným 
značením.

Upozornenie



Vedenie mesta Senec plá-
nuje predovšetkým z finan-
cií EÚ vybudovať rozsiahly 
bezpečnostný kamerový 
systém. V súčasnosti sa robí 
analýza potrieb, pripravuje 
sa koncepcia.  Preto pred-
stavitelia mesta navštívili 
Zlín (okolo 82-tisíc obyvate-
ľov). Toto mesto sa v minu-
losti stalo ukážkovým mode-
lom v ČR. 

Riaditeľ mestskej polície             
v Zlíne Ing. Milan Kladníček 
je ostrieľaný agilný chlap, na 
tomto pracovisku robí už šest-
násť rokov, vo funkcii riaditeľa 
je rok. Bol aj v sídle Scotland 
Yardu v New Yorku, mal mož-
nosť vidieť, ako to vyzerá vo 
svete. 
Zlínska mestská polícia je or-
ganizačne postavená  na via-
cerých okrskoch. K dispozícii 
má veľa technických vymože-
ností – predovšetkým  rozsiah-
ly kamerový systém - pätnásť 
kamier slúžiacich na sledova-
nie verejného poriadku (dvad-
sať sledujúcich rýchlosť mo-
torových vozidiel). Postupne 
inštalujú nové, dokonalejšie 
kamery. Dajú sa nasmerovať 

podľa potreby, o. i. umožňu-
jú opätovné prezretie si zá-
znamov. „Máme vybudovanú 
metropolitnú optickú sieť, je to 
najlepšie riešenie. Bola zákla-
dom pre kamerový systém,“ 
vysvetľuje riaditeľ a dodáva, 
že sa chystajú zaviesť aj mo-
bilné kamery a s nimi nové 
možnosti - operatívne riešiť 
problémy. Monitory a kamery 
sú v prevádzke nepretržite bez 
vypnutia deväť, resp. osem 
rokov. Riaditeľ vraví, že šetriť 
v tomto prípade sa nevyplá-
ca.  Pomáha im aj grafický in-
formačný systém, sledovanie                                                    

a koordinovanie vlastných vo-
zidiel na mape. Hliadky majú 
aj iné možnosti, napr. okamžite 
pomocou terminálu  prenášať 
záznamy z udeľovania pokút 
priamo na dispečing. Všetky 
kroky, ktoré policajti robia, sú 
zaznačené  v operačnom mo-
dule.  
Riaditeľ predstavil organizač-
nú štruktúru mestskej polície, 
do ktorej patrí aj zásahová jed-
notka, motohliadky a psovodi. 
Tých majú osem (päť psov).   
„V chatovej oblasti zacítia ľudí, 
budia rešpekt. Je to veľká po-
moc.“ 
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Bezpečnosť v centre záujmu

Jarné 
upratovanie

Veľkokapacitné kontajnery 
budú umiestnené na týchto  
miestach:

I. etapa: 4. – 6. apríla (piatok 
až nedeľa)
• križovatka ulíc Moyzesova 
– Šafárikova
• plocha na Robotníckej ulici, 
pivnice
• parkovisko na Ul. Fraňa Kráľa 
(pri ZEZ)
• sídlisko Jesenského (voľná 
plocha pri zelovoci)
• parkovisko pred Obvodným 
úradom v Senci
• parkovisko pred Zdrojom na 
Fučíkovej ul.
• parkovisko pred amfiteátrom 
na Vodnej ul.
• parkovisko pri bývalom OSP
• plocha pred ZŠ na Mlynskej
• plocha pri križovatke na Letnej 
a Športovej ul. (starý výkup)
• plocha na Liptovskej ul.
• roh ulíc Slnečná a Fučíkova
• Dúhová ulica pri bytovke
• Rybárska ul., Štefánikova ul.
• roh Hollého a Hurbanovej ul.
• Svätý Martin

II. etapa: 11. – 13. apríla (pia-
tok až nedeľa)
• sídlisko Bautech
• plocha v zákrute Svätopluko-
vej a Hviezdoslavovej ul.
• plocha pri kanceláriach Byto-
vého podniku na Sokolskej ul.
• plocha pri telefónnej ústredni 
na Košickej ul.
• plocha pri garážach (potravi-
ny Oľga, teraz Jednota)
• sídlisko Inovecká na parko-
visku pri vojenských bytovkách
• plocha pri bytovke na Žitav-
skej
• plocha pri garážach na Gaga-
rinovej ul.
• plocha pri bytovke na Novo-
meského ul.
• plocha pri záhradách na Ul. E. 
B. Lukáča
• Robotnícka ul. - pri soche
• Vinohradnícka u.
• Bratislavská ul. - parkovisko
• Škôlka Košická a Svätopluko-
va
• cesta hore k cintorínu a na 
Farské námestie

III. etapa: 18. - 20. apríla (pia-
tok až nedeľa)
Slnečné jazerá

Z rakúskeho mesta Parnodrf boli na priateľskej návšteve v Senci 
primátor Wolfgang Kovacs (vpravo) a prednosta mestského úradu 
Otto Lippert (druhý sprava). Vlani na jeseň zvolený nový primátor 
potvrdil pokračovanie  spolupráce medzi oboma mestami. Zástup-
covia Parndorfu prídu v máji aj na tradičné varenie guláša v Senci. 
Rakúsku návštevu privítali primátor Karol Kvál, viceprimátorka He-
lena Nemcová a projektová manažérka Nataša Urbanová (vpravo). 

foto Ján Lauko

Predstavitelia mesta Senec sa inšpirovali v Zlíne na ukážkovom modele

Riaditeľ mestskej polície v Zlíne (vpravo) predstavuje operačné 
stredisko s množstvom displejov. Policajti majú mesto ako na dlani 
vo dne aj v noci. Nielen, že sledujú porušovanie verejného poriad-
ku, ale aj dodržiavanie povolenej rýchlosti vozidiel.

Poslanci a občania
Prvé „komorné“ stretnutie          
s občanmi absolvovali po-
slanci mesta 4. marca. Hodi-
na poslancov s obyvateľmi sa 
bude konať pravidelne každý 
prvý utorok v mesiaci od 17. 
do 18. hod. na MsÚ v Senci                      
v sobášnej miestnosti. Stretnu-
tie napovedalo, že aj o takúto 
formu kontaktov bude záujem. 
Zrejme najvýstižnejšie to vy-
stihla jedna z prítomných, keď 
skonštatovala: „Viac mi vyho-
vuje komorné stretnutie s men-
ším počtom ľudí.“ Rezonovala 
problematika zelene a parko-
vania, nedostatočné informač-
né tabule, ale aj neporiadok na 
niektorých uliciach. Občania 
upozornili aj na neprehľadné 
križovatky či iné problémy. 
Poslanci s nimi diskutovali                                      
a sľúbili, že sa nastolenými 
otázkami budú zaoberať.   (el)
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Pod lupou
• V Senci na Kollárovej ulici 
v noci na 28. februára  ne-
známy páchateľ  rozbil spo-
lujazdcove pravé predné 
sklo na vozidle Opel Astra                
a následne páčením zničil 
autorádio zn. Pioneer na CD. 
Poškodenému J. D. vznikla 
škoda 10-tisíc korún. Polí-
cia začala trestné stíhanie 
za prečin poškodzovania         
cudzej veci.  

• Na Lichnerovej ul. v Senci                    
v reštaurácii Esspreso pácha-
teľ dňa 27. februára v čase me-
dzi 12.15  a 12.45 h  podišiel                                                        
k  P. H., pričom mu nepozoro-
vane z pravého zadného  vrec-
ka pracovných  nohavíc odcu-
dzil peňaženku, v ktorej mal 
občiansky preukaz, zdravotnú 
kartu poistenca, dve platob-
né karty  a finančnú hotovosť.                                                        
V rámci skráteného vyšetrova-
nia sa začalo trestné stíhanie 
vo veci úmyselného prečinu 
krádeže.

Uzávierka aprílového čísla 
mestských novín Senčan 

je v piatok 28. marca.

Parkovanie na vyhradenom mieste 
môže vyjsť poriadne draho 

• Spracúvam účtovníctvo 
za dobrú cenu. 

Kontakt: 0908 756 905

Tak toto sa nevidí každý deň (resp. noc). Na stredovom trávniku kruhovej križovatky pri Bille 
sa 5. marca dvadsať minút pred polnocou objavil „zaparkovaný“ džíp Honda. Nie, nesplietol si cestu, 
to iba bujarí kamaráti majiteľa auta si z neho vystrelili a odstavili ho tam, kde by to nik nečakal. 
Mestská polícia riešila priestupok blokovou pokutou. Ktovie, či to za tú srandu stálo...                     (el)

Aj v Senci sa polícia čoraz 
častejšie stretáva s prípad-
mi porušovania predpisov 
na parkoviskách (najmä pred 
nákupnými centrami a pod.), 
vyhradených pre postihnuté 
osoby.  Preto Obvodné odde-
lenie PZ Senec prijalo preven-
tívne opatrenia zamerané na 
predchádzanie takéhoto javu 
- kontroly sú častejšie.   
Na vyhradenom parkovis-
ku môže parkovať len vodič 
vozidla, pre ktoré je takéto 
miesto, resp. parkovisko vy-
hradené. V prípade, že niekto 
neoprávnene použije osobitné 
označenie vozidla, prepravu-
júceho ťažko zdravotne alebo 
pohybovo postihnutú osobu, 
resp.  poruší zákaz zastavenia 
či státia na takto vyhradenom 
mieste, môže mu byť uložená 
bloková pokuta na mieste do 

výšky dvetisíc korún, v správ-
nom konaní môže za takéto 
porušenie dopravných predpi-

sov dostať pokutu až do výšky 
desaťtisíc korún. 

(sm)

Drzosť vodiča na fotografii je nebotyčná. Nielen že zaparkoval na 
mieste vyhradenom pre invalidov, ale stalo sa tak na parkovisku 
seneckej polície...

Krádež a znásilnenie za bieleho dňa  
Pre Senec vskutku ojedinelý 
prípad sa stal v dopoludňaj-
ších hodinách na Robotníc-
kej ulici. Vo vlastnom dome 
tu prepadli 49-ročnú ženu 
dvaja chlapi a jeden z nich 
ju aj znásilnil. Žena sa pod-
ľa jej výpovede nezmohla na 
nič. Zalepili jej ústa, cez hla-
vu prehodili deku. Nestihla si 
poriadne všimnúť ani jedného                                     
z nich. Iba sa jej videli počer-

ní... Svoje zločinecké chúťky 
smerovali na krádež elektro-
niky, prehľadali dom, napokon 
vzali peniaze. Vystrašená žena 
mala možno šťastie v nešťastí, 
zlodejov vyplašil jej syn, kto-
rého počuli zaparkovať pred 
domom. Ušli cez záhradu do 
sadov, kadiaľ zrejme aj prišli. 
Majitelia nemajú dom oplote-
ný, neupravená, všeličím za-
hádzaná záhrada bránila po-

licajtom vziať relevantné sto-
py. V tejto rodine nemajú ani 
poriadneho strážneho psa, 
takže kriminálnici sa nemuseli 
báť nikoho. Majiteľ domu si už 
pár týždňov predtým všimol 
osoby, pohybujúce sa v ich 
záhrade. 
Polícia zatiaľ v súvislosti s tým-
to činom nikoho nechytila, po 
dvoch zločincoch stále pátra.  

Eva Lauková

Podrezala si žily
Krátko pred pol desiatou večer 
oznámil 12. marca na mestskú 
políciu v Senci Karol S., že jeho 
kamarátka Monika U. (24), oba-
ja zo Senca, si podrezala žily 
na pravej ruke a nevie, čo má 
robiť. Polícia privolala záchran-
ku a k ohrozenej mladej žene 
vyslala hliadku. Tá na mieste 
objavila mladíka v šoku a Moni-
ku, stojacu nad vaňou, do kto-
rej z prerezanej žily tiekla krv. 
Mestskí policajti jej okamžite 
poskytli prvú pomoc a krváca-
nie zastavili. 
Záchranka z Bratislavy priš-
la za približne dvadsať minút        
a odviezla mladú ženu, u kto-
rej boli príznaky vplyvu nejakej 
drogy, na centrálny príjem do 
ružinovskej nemocnice. Podľa 
dostupných informácií má na-
vyše hepatitídu typu C.       (el)



Oceňovanie osobností mesta 
je vždy príležitosťou spoznať 
vzácnych ľudí, ktorí vynikajú   
v svojej práci i človečenstve. 
Aj tento rok si ceny mesta 
Senec a primátora prevzali tí 
správni ľudia. Primátor Karol 
Kvál ocenil ich činnosť, kto-
rou reprezentujú mesto, ale 
predovšetkým sami seba.

Cena mesta: Prof. PhDr. Andrej 
Tušer, CSc., Prof. Ing. Ján Grol-
mus, CSc., Ľudmila Bartošovi-
čová. Cena  primátora: Tomáš 
Mókoš

Andrej Tušer: univerzitný pro-
fesor žurnalistiky, jediný v tomto 
odbore na Slovensku. Zaoberá 
sa systémom a typológiou mé-
dií, históriou žurnalistiky, meto-
dikami mediálnej tvorby a žur-
nalistickými žánrami. Pôsobí na 
Fakulte masmédií Bratislavskej 
vysokej školy práva ako vedúci 
Ústavu mediálnej komunikácie 
a na Fakulte masmediálnej ko-
munikácie Univerzity Sv. Cyri-
la a Metoda v Trnave, do roku 
2007 i na Katedre žurnalistiky 
Filozofickej fakulty Katolíc-
kej univerzity v Ružomberku.            
V rokoch 1980-2005 pôsobil 
pedagogicky i vedecky na Filo-
zofickej fakulte UK v Bratislave. 
Je autorom mnohých mono-
grafií, skrípt, príručiek, vedec-
kých štúdií, odborných článkov                   
a publicistických textov, ako aj 
bibliofílie.

Ján Grolmus: Od roku 1969 
pracuje na Katedre genetiky 
Prírodovedeckej fakulty UK                
v Bratislave, kde bol dve funkč-
né obdobia aj vedúcim. Predná-
ša genetiku živočíchov, je auto-
rom monografie, spoluautorom 
viacerých vysokoškolských 
učebníc a skrípt. Publikoval viac 
ako 90 pôvodných vedeckých 
prác. V Senci aktívne pracoval 
aj v Slovenskom zväze záhrad-
károv, kde bol 25 rokov členom 
výboru a desať rokov aj jeho 
predsedom.
Ľudmila Bartošovičová:  Desať 
rokov, až doteraz vykonávala 
predsedníčku Základnej organi-

zácie č. 512 Slovenského zväzu 
telesne postihnutých v Senci. 
Je aj predsedníčkou okresného 
centra, členkou krajskej rady. 
Raz do týždňa radí telesne                                                        
a zdravotne postihnutým v ob-
lasti práv a sociálneho zabezpe-
čenia. Získala certifikát na vyko-
návanie vedúcej sociálno-reha-
bilitačno-integračného pobytu. 
Pracuje aj ako vedúca rekondič-
no-integračného pobytu pre te-
lesne postihnutých. Je členkou 
komisie pre architektonické ba-
riéry pre postihnutých. Dostala 
aj najvyššie zväzové vyzname-
nanie - zlatú medailu. Prácu 
vždy vykonávala nezištne.

Tomáš Mókoš: Pôsobí ako 
úspešný medzinárodný futbalo-
vý asistent rozhodcu s licenciou 
FIFA. Od roku 2000 pravidelne 
rozhoduje stretnutia v najvyš-
šej slovenskej Corgoň lige a od 
roku 2009 je aj medzinárodným 
rozhodcom. 
Nominovaný bol na najsledo-
vanejšie zápasy Ligy majstrov 
a Pohára UEFA. Ocenil ho aj 
prezident UEFA Michel Platini. 
Vlani ho ako jediného sloven-
ského rozhodcu nominovali  na 
majstrovstvá Európy v Holand-
sku, kde rozhodoval i finálové 
stretnutie. 

(r)

Chcete podnikať a neviete  ako na to?

Združenie žien v podnikaní pozýva všetky ženy 
zo Senca a blízkeho okolia, ktoré chcú začať podnikať,
na stretnutie Klubu zamestnanosti realizovaného v rámci 
projektu Informačné a podporné centrum zamestnanosti, 
ktorý je spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom.

Stretnutie sa uskutoční 15. apríla 2008 od 15. – 18. hod.  
v zasadačke hotela Zelený dvor, Šamorínska cesta 1, Senec

Ďalšie termíny klubov budú 6. mája a 3. júna  v rovnakom čase. Témy budú uverejnené na 
www.zzvp.sk. V rámci projektu organizujeme aj vzdelávanie v spolupráci s UPSVAR v Pezin-

ku, ktoré má zastúpenie aj v Senci. Viac o ňom sa     
dozviete na našej webovej stránke, alebo priamo 
na UPSVAR v Senci.

Príďte, srdečne vás pozývame!
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Ceny si prevzali správni ľudia

Zľava Ján Grolmus, Ľudmila Bartošovičová, Andrej Tušer, Tomáš Mókoš

Založili krídlo 
podnikateliek
Senecké podnikateľky dostali 
krídla. Založili regionálnu po-
bočku Top centra podnikate-
liek (TCP), jednu z deviatich 
na Slovensku. 

Iniciátorkami a koordinátorkami 
sú Jana Turanská, Zuzana Be-
ňová a Gabriela Revická. Veľa 
zdaru v každej sfére všetkým 
popriala prezidentka TCP Elvíra 
Chadimová, ktorá pripomenula 
krédo Ber a dávaj, dávaj a ber. 
„Riadime sa týmto odskúšaným 
a potrebným, čo znamená - čer-
paj a odovzdávaj skúsenosti.“ 
Zároveň však podnikateľky zdô-
razňujú, že atmosféra priateľstva 
v TCP  je to najdôležitejšie.

(el)



Aj keď obyvatelia Senca kino-
sálu kultúrneho domu neza-
plnili, prišlo dosť takých, kto-
rých zaujíma dianie v meste. 
Informoval ich primátor Karol 
Kvál, predseda komisie vý-
stavby a mestský poslanec 
Zdenek Černay, ako aj posla-
nec Gašpar Józan. 

Primátor hovoril aj o aktuál-
nom stave vo výstavbe novej 
pošty, ktorá má byť dokonče-
ná do konca roka. V súvislosti                         
s ohlasmi sťažujúcich sa obča-
nov povedal, že škody, ktoré 
vzniknú v dôsledku výstavby 
pošty, sľúbili uhradiť. 
Obyvatelia sa intenzívne zaují-
majú aj o výstavbu viacúčelovej 
športovej haly. V tejto súvislosti 
primátor povedal, že „máme ho-
tové projekty, zrejme na  niekto-
rom z najbližších zastupiteľstiev 
predložíme návrh, kam halu po-
staviť. Momentálne sa nám to 
zdá vhodné na severnej strane 
Slnečných jazier neďaleko Ho-
liday Village. Bolo by to dobré, 
lebo hala by slúžila aj na iné ak-
tivity – koncerty, zábavy. Stále 
čakáme na výzvu na získanie 
95 percent financií z eurofon-
dov. Ak sa tak nestane, mesto si 
v budúcnosti bude môcť zobrať 
úver a vybudovať to zo svojich 

prostriedkov. Približný rozpočet 
spred dvoch rokov bol okolo 
120 miliónov korún. Táto hala 
by mala mať 1056 miest na se-
denie.“
Odzneli informácie týkajúce 
sa zámerov na Slnečných ja-
zerách. K. Kvál: ,,Máme pripra-
vené návrhy na rekonštrukciu 
vstupných brán, prístreškov na 
grilovanie. Chceme prebudovať 
aj severnú stranu. Pripravujeme 
projekt na stanový kemp, ktorý 
by bol modernejší, aj s napoje-
ním na elektrinu, vodovod. Za-
oberáme sa aj projektom na tur-
nikety. Všetko by malo byť mo-

nitorované kamerami. Chceme 
urobiť príjazdovú cestu z Réckej 
cesty popri aquathermale sme-
rom na jazerá. Zmeny čakajú aj 
súčasný hotel Amur na juhu.
O novom územnom pláne in-
formoval Ing. arch. Igor Križko, 
ktorý zdôraznil, že mesto sa 
pustilo do sizyfovskej roboty, 
je to proces pomerne dlhodo-
bý. Prvý krok prieskumy a roz-
bory sa začal na jeseň minulé-
ho roku, boli zosumarizované 
všetky požiadavky fyzických či 
právnických osôb (nie všetky 
budú v plnom rozsahu akcep-
tované), sú tam premietnuté           

v budúcnosti plánované zmeny 
dopravy, čo je najväčším prob-
lémom v Senci. Etapy  budú 
verejne prerokované. Prípravnú 
fázu môžu obyvatelia využiť na 
pripomienkovanie.  
Občania sa dozvedeli aj o zme-
nách v zámeroch výstavby 
Domu smútku (týkajú sa exteri-
éru aj interiéru) a Farského ná-
mestia, ako aj o obchvate mes-
ta. Je veľmi dôležitý, pretože 
ako povedal G. Józan, „ budúc-
nosť mesta má priamu súvislosť 
s vyriešením obchvatu mesta             
a dopravy v ňom.“  

(el)
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Čisté odrody, vysoká kvalita
Tohtoročná 31. regionálna 
výstava vín v Senci spojená 
s ochutnávkou mala najlep-
šiu úroveň vo svojej histórii. 

Zhodli sa na tom hodnotiaci 
odborníci. Ako uviedol riadi-
teľ výstavy Ing. Ján Bilanič, 
„tentoraz sme sa zamerali na 
kvalitu vín, a nie na množstvo. 
Aj tie vína, ktoré ocenenie 
nezískali, boli veľmi kvalitné. 
Tento rok bol charakteristický 
aj bohatým zastúpením čis-
tých odrôd.“ Účastníkov bolo 
približne 250, degustovaných 
vín 144.  Z nich osem získalo 
zlaté ceny, 65 strieborné a 51 
bronzové. „Senec za týmto 
trendom akosi zaostáva, pre-
zentoval len pätnásť vzoriek. 
Žeby sa Senčania báli kon-
kurencie?“ zamýšľa sa riaditeľ                                 
a vyzdvihuje najlepšie hodno-

tené senecké víno od Ing. Ka-
rola Heribana - Rizling vlašský. 
„Potešila nás i účasť našich 
priaznivcov z Rakúska, Maďar-
ska, Bratislavy, ale aj okolitých 
mestečiek a obcí.“
Úspech si vychutnal Ing. Ján 
Vršek (Vinosady). Jeho Velt-
línske zelené sa stalo šampi-
ónom bielych akostných vín, 
zároveň bolo najvyššie bo-
dovo hodnotené. Najlepším 
vystavovateľom podľa súčtu 
bodov za jednotlivé vzorky 
bol Martin Pomfy (Vinosady).                                   
O kvalite vín na seneckej vý-
stave svedčí aj fakt, že niektoré 
z nich na Celoštátnej výstave 
vín s medzinárodnou účasťou 
začiatkom marca v Hustope-
čiach získali najvyššie ocene-
nia. Senec tam reprezentovali 
Ing. Ján Bilanič, František Hor-
váth a Mikuláš Múčka.    (el)

Druhý zľava Ing. Ján Vršek, ktorý zbieral ocenenia so svojím 
Veltlínskym zeleným, odborník a degustátor Ing. Peter Prekop, 
Ing. Ján Bilanič a šéfredaktorka časopisu Vinič a víno Ing. Zdenka 
Šuranská.

Tradičné stretnutie pri Okrúhlom stole

Zľava primátor Karol Kvál, Gašpar Józan a Zdenek Černay                                                   foto Ján Lauko



Gurka 
má Priateľky
Senčan Stanislav Gurka, sce-
nárista a režisér, kedysi pra-
coval v TV Markíza (pamätá-
me si ho aj ako priateľa Anety 
Pariškovej), dnes sa tam vrátil             
s projektom - sitcomom Priateľ-
ky. Vsadili v ňom na známe he-
rečky, Zuzanu Tlučkovú, Martu 
Sládečkovú, ale aj Máriu Kráľo-
vičovú a Mira Nogu.           (r)

Na pozornosť ľudí a vystupo-
vanie na pódiu je zvyknutá. 
Senčanka Lucie Szabová (20) 
má už za sebou skúsenosti                                                        
s modelingom a na pódiach sa 
objavuje aj ako talent sloven-
skej opernej scény (študuje na 
Štátnom konzervatóriu v Bra-

tislave v 5. ročníku). V súčas-
nosti je v centre pozornosti, do 
ktorej ju dostal priateľ Lukáš, 
hrajúci na violu. Prihlásil ju do 
súťaže Miss Slovensko a na 
prekvapenie jej samotnej sa 
dostala až do finále medzi dva-
násť najlepších. ,,Najprv ma to 
pobavilo, aj som sa zasmiala, 
potom som si povedala - však 
skúsim. Som zvedavá a mám 
rada výzvy, nové situácie sú 
pre mňa dopingom. Súťaži-
vá som odmalička,“ približuje 
svoj vstup do súťaže Lucia. Už 
jej finálovej miestenke sa teší 
celá rodina, no predovšetkým 
starí rodičia, ktorí v médiách 
sledujú každý jej krok.
Vyhlasovateľom a organizáto-
rom súťaže je Produkčný dom 
FORZA  v spolupráci s agen-
túrou OKLAMČÁK Production. 
Pre Luciu sú zárukou profesi-

onality a kvality. A - každá skú-
senosť je na niečo dobrá. Tak 
to pociťuje aj Lucia, ktorá spo-
ločne s ostatnými finalistkami 
absolvovala špeciálnu prípra-
vu. „Učili sme sa chodiť, vy-
jadrovať, mali sme kurzy aser-
tivity. Pomáha to, človek je is-
tejší, odstráni zlozvyky. Cvičili 
sme aj so Zorou Czoborovou, 
radila, čo vylepšiť. Našťastie 
som vždy bola štíhla, takže                                                          
s hmotnosťou nemám prob-
lém. Ako však pravidelne štyri 
mesiace cvičím, telo je pevnej-
šie. Cviky mi zostavoval otec. 
A hoci väčšina dievčat chud-
ne, ja som nabrala tri kilá sva-
lovej hmoty. Cítim sa výborne, 
je to však náročné na čas.“  
Pritom veľmi rada varí, pečie, 
dobré jedlo si neodoprie, aj 
keď si dáva pozor na zloženie 
stravy. „Jem päťkrát denne, 

čo pomáha, a viac bielkovín - 
mäso predovšetkým kuracie.“
Lucia je poriadne vyťažená, 
celý deň trávi v škole, spieva 
v školskej opere Tanec nad 
plačom, na záver školského 
roku pripravuje polorecitál. Za 
hviezdu sa nepasuje ani ná-
hodou. „Čím viac cvičím, tým 
viac mám pocit, že sa musím 
ešte veľa učiť.“ Ľudia o nej ho-
voria, že je taká, no do sveta. 
Scestovaná, ovládajúca an-
gličtinu a švédčinu, učiaca sa 
taliančinu a ruštinu.
Podpichujeme ju, či by sa po-
tešila titulu prvej vicemiss, keď 
už má súťažné číslo 2. Triez-
vo zvažuje: „Nech finále Miss 
Slovensko dopadne 4. apríla 
akokoľvek, som rada, že tam 
budem. Svoje rozhodnutie ne-
ľutujem.“

Eva Lauková
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Súťaživá som odmalička
Finalistka Miss Slovensko Lucie Szabová sa pripravuje aj v posilňovni

Prichádza spievajúci mravček

V poradí druhý pôvodný det-
ský muzikál - Mravček Timotej 
uvedie senecký súbor Slovač 
13. apríla o 15.30 hod. v kino-
sále kultúrneho domu. Knižku, 
ktorú napísala Senčanka Má-
ria Čechovičová a prezentovali 
ju vlani, zhudobnil Marián Čur-
ko, známy autor hudby (SOS, 
Mafstory, Pošta pre teba, Varí 
vám to, Hit storočia, Zmenáreň 
atď.) Muzikál je určený deťom 

približne do desať rokov. So 
svojimi piesňami sa predstaví 
aj skupina Speedy Daddies,    
v ktorej účinkujú Marián Čur-
ko a Henrich Platek, známy zo 
skupiny Kopytovci. 
Boli sme pri nahrávaní tohto 
muzikálu a bol to zážitok, sle-
dovať deti pri práci v štúdiu, 
keď sa z nich stávajú spevác-
ke hviezdičky.
Ide už o druhý detský muzi-

kál, na ktorom spolupracovali 
Mária  Čechovičová a Marián 
Čurko (na snímke pri nahrá-
vaní muzikálu Mravček Timo-
tej). Ten prvý - Ako išlo vajce 
na vandrovku, má u detí veľký 
úspech. Z lesa však už prichá-
dza mravček Timotej a s ním 
rôzne lesné postavičky a pek-
né pesničky...

Text a foto 
Eva Lauková

Stano Gurka rád relaxuje aj pri 
biliarde.

Mária Čechovičová a Marián Čurko v nahrávacom štúdiu



Nultý ročník okresnej pre-
hliadky záujmovo-umeleckej 

činnosti sa konal v Kultúrnom 
dome v Senci. Ako uviedla ve-

dúca ZUČ Mgr. Beáta Blaščá-
ková, chcú tak podporiť ume-
lecký vývoj na základných 
školách či súťaživosť detí. 
„Robíme tak aj metodickú čin-
nosť. Nie každé dieťa chodí 
do základnej umeleckej ško-
ly.“ Na súťaži sa zúčastnilo 30 
detí zo ZŠ Kráľová pri Senci, 
Blatné a Nová Dedinka. „Mrzí 
ma, že sa neprihlásila ani jed-
na z troch škôl zo Senca,“ tr-
pko konštatuje B. Blaščáková. 
„Zastúpenie malo iba Súkrom-
né liečebno-výchovné sana-
tórium. Vystúpenia detí však 
boli pestré, obsadili všetky ka-
tegórie – spev, tanec, prednes 
poézie a prózy, nástrojovú hru 
a divadlo.“

(el)
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Telesne postihnutí 
bilancovali aj volili
Na výročnej členskej schôdzi 
telesne postihnutých v Senci, 
na ktorej sa zúčastnila aj pred-
sedníčka Slovenského zvä-
zu telesne postihnutých Ing. 
Monika Vrábľová, zhodnotili  
činnosť za minulý rok a obo-
známili členov s plánom práce 
na tento rok. Prítomní si zvolili 
nového predsedu (Tibor Urge-
la) a radu základnej organizá-
cie. Ľudmila Bartošovičová, 
odchádzajúca predsedníčka, 
sa poďakovala všetkým, s kto-
rými spolupracovala. „Ďaku-
jem za pomoc a spoluprácu 
mestskému úradu, poslan-
com mestského zastupiteľstva         
a predovšetkým primátorovi 
Karolovi Kválovi a jeho zástup-
kyni Helene Nemcovej. Želám 
im veľa úspechov v práci, aby 
aj naďalej pomáhali zdravotne 
postihnutým občanom, ktorí 
pomoc potrebujú.“                (r)

Oznam
Jednota dôchodcov v Senci 
pripravuje na 10. apríla zájazd 
členov na celoštátnu výstavu 
do Trenčína. Prihlásiť sa môžete 
2. apríla medzi 9. až 11.30 hod. 
v Dome sociálnych služieb na 
Hviezdoslavovej ul. Poplatok je 
80 korún.                                (vk)

R. Polansky pred svojím obľúbeným obrazom.      foto Eva Lauková

Vo vynovenom kultúrnom 
dome sa konala vernisáž prác 
Roberta Polanskeho (acry-
licpaiting 2006-2007,  maľba)  
a Filipa Rázgu („14 ks“, fotog-
rafia, subjektívny dokument). 

Práce budú vystavené do kon-
ca marca. Senčania si začína-
jú zvykať, že v nových pries-
toroch sa stále niečo deje, že 
ich čaká kultúra na úrovni. R. 
Polansky sa vo svojej tvorbe 

opiera o vlastnú skúsenosť, 
pozorovanie a analyzovanie. 
Niekedy mu stačí započú-
vať sa do hudby. Môže to byť 
techno, ale napr. aj Mózart. 
F. Rázga, autor čiernobielych 

fotografií zase vraví, že to, čo 
na steny zavesil, je jeho po-
hľad na bežné veci okolo. Sú 
to skôr črepiny, ktoré si každý 
môže poskladať sám. Stačí sa 
len dívať - nepremýšľať.      (el)

Ožili zvieratká zo známych ľu-
dových rozprávok, spievalo sa 
aj tancovalo a bola dobrá ná-
lad. Z bábkového predstave-
nia Bál mláďat v podaní Igora 
Strinku z nadačného Fondu Dr. 
Klaun, mali deti aj dospelí 21. 
februára v Dome Nezábudka – 
DSS v Turni veľkú radosť. Poz-
vali si aj škôlkarov zo susednej 
MŠ a školákov zo ZŠ v Turni. 

(r)

Bál mláďat roztancoval všetkých

Malí umelci súťažili

Klavírny recitál Marka Erneka, poslucháča 3. ročníka VŠMU, si môžete vypočuť  26. marca (streda) o 19. hod. v koncertnej 
hale ZUČ centra Domu kultúry v Senci. Predstaví sa laureát mnohých súťaží.



ZSŠ Senec je už niekoľko 
rokov zapojená do medzi-
národných projektov, ktoré 
pomáhajú študentom preko-
nať jazykové bariéry, zlepšiť 
odborné zručnosti, ako aj 
spoznať život v zahranič-
ných firmách a kultúru náro-
da. Prezentácia projektu Le-
onardo da Vinci  sa na škole 
uskutočnila 15. februára.

Zúčastnili sa na nej študen-
ti odboru škola podnikania 
Lucia Allóová a Mário Ferny-
ák, ktorí od 20. januára do 9. 
februára absolvovali stáž vo 
fínskom meste Lappeenranta.  
Individuálne spoznávali chod 
firiem, vykonávali zverené prá-
ce v oblasti Business a Busi-
ness administrácie, pričom 
komunikovali iba v anglic-
kom jazyku. Dokladom toho, 
že stáže zvládli na výbornú, 
sú certifikáty, ktoré dostali 
od firiem. Na prezentácii sa 
tiež zúčastnili štyria študen-

ti a učiteľ z partnerskej školy 
Max-Weber- Schule, Giessen, 
Nemecko, ktorí v ZSŠ vykoná-
vali stáž. Študenti stážovali vo 
firme DHL v Bratislave, no voľ-
ný čas trávili v Senci, Trnave, 
Bratislave a Viedni.  
Na prezentácii okrem vede-
nia školy a pedagogických 
pracovníkov boli prítomní aj 
študenti, ktorých vybrali ako 
budúcich účastníkov stáže             
v Nemecku v apríli 2008. Bola 
to pre nich vynikajúca príleži-
tosť, získať potrebné informá-
cie.
Ďakujeme vedeniu školy                                             
a pedagogickým pracovní-
kom ZSŠ za podporu a pomoc 
pri realizácii stáží, študen-
tom za vzornú reprezentáciu                                   
a Národnej agentúre progra-
mu Leonardo da Vinci, ktorá 
poskytla grant z Európskych 
spoločenstiev na realizáciu 
projektu. 
Ing. Monika Rybová, koordiná-

tor projektu ZSŠ Senec
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Blast Beat 2008: V réžii gymnazistov
Koncert ôsmich mladých 
kapiel v réžii študentov                 
z Gymnázia Antona Berno-
láka v Senci sa uskutočnil 
26. februára v Randal clube 
v Bratislave. 

Práve trinásťčlenný tím stre-
doškolákov dokázal pripraviť 
koncert pre 700 divákov, ktorí 
si prišli užiť svoje jarné práz-
dniny do spoločnosti punk - 
rockovo - metalových kapiel.
O zábavu sa starali štyri ka-
pely z Bratislavy (Kamorthon, 
Bez efektu, Good Food, We 
want Jam) a štyri zo Senca 
(The Stokers, Namago Jah 
System, Banalita, Seriuos Mis-
take). Na pódiu ako i pod ním 
to naozaj vrelo. Kapely sa sna-
žili vydať všetku svoju energiu 
a diváci im to odplácali nielen 
búrlivým potleskom, ale každý 
tón s nimi prežívali v nespúta-
nom tanci. Odborná porota 
pozostávajúca z ľudí na slovo 
vzatých v slovenskom hudob-
nom priemysle (Lojzo - Kon-

flikt, Rakovický - Lavagance, 
Čunderlík - Vetroplach, Mary0 
- The last days of Jesus, Ry-
ban – vlastník Randal clubu), 
zvolila za postupujúce kapely 
do regionálneho kola Kamort-
hon a Bez Efektu.
Nie každý deň sa môžete po-
staviť  pred  nadšený  dav, 
ale v tento deň bol ten pocit 

umožnený mladým a nada-
ným ľudom vďaka projektu 
Blast Beat, ktorý má na sve-
domí okrem seneckého lo-
kálneho kola aj ďalších osem             
v západoslovenskom regióne. 
Neostáva nám nič iné len dú-
fať, že tradícia takýchto kon-
certov nevyhasne zhasnutím 
posledného svetla v klube, ale 

naši stredoškoláci budú naďa-
lej rozvíjať svoj talent a nápadi-
tosť v podobných projektoch. 
Pokiaľ chcete podporiť svojho 
favorita či tento projekt, nav-
štívte 12. apríla Millenium halu 
v Nových Zámkoch. 
(Bližšie informácie na www.
blastbeat.sk)

Lenka Petráková

Stáže zvládli na výbornú
Združená stredná škola Senec a  projekt Leonardo da Vinci, Mobility.

Študenti ZSŠ, odbor škola podnikania, Lucia Allóová a Mário 
Fernyák, krátko po prílete do Helsínk.

Zaujímavé rozprávanie
Počas prezentácie Lucia Allóová a Mário Fernyák podali zaují-
mavé informácie o krajine a firmách.  Porozprávali nielen o vy-
sokom štandarde života v krajine, neuveriteľnej srdečnosti ľudí, 
vysokom pracovnom tempe a kvalifikovanosti, o tom, že hokej je 
v tejto krajine športová udalosť, hodna návštevy, ale aj o mrazi-
vých dňoch s teplotou  -30° C, kedy sa vyhladovaní vlci sťahujú 
veľmi blízko k mestu a ohrozujú obyvateľstvo...
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Zabezpečenie zdravého životné-
ho prostredia v našom meste je 
spoločnou záležitosťou všetkých 
občanov i návštevníkov mesta, 
ako aj ostatných právnických a fy-
zických osôb pôsobiacich na jeho 
území. Ich povinnosťou je dbať                     
o zachovanie a rozvoj príjemného 
životného prostredia, čistoty mes-
ta a zlepšovanie vzhľadu mesta 
na prospech celej pospolitosti 
mesta. Preto mestské zastupiteľ-
stvo v Senci podľa § 6 , Zák. SNR 
č. 369/90 Zb. o obecnom zriade-
ní, v znení neskorších predpisov, 
vydáva toto VZN.

ČASŤ I.
Udržiavanie poriadku, čistoty 

a zelene na území mesta
§ 1

Všeobecné ustanovenia
1./ Nariadenie upravuje pravid-
lá udržiavania poriadku, čistoty          
a zelene na verejných priestran-
stvách, ako prirodzenú povinnosť 
všetkých fyzických a právnických 
osôb pôsobiacich na území mes-
ta, ako i tých subjektov, ktoré sa 
na území mesta zdržiavajú pre-
chodne.
2./ Za verejné priestranstvá sa 
podľa tohto nariadenia považu-
jú všetky miesta, ktoré slúžia na 
verejné užívanie, zodpovedajúce 
ich určeniu. Sú to najmä: mest-
ské komunikácie /ulice, námestia, 
chodníky, cesty, mosty a pod./, 
verejné priechody, verejné par-
ky, sady, lesy, zverené záhrady, 
strážené i nestrážené parkoviská, 
ako aj ďalšie priestranstvá verejne 
prístupné.
3./ Za zeleň v zmysle tohto na-
riadenia sa považujú ucelené 
súbory stromov, kríky, trávniky, 
kvety, ojedinele rastúce dreviny a 
ozdobné nádoby so zeleňou. Sú-
časťou týchto ucelených súborov 
zelene sú aj príslušné doplnkové 
zariadenia, ako cesty, chodníky, 
fontány, sochárske diela a pod.
4./ Nariadenie upravuje tiež nie-
ktoré špecifické faktory, pôso-
biace na území mesta, menovite 
hluk, vibrácie, exhaláty do ovzdu-
šia a pôdy a vypúšťanie odpado-
vých vôd.
5./ Pravidlá o prevádzke osobit-
ných verejných priestranstiev, 
za ktoré sa považujú trhoviská             
a cintoríny, sú upravené osobitný-
mi nariadeniami.

§ 2
Verejné priestranstvá

1./ V záujme zabezpečenia hygie-

ny, bezpečnosti občanov, čistoty 
a vzhľadu mesta je na verejných 
priestranstvách zakázané:
a/ odhadzovať ohorky z cigariet, 
cestovné lístky, smeti, papiere, 
obaly všetkého druhu, zvyšky je-
dál /ani ako krmivo vtáctvu/, ovo-
cie, zeleninu, popol a iné nepot-
rebné veci a odpadky, 
b/ znečisťovať verejné priestran-
stvá pľuvaním, zvratkami, výkal-
mi, splaškovými vodami, ropnými 
produktmi, chemikáliami, alebo 
iným podobným spôsobom, zá-
kaz sa vzťahuje i na umývanie       
a čistenie motorových vozidiel 
na verejných priestranstvách               
a komunikáciach, s výnimkou 
nutného čistenia skiel, reflektorov 
brzdových a koncových svetiel     
a ŠPZ vozidiel čistou vodou,
c/ znehodnocovať, poškodzovať 
verejné priestranstvá, ich objekty 
a zariadenia a bez súhlasu mest-
ského úradu /ďalej len MsÚ/ ich 
ohradzovať,
d/ vypaľovať trávu a lístie a spa-
ľovať zvyšky rastlín na verejných 
priestranstvách,
e/ vyklepávať alebo prášiť šatstvo, 
koberce, deky, bytové zariade-
nie a iné predmety mimo vyhra-
dených miest, tento zákaz platí           
i pre bytové balkóny, loggie, okná         
a spoločné priestory viacbyto-
vých domov,
f/ znečisťovať verejné priestran-
stvá výkalmi koní a iného dobyt-
ka, výkalmi psov a iných zvierat,
g/ vstupovať so zvieratami na det-
ské ihriská alebo na pieskoviská a 
vypúšťať ich do týchto priestorov,
h/ znečisťovať verejné pries-
transtvá odpadkami z predaj-
nej činnosti akéhokoľvek druhu                        
a odpadovou vodou z umývania 
výkladných skríň, stánkového            
a pouličného predaja,
i/ lepiť plagáty a umiestňovať re-
klamy na iných miestach, ako na 
to určených, bez povolenia MsÚ
j/ vytvárať skládky akéhokoľvek 
druhu na verejných priestran-
stvách bez povolenia MsÚ, 
k/ znečisťovať okolie smetných 
nádob vyberaním odpadkov                
z nich a vysýpaním mimo nich.
2/ Fyzické a právnické osoby pô-
sobiace a zdržujúce sa na území 
mesta sú povinné:
a/ poškodenie alebo znečistenie 
verejného priestranstva a zele-
ne bezodkladne odstrániť alebo 
zabezpečiť odstránenie na svoje 
náklady,
b/ dvory, záhrady a iné nehnuteľ-
nosti, ktoré hraničia s verejným 

priestranstvom, upratovať a trvale 
udržiavať v čistom stave,
c/ zabezpečiť kvetináče, nádoby 
na kvety a iné predmety umies-
tnené na vonkajšej strane okien 
proti pádu a vytekaniu vody,
d/ udržiavať uličné priečelia obyt-
ných domov a iných objektov čis-
té a zbavené nevhodných nápisov 
a kresieb,
e/ konáre stromov, kríkov a iných 
rastlín, vyčnievajúce do chodní-
kov a komunikácií ostrihať až do 
výšky 2,5 m a prečnievajúce upra-
viť tak, aby neprekážali chodcom 
a neohrozovali cestnú premávku,
f/ budovy, ktoré majú vo vlastníc-
tve, správe alebo užívaní vybaviť 
minimálne zo strany chodníkov 
a verejných komunikácií odkva-
povými žľabmi tak, aby dažďová 
voda nestekala na chodcov,
g/ upratovať a trvale udržiavať         
v čistote dvory, záhrady a pozem-
ky, prevádzkové areály, chodníky, 
a verejné priestranstvá k nim pri-
ľahlé u všetkých objektov, ktoré 
majú vo vlastníctve, správe alebo 
užívaní.

§ 3
Čistota vodných tokov 

a nádrží
1/ Zakazuje sa do korýt vodných 
tokov a nádrží vhadzovať akékoľ-
vek predmety alebo ich ukladať 
na miesta, z ktorých by mohli byť 
splavené a ohroziť akosť alebo 
zdravotnú nezávadnosť vodného 
toku.
2/ Zakazuje sa vylievať alebo vy-
púšťať do vody, alebo v blízkosti 
vodných tokov, jazier a vodných 
nádrží skladovať tekutiny a che-
mické látky, ktoré by akýmkoľvek 
spôsobom mohli spôsobiť znečis-
tenie vodného toku, vody alebo 
spodnej vody. Ďalej sa zakazuje 
vo vodných tokoch a nádržiach 
a na ich brehoch robiť údržbu 
alebo umývanie motorových vo-
zidiel. Verejnou kanalizáciou sa 
môžu odvádzať len vody v akosti 
a množstve stanovenom kanali-
začným poriadkom, poprípade na 
základe povolenia vydaného vo-
dohospodárskym orgánom.
3/ Vypúšťanie odpadových vôd 
do povrchových tokov, alebo do 
podzemných vôd je upravené zá-
konom o vodách č. 364/2004 Zb. 
o vodách

§ 4
Podmienky na prevádzku 

vozidiel
Zásady správania sa majiteľov vo-

zidiel a prevádzky vozidiel na ko-
munikáciách sú upravené prísluš-
nými predpismi. V zmysle týchto 
predpisov je na území mesta za-
kázané:
1/ Jazdiť vozidlami, ktoré sú nad-
mieru znečistené a ktoré samy, 
alebo svojím nákladom znečisťujú 
vozovky.
2/ Prepravovať náklad, ktorý nie je 
dostatočne zabezpečený tak, aby 
rozpadávaním, alebo odkvap-
kávaním neznečisťoval vozovku, 
ovzdušie alebo nezamoroval oko-
lie zápachom.
3/ Spôsobovať znečisťovanie aj 
iným  spôsobom a znemožňovať 
čistenie verejných priestranstiev  
a odvoz odpadkov.
4/ Jazdiť motorovými vozidlami po 
mestskej zeleni alebo miestach, 
kde bola zeleň zničená a parkovať 
tam. Ďalej je nutné dodržiavať tie-
to podmienky:
A/ pokiaľ vodič zistí na technickom 
stave vozidla závadu, ktorá môže 
viesť k znečisteniu verejného prie-
stranstva, je povinný túto závadu 
bezodkladne odstrániť. Pokiaľ tak 
nemôže urobiť sám, môže v jazde 
pokračovať len po miesto, kde je 
možné závadu odstrániť a v jaz-
de pokračovať len po odstránení 
závady, vzniknuté znečistenie je 
povinný odstrániť,
B/ nestrážené parkovisko čistí 
organizácia, poverená zabezpe-
čovaním čistoty na vymedzenom 
území, na strážených parkovis-
kách sú povinní zabezpečovať 
čistotu prevádzkovatelia,
C/ organizácia, vykonávajúca sta-
vebné práce, je povinná zabezpe-
čiť očistenie vozidla tak, aby pri 
vjazde vozidla na komunikáciu 
alebo verejné priestranstvo ne-
došlo k ich znečisteniu vozidlom.

§ 5
Skladanie a nakladanie 
materiálov a výrobkov

1/ Nakladať a skladať materiály 
a výrobky na verejné priestran-
stvá je možné iba na základe 
povolenia príslušného oddele-
nia mestského úradu. Naloženie                                 
a zloženie musí byť vykonané bez 
zbytočných prieťahov a je dovole-
né len vtedy, ak ho nie je možné 
vykonať bez zvláštnych ťažkostí 
na iných miestach. Skladova-
nie materiálov, uhlia, výrobkov 
a pod. nie je dovolené v prejaz-
doch domov, pred prejazdmi, 
na prístupových komunikáciach 
k objektom  v zadných traktoch, 
na hydrantoch, uzáveroch vody, 
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plynu, kanalizačných príklopoch 
a vpustiach a zeleni. Ukladanie 
popola  a škváry je povolené len 
v zberných nádobách.
2/ Materiál a výrobky, určené na 
naloženie, možno na verejnom 
priestranstve skladovať maximál-
ne 12 hodín pred odvozom. Zlože-
ný materiál musí byť z verejného 
priestranstva odstránený bezod-
kladne. Po manipulácii s materiál-
mi alebo výrobkami je odosielateľ 
alebo príjemca povinný verejné 
priestranstvo vyčistiť a podľa po-
treby ho i spláchnuť vodou.
3/ Skladovanie výrobkov, obalov, 
materiálov, vybaľovanie alebo ba-
lenie tovarov na vozovkách, pod-
chodoch a vo vstupoch do budov, 
pri kontajneroch, na verejných 
priestranstvách a zeleni je zaká-
zané.
4/ Odvoz starých a nepotrebných 
vecí /vyradené vybavenie domác-
ností/, materiálu z asanácií objek-
tov, odpadu zo stavebných úprav 
a opráv ako aj iných odpadov, 
zabezpečuje fyzická alebo práv-
nická osoba, uskutočňujúca prá-
ce. Odpratanie vykoná na vlastné 
náklady. Zodpovedná právnická 
alebo fyzická osoba je povinná 
takto vytvorenú skládku odpratať 
najneskôr do 3 dní od započatia 
jej hromadenia. Skládkovanie 
nepotrebných predmetov alebo 
kovového odpadu je povolené len 
na vyhradených miestach.
5/ Smetné nádoby sa môžu po-
nechať na chodníku alebo okraji 
vozoviek len nevyhnutne potreb-
nú dobu pred ohláseným vypráz-
dňovaním. Po vyprázdnení je pre-
vádzkovateľ povinný uložiť ich na 
vyhradené miesto. 

§ 6
Zvláštne užívanie verejného 

priestranstva
1/ Používať verejné priestranstvá 
nad obvyklú mieru, alebo na iný 
účel ako na ktorý sú tieto určené, 
je možné na základe povolenia 
alebo správneho rozhodnutia 
MsÚ, ktorý určí aj dobu užívania 
verejného priestranstva. MsÚ si 
k tomuto rozhodovaniu vyžia-
da vyjadrenie správcu plochy a                  
v prípade potreby i policajného 
dopravného inšpektorátu. O po-
volenie  treba MsÚ požiadať naj-
neskôr 10 dní pred zamýšľaným 
užívaním verejného priestranstva.
2/ Zásah do verejného priestran-
stva alebo miestnych komunikácií 
/prekopávky, skládky, obchádz-
ky a pod./ povoľuje oddelenie 
výstavby formou rozhodnutia                     
v správnom konaní,  ktorým určí 
i podmienky pre vykonanie prác. 
Technické podmienky určí prí-
slušný správca verejných pries-

transtiev alebo komunikácií.
3/ Každý, komu bolo vydané po-
volenie na zvláštne užívanie verej-
ného priestranstva, je povinný:
a/ používať priestranstvo len na 
daný účel, v povolenom rozsahu 
a nevyhnutnom čase
b/ zabrániť poškodzovaniu a zne-
čisťovaniu tohto priestranstva        
a jeho zariadení, prípadne takéto 
znečistenie denne odstraňovať 
na priestranstve i priľahlých plo-
chách,
c/ zabezpečiť prístup ku kana-
lizačným vpustiam, uzáverom 
vody, požiarnym hydrantom,     
hlásičom požiarov a záchrannej 
služby,
d/ vykonať opatrenia, aby bola 
zabezpečená bezpečnosť užíva-
teľov verejného priestranstva, naj-
mä v nočnej dobe,
e/ používať len vyhradené pries-
tory, dodržiavať stanovené pod-
mienky a po skončení vlastného 
užívania uviesť verejné pries-
transtvo do pôvodného stavu na 
vlastné náklady,
f/ zachovávať protipožiarne pred-
pisy a zabezpečiť prístupové ces-
ty a priestor pre prípadný protipo-
žiarny zásah,
g/ ak stavenisko nie je ohradené, 
materiál z asanácie pri prácach 
na verejnom priestranstve odvá-
žať denne do ukončenia prác
h/ zabezpečiť označenie praco-
viska na viditeľnom mieste s pres-
nou adresou organizácie alebo 
majiteľa, ktorý prácu vykonáva 
s uvedením doby povolenia na 
zvláštne užívanie.
4/ Sypké hmoty, malta alebo iný 
stavebný materiál môžu byť pri 
stavebných prácach skladované 
na povolenom, vymedzenom a od 
okolia oddelenom verejnom prie-
stranstve len v nevyhnutnej miere 
a to tak, aby ich vietor a voda ne-
roznášali do okolia.
5/ Používanie verejných komuni-
kácií a verejných priestranstiev na 
vykonávanie pouličného predaja 
a služieb povoľuje MsÚ Senec.

§ 7
Podmienky pre niektoré druhy 
zvláštneho užívania verejného 

priestranstva
1/ Vylepovanie plagátov, výve-
siek a oznámení  je povolené 
iba na vyhradených plagátových 
plochách a reklamných zariade-
niach. Umiestňovanie reklamných 
zariadení, informačných tabúľ       
a pútačov je dovolené len na zá-
klade povolenia MsÚ. V prípade 
porušenia zákazu budú propa-
gačné materiály odstránené na 
náklady príslušnej fyzickej alebo 
právnickej osoby. Ak umiestnená 
reklama alebo plagát odporuje 

zásadám morálky a etiky alebo 
vyvoláva verejné pohoršenie je 
mestský úrad oprávnený dať prí-
kaz na odstránenie takejto rekla-
my alebo plagátu zodpovednej 
fyzickej alebo právnickej osobe 
na jej náklady.
2/ Prevádzkovateľ obchodu, re-
štaurácie, stánku, kultúrneho 
zariadenia, kina alebo iného 
podniku, či zariadenia je povin-
ný zabezpečiť poriadok a čistotu               
v bezprostrednom okolí v čase 
prevádzky i po jej ukončení. Do-
držanie tohto ustanovenia je pod-
mienkou pre udelenie súhlasu           
k mimoriadnemu užívaniu verej-
ného priestranstva alebo nebyto-
vého priestoru. V súvislosti s udr-
žaním poriadku je povinný zabez-
pečiť v bezprostrednej blízkosti 
zariadenia dostatočné množstvo 
odpadkových košov a ich včasné 
vyprázdňovanie.

 § 8
Zodpovednosť za čistenie 

a čistotu
1/ Za čistenie a zimnú údržbu ve-
rejného priestranstva zodpovedá 
organizácia, ktorej bolo zverené 
do užívania, prípadne poverená 
organizácia. Vlastníci, správco-
via, resp. užívatelia celého objek-
tu /nehnuteľnosti/ sú zodpovední 
za čistenie vstupných a priľahlých 
chodníkov a prídomovej zelene. 
Výkon čistenia je možné zabez-
pečiť prostredníctvom inej organi-
zácie. Rozsah prác vykonávaných 
užívateľom musí byť zakotvený     
v nájomnej zmluve.
2/ Pri nesplnení povinnosti vlast-
níkom, správcom, resp. užívate-
ľom objektu /nehnuteľnosti/ podľa 
odst. l, vykoná vyčistenie orga-
nizácia, ktorej prináleží čistenie 
mesta na náklady zodpovedného 
subjektu. Takýto zásah vykoná na 
základe rozhodnutia príslušného  
oddelenia mestského úradu.
3/ Za čistenie zodpovedajú –           
v rozsahu:
a/ užívatelia, správcovia, resp. 
poverená organizácia – miestne 
komunikácie, cesty a chodníky, 
b/ ŽSR /železnice/ - koľajové pásy 
železničnej dopravy, nástupné 
ostrovčeky, odpadové koše v are-
áli železničnej stanice,
c/ správcovia nehnuteľnosti – 
chodníky a priľahlá zeleň, súbež-
né s užívanou nehnuteľnosťou, 
okolie domov, areály nehnuteľ-
ností, plochy susediace s nehnu-
teľnosťami, okrem tých, ktoré sú 
uvedené pod a/ a e/, kanalizačné 
vpuste
d/ Oddelenie údržby  mesta – plo-
chy verejnej zelene
e/ zákl. organizácie záhradkárov 
– okolie záhradkárskych osád

4/ Plochy rezervované pre výs-
tavbu občianskej vybavenosti             
a ostatnej investičnej výstavby do 
doby ich stavebného využitia mu-
sia byť upravené a udržiavané tak, 
aby nenarušovali estetický vzhľad 
okolia. Konkrétnu formu a zodpo-
vednosť vymedzí stavebný úrad.
5/ Fyzické a právnické osoby zod-
povedné za poriadok a čistotu sú 
povinné čistenie plôch a ničenie 
buriny zabezpečovať pravidelne  
a starať sa o vybavenie týchto 
plôch dostatočným množstvom 
odpadkových košov ako i o ich 
vyprázdňovanie.
6/ Odpad a odpadky vznikajúce 
pri čistení je možné sústreďovať 
len na miestach k tomu urče-
ných.
7/ Právnické a fyzické osoby zod-
povedné za čistenie dbajú o to, 
aby pri čistiacich prácach boli uží-
vatelia verejného priestranstva čo 
najmenej obťažovaní.

§9
Povinnosti majiteľa alebo 

správcu objektu
1/ Majiteľ alebo správca objektu je 
zodpovedný:
a/ za udržiavanie čistoty v celom 
objekte, v pivničných priestoroch, 
dvorových a priľahlých častiach, 
podchodoch s domom súvisia-
cich a pod.,
b/ za estetický vzhľad celého ob-
jektu vrátane okien, pivničných 
okien, fasád, brán, odkvapových 
žľabov, striech, komínov a plotov.
2/ Obchodné subjekty ako aj iní 
užívatelia nebytových priestorov 
sú zodpovední za vzhľad a čistotu 
výkladných skríň, prevádzkových 
a priľahlých priestorov.
3/ Majitelia garáží sú zodpovední 
za čistotu a vzhľad garáží, za udr-
žiavanie čistoty v okolí garáže. Pri 
plošne veľkom území rozsah po-
vinností určí mestský úrad.
4/ Majiteľ, správca, užívateľ objek-
tu /prevádzky/ je povinný na vlast-
né náklady objednať u príslušnej 
organizácie mesta i zbernú nádo-
bu určenú na odvoz domových 
odpadov, dohodnúť s odvozom 
miesto jej uloženia a frekvenciu 
vyprázdňovania. Zodpovedá za 
čistotu okolo tejto nádoby.
5/ Zriaďovanie upravených stano-
víšť  zberných nádob je povinnos-
ťou majiteľa, užívateľa zariadenia, 
objektu, resp. správcu bytového 
fondu, ku ktorému zberné nádoby 
patria.

§ 10
Čistenie chodníkov

1/ Čistením chodníkov sa rozumie 
zametanie, prípadne umývanie 
chodníkov, odstraňovanie snehu, 
blata, odpadkov, buriny a iných 



nečistôt. Čistenie sa musí vyko-
návať po celej šírke a dĺžke chod-
níka.
2/ Chodníky musia byť vyčistené 
každý deň do 6. h ráno. Hlavné 
čistenie sa vykonáva po 19.00 h.             
a končí pred 6.00 h ráno. V prípa-
de potreby sa čistenie vykonáva 
aj v priebehu dňa. Zmetené ne-
čistoty sa uskladňujú do smet-
ných nádob. Zametanie nečistôt 
do vozovky, na verejnú zeleň, do 
kanalizačných vpustí a na zelené 
pásy je neprípustné.
3/ Organizácie, ktoré spravujú by-
tový alebo iný nehnuteľný maje-
tok, ako i súkromní vlastníci také-
hoto majetku, užívatelia obchod-
ných a prevádzkových priestorov 
v čase prevádzky sú povinní za-
bezpečiť, aby chodníky, hraničia-
ce s nehnuteľnosťou, schody ako 
súčasť chodníka a tam, kde nie je 
spevnený chodník, aj pás zeme    
v šírke najmenej 1,5 m, hraničiaci 
s nehnuteľnosťou, používaný ako 
chodník pre peších bol riadne        
a včas čistený a v zimnom obdo-
bí bol z neho odstránený sneh a 
zabezpečené posýpanie  nepraš-
ným materiálom pri poľadovici.
4/ V zimnom období musí byť sneh 
odprataný z chodníkov najneskôr 
do 6.00 h. ak mestský úrad ne-
určí inak. Poľadovica musí byť 
odstránená čo najskôr. Čistenie 
chodníkov v zimnom období treba                                                       
v prípade potreby opakovať v prie-
behu dňa viackrát až do 21.00 h. 
Pre tento účel sú fyzické osoby 
povinné vybaviť svoje objekty        
a zariadenia potrebným náradím.
5/ Zhrnutý sneh sa sústreďuje do 
hromád na okraj vozovky, pričom 
sa dbá, aby zostali voľné vstupy 
do jazdnej dráhy, prechody pre 
chodcov, parkoviská, vjazdy do 
domov, úseky potrebné pre skla-
danie tovaru, uhlia a pod. a pre 
vyprázdňovanie smetných ná-
dob. Rovnako voľné musia zostať 
kanalizačné príklopy a vpuste.

§ 11
Čistenie a zimná údržba 
verejného priestranstva

1/ Čistenie a zimná údržba verej-
ných priestranstiev sa vykonáva 
podľa pracovného plánu štábu 
zimnej údržby, vypracovaného 
poverenou organizáciou mesta    
a schváleného MsÚ. Po ukončení 
zimnej údržby všetky právnické    
a fyzické osoby, ktoré vykonávali 
zimnú údržbu, odstránia skládky 
posypového materiálu v termíne 
stanovenom štábom zimnej údrž-
by mesta.
2/ Mestský úrad určí na základe 
správcu, ktoré chodníky a verejné 
priestranstvá pri napadnutí snehu 
a poľadovici môžu byť uzavreté. 

Uzavretie priestranstva musí byť 
na začiatku i konci vyznačené ta-
buľami.
3/ Pri snehových kalamitách môže 
mestský úrad vyhlásiť pre obyva-
teľov mesta pracovnú povinnosť.

§ 12
Tvorba, správa a údržba zelene
1/ Vytváranie verejnej zelene sa 
zabezpečuje z prostriedkov sta-
vebníka /investora/, vlastníka         
a z prostriedkov mesta. Tvorba 
zelene v meste musí byť v súlade           
s územným plánom.
2/ Inžinierske siete pri uličnom     
a cestnom stromoradí nesmú byť 
umiestnené bližšie ako 150 cm od 
osi kmeňa stromu. Vzdialenosť 
plynového potrubia a teplovodu 
musí byť  minimálne 2 m od osi 
kmeňa po okraj výkopovej ryhy.
3/ Novovybudované nadzemné 
vedenie nesmie obmedzovať stro-
my v raste. Pokiaľ jestvujúce na-
dzemné vedenie prekáža stromu, 
môžu sa koruny stromu upraviť len 
spôsobom, ktorý nenaruší vývin 
stromu. Zásahy do stromoradia 
určuje oddelenie údržby mesta.
4/ Pri výsadbe stromov v uliciach 
mesta treba dodržiavať minimálne 
vzdialenosť 3 m od okien domov 
a 0,6 m od obrubníkov, chodníkov 
a ciest po os kmeňa stromu. Pri 
pevnej povrchovej úprave verej-
ného priestranstva sa musí okolo 
stromu vynechať priestor  s prie-
merom min 1 m.
5/ Správou a údržbou verejnej ze-
lene je poverené oddelenie údrž-
by mesta Senec. Správu a údržbu 
chránenej zelene vykonáva a za-
bezpečuje jej vlastník. V tejto sú-
vislosti je úlohou správcu  najmä:
a/ zeleň zveľaďovať, udržiavať jej 
čistotu a estetický vzhľad,
b/ zabezpečovať jej odbornú 
údržbu a dosádzanie rastlín,
c/ vytvárať podmienky pre jej kul-
túrne, estetické a zdravotné využí-
vanie občanmi.

§ 13
Ochrana zelene a udržiavanie 

čistoty
1/ Udržiavanie čistoty a ochra-
na verejnej zelene sú spoločnou 
povinnosťou všetkých občanov, 
ktorí v meste žijú alebo sa v ňom 
prechodne zdržiavajú.
2/ Akékoľvek poškodzovanie           
a odcudzovanie verejnej zelene, 
porastov, stromov, okrasných 
kríkov a kvetov v záhonoch je za-
kázané. Každý občan je povinný 
zdržať sa takého konania, ktoré 
by bolo na ujmu verejnej zelene, 
alebo zariadení, ktoré sú jej sú-
časťou.
3/ Každý návštevník sadu a par-
ku je povinný riadiť sa a správať 

sa ustanoveniami, uvedenými na 
informačných tabuliach, umiest-
nených v zeleni a pokynmi osôb, 
poverených ochranou a strážením 
parkov a sadov.
4/ Zakazuje sa umiestňovať v ze-
leni stánky, informačné a reklam-
né zariadenia.
5/ Zakazuje sa výrub stromov bez 
písomného súhlasu mestského 
úradu. Toto povolenie je vykoná-
vateľ výrubu stromov povinný mať 
pri sebe a na požiadanie ho pred-
loží  kontrolnému orgánu. 
6/ Pred započatím investičnej vý-
stavby je investor povinný urobiť 
opatrenia na zachovanie existu-
júcej zelene v maximálne možnej 
miere. Za týmto účelom vydá prí-
slušný stavebný úrad v súlade so 
zákonom o ochrane poľnohospo-
dárskeho pôdneho fondu rozhod-
nutie.
7/ Škodu spôsobenú na mestskej 
zeleni je povinná nahradiť práv-
nická osoba, ktorá ju  zavinila. 
Škoda sa zásadne nahrádza uve-
dením poškodenej veci do pô-
vodného stavu. Ak táto povinnosť 
nie je splnená, oddelenie údržby 
mesta je  oprávnené zabezpečiť 
odstránenie dôsledkov škody na 
náklady vinníka.

§ 14
Spoločné ustanovenia

1/ Pravidlá o udržiavaní čistoty vo 
viacbytových obytných domoch 
ustanovuje domový poriadok.
2/ Vlastníci, správcovia, resp. uží-
vatelia objektov a užívatelia bytov 
sú povinní vykonávať opatrenia     
k zamedzeniu výskytu a rozširo-
vania hmyzu a hlodavcov, vyko-
návať dezinfekciu a deratizáciu.
3/ Užívatelia prevádzkových miest-
ností sú povinní udržiavať čisto-
tu a primeraný vonkajší vzhľad 
týchto priestorov. Zodpovedajú                   
i za udržiavanie čistoty priľahlých 
priestorov /verejné priestranstvo 
a komunikácie/.

ČASŤ II.
OSTATNÉ NÁLEŽITOSTI 

ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
§ 15

Ochrana pred hlukom
1/ Nie je dovolené obťažovať oby-
vateľov mesta nadmerným hlu-
kom v akejkoľvek forme a to naj-
mä v dobe od 22.00 h do 6.00 h.
2/ Mestskému úradu Senec pri-
slúcha udeľovanie výnimiek na 
príležitosti - jednorazové poduja-
tia, resp. pre podniky a zariadenia 
zvláštneho charakteru činnosti.

§ 16
Opatrenia proti vandalizmu

1/ Je zakázané poškodzovať aké-
koľvek verejnoprospešné zariade-

nia /lavičky v parkoch, zábradlie, 
informačné a orientačné tabule, 
dopravné značenie a semafory, 
verejné telefónne automaty, ozna-
čenie a príslušenstvo autobuso-
vých zastávok a iné/.
2/ Je zakázané poškodzovať fa-
sády domov, domové brány, ale-
bo dvere, ploty, tabule s názvami 
ulíc, skrine energetických rozvo-
dov, výklady obchodov a pod. 
postriekaním sprayovými farbami 
alebo akokoľvek inak ich pomaľo-
vať, či iným spôsobom znehodno-
tiť /napr. aj oblepením plagátmi/ 
proti vôli majiteľa.
3/ Zistený poškodzovateľ alebo 
jeho zákonný zástupca bude 
postihnutý pokutou podľa zákona        
č. 372/90 Zb. o priestupkoch              
a zaviazaný povinnosťou uviesť 
vec na vlastné náklady do pôvod-
ného stavu.

§ 17
Zapratávanie verejných 

priestranstiev
Nie je dovolené zapratávať ve-
rejné priestranstvá najmä vrakmi 
starých vozidiel, nepojazdnými 
vozidlami, karosériami, odstave-
nými obytnými a nákladnými prí-
vesmi alebo obytnými vozidlami, 
kovovým odpadom alebo súčas-
ťami akéhokoľvek druhu alebo 
pôvodu, ani stavebnými strojmi    
a pomôckami, obalmi, tovarom, 
ani ich časťami.

§ 18
Záverečné ustanovenia

1/ Správca alebo užívateľ objek-
tu je povinný zabezpečiť trvalé 
umiestnenie tohto nariadenia na 
mieste prístupnom všetkým uží-
vateľom, taktiež v prevádzkových 
a obchodných miestnostiach.
2/ Kontrolu dodržiavania tohto na-
riadenia vykonávajú orgány mest-
skej polície a mestského úradu 
v spolupráci s orgánmi štátnej 
správy, členmi komisie životného 
prostredia a ochrany verejného 
poriadku, prípadne iné osoby        
a orgány poverené mestským 
úradom.
3/ Nedodržiavanie ustanovení 
tohto nariadenia sa postihuje, ak 
nejde o trestný čin, ako priestu-
pok podľa zákona č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch v znení neskorších 
doplnkov a zmien.

Toto nariadenie nadobúda účin-
nosť 15. dňom po schválení MsZ 
v Senci.

Ing. Karol Kvál
primátor mesta     

 Schválené 21. februára 2008
Uznesením č. 7/2008
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Ráta sa s ďalšou 
separáciou plastov
Napísali ste nám

V decembrovom čísle Senča-
na nás zaujal článok o triede-
ní odpadov. Triedime odpad, 
oddeľujeme plasty a vynáša-
me ich pred dom v modrom 
vreci, keďže bývame v rodin-
nom dome. Pracovník firmy 
SOBA nás však informoval, 
že do vreca sa majú vkladať 
iba plastové fľaše a žiadne 
iné plasty. Plastové fľaše ale 
môžeme vynášať aj do žltých 
kontajnerov, ktoré sú v  hoj-
nom počte všade okolo na síd-
liskách. Ale čo ostatné plasty 
- kelímky od jogurtov, plastové 
obaly z balení minerálok, plas-
tové tašky, igelitové vrecká                                                         
a plachty a podobné, už ne-
funkčné plastové výrobky? 
Kam s nimi? Takéto plasty 
netreba triediť? Tie sa budú 
ďalej vyhadzovať s ostatným 
bežným odpadom? (Brtekovi, 
Senec)
- Do vriec či žltých kontajnerov 
sa môžu dávať aj plastové fľaše 
z minerálky a avivážnych príp-
ravkov. Bohužiaľ, ostatné spo-
mínané plasty musíte zatiaľ vy-
hadzovať s bežným odpadom. 
Firma Soba – Brantner však ráta 
so separáciou ostatných plastov 
približne na budúci rok.

Druhý závažný nedostatok vi-
díme v Senci v neexistujúcich 
kontajneroch na papier. Papie-
ru je veľa a kontajner ani jeden. 
Nie je to nehospodárnosť? (Br-
tekovi, Senec)
- S takýmito kontajnermi bola 
zlá skúsenosť (častejšie horeli), 
ale aj s tým sa bude spomínaná 
spoločnosť zaoberať.

Poznámka

Neďaleko Lidla v Senci (koľajnice od bývalého mlyna k železnici), sa 
na pozemku jedného občana váľali smeti rôzneho druhu. Na situ-
áciu upozornili aj obyvatelia, ktorým prekáža špina a devastácia ži-
votného prostredia. Mesto odtiaľ odviezlo asi pätnásť vriec rôzneho 
odpadu (papier, fľaše plastové aj sklenené, igelitky a pod.). Občan 
sa však naštval a vyhráža sa políciou. Argumentuje, že je to jeho 
pozemok. Síce neoplotený, ale jeho. Smeti a neporiadok mu však 
neprekážajú. Predstava je zrejme taká: Ja tu budem mať kopce od-
padu a vy sa na to dívajte. Vďačnosť za vyčistenie pozemku? Ale ba! 
Lepšie je robiť niekomu natruc. Otázka životného prostredia je v ta-
kýchto prípadoch na chvoste záujmu.                                           (el)

Vďačnosti za odvoz smetí 
sa mesto nedočká

Odpadkové koše 
pre psov 
V Senci absentujú plastové 
nádoby na psie exkrementy. 
Psičkári sú hojne kritizovaní, 
ale nič sa pre nich nerobí. Vša-
de vo svete je bežný odpadko-
vý kôš s  vreckami pre potreby 
majiteľov psov na každej ulici. 
Ráta sa aj v Senci s ďalšími 
košmi? 
- V Senci sú štyri koše na psie 
exkrementy, ale skúsenosť s ich 
využívaním je veľmi zlá. Keď sa 
naplnia vrecúškami, tie za pár 
dní zmiznú, resp. dotrhané lieta-
jú po uliciach. Psích exkremen-
tov v nich takmer niet, nachádza 
sa tam rôzny iný, bežný odpad. 
Bolo by dobré, keby obyvatelia 
sami povedali, v ktorých lokali-
tách by umiestenie takýchto ko-
šov najviac uvítali. 

Chýbajúce smetné 
nádoby
Pri našich prechádzkach nás 
veľmi zarazila absencia smet-
ných košov na uliciach, ktorý-
mi chodievame – Hviezdosla-
vova, Športová, Priemyselná, 
Fándlyho, Andreja Sládkoviča 
a ďalších priľahlých uliciach. 
Aj keď sú to ulice s rodinnými 
domami, kde každý má svoju 
smetnú nádobu, mali by tam 
byť aj smetné koše. Veď tadiaľ 
chodievajú i ľudia, ktorí tam 
nebývajú a aj tí potrebujú ob-
čas niečo vyhodiť. Ale kam? 
(Brtekovi, Senec)
 -Mesto bude túto situáciu riešiť 
hneď potom, ako sa dajú do po-
riadku rozkopané ulice, čo súvisí 
s rekonštrukciou kanalizácie na 
spomínaných, resp. priľahlých 
uliciach.

Do redakcie nám prišli viaceré 
negatívne ohlasy na zbúraný 
objekt na Štúrovej ul. pri južnej 
strane Slnečných jazier (býva-
lá Drutechna). Na Okrúhlom 
stole predstavil obytný a poly-
funkčný objekt, ktorý tu má vy-
rásť, zástupca  projektantskej 
firmy. Zdôraznil, že to bol ob-
jekt už v nevyhovujúcom tech-
nickom stave, asanovali ho a 
investor sa rozhodol postaviť 
polyfunkčný objekt. Ide o dva 
nadzemné objekty - jeden 
so štyrmi podlažiami, druhý 
bude mať od štyroch do osem 
podlaží. Pod objektmi sú pod-

zemné garáže, medzi nimi je 
naplánovaná tichá zóna - park 
s fontánou. Na prízemí budú 
priestory na prenajímanie. 
Byty majú byť jednoizbové až 
štvorizbové, chýbať nebudú 
apartmány.
Objekt, okolo ktorého sa zdvih-
la vlna nevôle, nebol zapísaný 
medzi kultúrnymi pamiatkami, 
nie je ani historickou pamiat-
kou. Je na rozhodnutí majiteľa 
pozemku, ako ho využije. Pri-
tom spĺňa mestom stanovené 
regulatívy z roku 1994 na výš-
ku novopostavených budov – 
môžu mať osem poschodí. (r)

Zbúraná „Drutechna“ nedá 
spať mnohým

ilustračné foto Ján Lauko

Huby rastú najmä po výdat-
nom daždi v teplejšom počasí. 
Rôzne nové budovy, paneláky 
v našom meste, však začnú 
vyčnievať hocikde, absolút-
ne neusporiadane. Príroda 
to veľmi logicky „premyslela                                      
a zariadila“, že kedy majú huby 
rásť. Žiaľ, rast budov v Sen-
ci premyslený nie je. Logicky 
určite nie. Ani efektne. Lebo 
keď sa stavia, tak automatic-

ky sa odoberá jednak orná 
pôda, niekdajšie prekrásne 
obilné lány. Alebo sa zbúrajú 
staršie budovy. Často nemalé 
hodnoty seneckej minulosti. 
Ako v minulých dňoch naprík-
lad „drutechniatsky domček“, 
senecká klasika pri SAD. Hrô-
zostrašný pohľad! Príroda má 
svoje zákonitosti. Ľudské činy 
však veľakrát zákonitosti ne-
poznajú.           Mgr. Béla Susla                                                                                    

Príroda má svoje zákonitosti, 
ľudské činy nie

Akosi to nevieme...
Môj otec robil v areáli „Drutechny“ pred mnohými rokmi a bol (nielen 
on) nemilo prekvapený, prečo sa budova búra. Musela história opäť 
ustúpiť? Namiesto zveľaďovania a opravy starých budov, aby sa 
malo na čo v našom meste pozerať, stavajú sa moderné sklenené, 
čo našich turistov nezaujme - zoskupenie obchodov a bytov pred 
MsÚ Senec, daňový úrad, určite aj nová pošta bude mať super mo-
dernú podobu. Mestá si chránia historické centrá, len my to akosi 
nevieme. Prečo?                                                 Slávka Polakovičová
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V roku 2000 sa na sloven-
skom nebi objavila vynika-
júca spisovateľka pre deti 
Gabriela Futová, ktorá ne-
dávno navštívila aj Mestskú 
knižnicu v Senci. Poslednú 
knihu, ktorá jej práve vyšla 
pod názvom  4 kosti pre Flip-
ra, predstavila na besede      
a deti si ju mohli aj kúpiť.

Prišla z Prešova, kde žije             
s manželom a dvoma deťmi 
Eliškou a Maroškom. V prie-
behu siedmich rokov napísala 
sedem kníh. Hneď prvá Naša 
mama je bosorka očarila         
a upútala deti a vyniesla ju 
medzi najpredávanejšie autor-
ky detskej knihy.
O rok neskôr jej vyšla kni-
ha Hľadám lepšiu mamu               
a potom Ako čarovná fľaška 
zachránila Vianoce. A tak 
to išlo každý rok. Jeden titul 
lepší ako druhý (Nezblázni 
sa mamička, Keby som bola 

bosorka, Lepší otec v hrsti 
ako holub na streche - voľné 
pokračovanie knihy Hľadám 
lepšiu mamu, Rozruch v ško-
le na Kavuličovej ulici)
Pani Futová patrí medzi spi-
sovateľov so zmyslom pre 
humor. Ako sama tvrdí, vychá-
dza z pozorovania detí a veľmi 
ju inšpiruje vlastné detstvo, 
pretože navyvádzala kopec 

hlúpostí. Hrdinovia jej kníh 
patria do kategórie huncútov, 
ktorí čo-to vyparatia. 
Žiaci 3. ročníka ZŠ Tajovského 
odmenili autorku potleskom    
a kyticou kvetov a následne 
sa začala autogramiáda. 
Hókus - pókus! Čáry - máry!
Nech sa tete spisovateľke 
darí! 

Anna Lieskovská 

Spisovateľka so zmyslom pre humor

Autogramiáda G. Futovej v seneckej knižnici

Knižnica prešla zmenami
Senecká mestská knižnica 
prešla vlani dôležitými zme-
nami. Presťahovala sa do 
vynovených, účelovo zaria-
dených priestorov, vytvorilo 
sa oddelenie pre deti a mlá-
dež, rozšírila sa počítačová 
sieť  s prístupom na internet, 
začalo sa elektronické spra-
covávanie knižných doku-
mentov. 

Činnosť knižnice bola bohatá 
aj na vzdelávacie a kultúrne 
podujatia. Spestrili ju pravidel-

né stretnutia so žiakmi základ-
ných škôl, školských klubov, 
exkurzie škôlkarov, stretnutia 
s knihou  a literatúrou v knižni-
ci a mnoho iných foriem práce 
s knihou. So svojimi čitateľmi 
sa stretla i populárna sloven-
ská spisovateľka Petra Nagyo-
vá – Džerengová, hosťom Dňa 
poézie bol maďarský básnik, 
laureát Kossuthovej ceny Fe-
renc Buda. V knižnici sa pra-
videlne stretávali aj členovia 
detského čitateľského krúžku 
Kincskereső. Otvorenie no-

vých priestorov knižnice oslá-
vili Nocou otvorených dverí, 
keď do polnoci ju navštívilo 
viac ako sto záujemcov. Trid-
saťštyri detí strávilo noc s Mi-
kulášom v knižnici. 
Aj v  tomto roku tu už uspo-
riadali zaujímavé podujatia. 
Detskí a dospelí čitatelia mali 
možnosť zoznámiť sa so slo-
venským spisovateľom Ro-
manom Bratom. Pri príleži-
tosti Mesiaca knihy vystúpilo 
divadlo z Komárna s pásmom 
poézie a s rozprávkou pre 
najmenších. Neskrývaným 
cieľom podujatí je získavať 
ďalších nových návštevníkov         
a priaznivcov knižnice. 
V tomto roku v knižnici od ja-
nuára zaregistrovali 640 do-
spelých a 360 detských čitate-
ľov. Sú medzi nimi v peknom 
počte takí, ktorí už dlhé roky 
navštevujú  knižnicu, využíva-
jú medziknižničnú výpožičnú 
službu, miestopisnú a regio-
nálnu zbierku. Teší, že cestu 
do knižnice si nachádzajú aj 
noví obyvatelia mesta.

(mp)

Aj čitatelia prispeli
na nové knihy
Prírastok nových kníh za minulý 
rok predstavuje  979 zväzkov, 
ktoré knižnica buď zakúpila, 
alebo získala darom. Knihy na-
kupovala predovšetkým zo zá-
pisného. Každý čitateľ, ktorý sa 
zapíše do knižnice, prispeje svo-
jím zápisným na kúpu nových 
kníh. Teda - 1457 registrovaných 
čitateľov prispelo na nové knihy. 
Knižnicu  vlani navštívilo 10 827 
čitateľov, ktorí si vypožičali 41 
579 kníh a iných dokumentov.

Inšpirovali sa
„Oceňujeme vaše pozvanie, cíti-
li sme sa veľmi dobre a odniesli 
sme si aj inšpiráciu z knižnice. 
Námaha, ktorá bola spojená        
s rekonštrukciou, sa vám vracia 
v podobe užasnutých návštev 
kolegov knihovníkov. Dobrý chýr 
o vašej knižnici a stredisku bu-
deme šíriť ďalej. Želáme vám 
veľa energie, pekné knihy do 
fondu, milých čitateľov a pekné 
aktivity. Keby regionálna  kultúra 
na Slovensku  bola v takom sta-
ve, v akom je v Senci, to by bola 
pohoda.

Hana, Dáša a Martin, 
Slovenské centrum dizajnu

V seneckej knižnici vychádzajú všetkým v ústrety, zľava: Jarmila 
Majová, vedúca Anna Lieskovská, Margita Poláková, Lenka 
Cisárová a Mirka Gračíková.                                     foto Eva Lauková

POZVÁNKA

Mestská knižnica v Senci 
usporiada 10. apríla už tra-
dičné podujatie Deň poézie. 
Hosťom bude mladý úspešný 
maďarský básnik Dániel Varró, 
s ktorým sa milovníci poézie 
môžu stretnúť v MsKS  o 18. 
hod. Spoluorganizátorom je 
Kultúrny inštitút MR, OV Cse-
madok a Bratislavský samo-
správny kraj.

MEGHÍVÓ

A szenci Városi Könyvtár eb-
ben az évben is megrendezi a 
Költészet Napját. Varró Dániel 
fiatal magyar költő lesz a ven-
dég áprílis 10-én, a költővel 
Bárdos Ágnes beszélget este 
18 órakor a szenci Művelődési 
Központban. Az irodalmi estet 
a Magyar Köztársaság Kul-
turális Intézete, a Csemadok 
Szenci Területi Választmánya 
valamint Pozsony Megye Ön-
kormányzata is támogatja
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Návšteva z Francúzska
V rámci projektu COMENIUS 
II  sa 7. februára uskutočnila 
návšteva zástupcov stred-
ných škôl miest Pau, Gelos, 
Mourenx a Morlaás z kraja 
Bordeaux vo Francúzsku       
v Združenej strednej škole     
Senec.

Na pracovnom stretnutí sa 
prítomní oboznámili so sys-
témom vzdelávania vo Fran-
cúzsku a na Slovensku,                                 
s organizáciou a financova-
ním školstva a so vzájomnou 
možnou spoluprácou medzi 
školami. Pri prehliadke pries-
torov školy diskutovali s pe-
dagogickými zamestnancami                  
o spôsobe vyučovania jednot-
livých predmetov. Zaujímali sa 
o celý systém prevádzky školy 
(teoretické vyučovanie, prak-

tické vyučovanie, stravovanie, 
ubytovanie) a boli príjemne 
prekvapení  technickým vyba-
vením školy.
Na pracovnom stretnutí sa zú-
častnili aj zástupcovia BSK, 
vedúci oddelenia školstva 
Ing. Pavel Korbas, prednosta 
MsÚ Senec Henrich Polakovič 
a manažér CPA SR Mgr. Sta-
nislav Pravda. Po pracovnom 
obede pokračovalo pracovné 
stretnutie predstavením jed-
notlivých francúzskych škôl. 
Zástupca zo školy z mesta 
Pau tlmočil záujem primátora 
tohto mesta o možnú spolu-
prácu medzi mestami Senec    
a Pau.  V októbri je naplánova-
ná pracovná návšteva zástup-
cov ZSŠ vo Francúzsku.

Ing. Vladimír Kovalovský
riaditeľ ZSŠ Senec

KAM PO SKONČENÍ ZÁKLADNEJ ŠKOLY?
Rodičia detí, deviatakov na základných školách, majú o jednu významnú úlohu vo vzťahu k budúcnosti svojich detí navyše. Správne sa 
rozhodnúť, kam nasmerovať ďalšie študijné kroky svojich detí. Do konca marca majú podať vyplnenú prihlášku riaditeľovi základnej školy, 
v ktorej určia strednú školu, študijný alebo učebný odbor, na ktoré svoje dieťa prihlasujú. Riaditeľ základnej školy zašle prihlášky na vybra-
né stredné školy do 6. apríla. 2008. Jednou zo škôl, ktorá poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie, je aj 

ZDRUŽENÁ STREDNÁ ŠKOLA,  na Kysuckej ulici č. 14 v Senci.
Absolventi deviatych ročníkov ZŠ môžu študovať:
1/ v štvorročných študijných odboroch ukončených maturitnou skúškou:
- 6341  6  škola podnikania, so zameraním na malé a stredné podnikanie
- 3918  6   technické lýceum je určené pre žiakov so záujmom o prírodné vedy, informatiku, technické a ekonomické vedy, ktorí 
po jeho absolvovaní budú pokračovať v ďalšom vzdelávaní prevažne technického, alebo ekonomického smeru
2/ v trojročných učebných odboroch končiacich záverečnou skúškou :
- 2487 2  01 autoopravár - mechanik
- 2487 2  02 autoopravár - elektrikár
- 2487 2  03 autoopravár - karosár
- 2487 2  04 autoopravár - lakovník
- 6475 2   technicko - administratívny pracovník
Po úspešnom ukončení trojročného učebného odboru môžu pokračovať v dvojročnom nadstavbovom štúdiu ukončenom maturitnou 
skúškou:
- 2414 4  01 strojárstvo
- 6476 4   technicko - ekonomický pracovník
- 2675 4  03 elektrotechnika
-             technik predaja a servisu motorových vozidiel

Združená stredná škola v Senci je jedným z Pilotných centier Združenia automobilového priemyslu pre odborné vzdelávanie a prípravu 
kvalifikovaných pracovníkov pre predaj a servis cestných motorových vozidiel. Pri príprave odborníkov v autoopravárenstve aktívne spo-
lupracuje s Cechom predajcov a autoservisov SR (CPA SR). Škola zabezpečuje komplexné teoretické  i praktické vyučovanie v prevažnej 
miere vo vlastných priestoroch. Časť praktického vyučovania sa v spolupráci s CPA SR realizuje na pracoviskách v značkových autoser-
visoch, v ktorých po ukončení štúdia majú možnosť zamestnať sa.

Prijatým študentom škola poskytuje celodenné stravovanie a ubytovanie priamo v budove školy.
Záujemcovia o štúdium (rodičia aj deti)/ majú možnosť navštíviť školu, kde získajú informácie o štúdiu v študijných a učebných odboroch, 
oboznámia sa s prostredím, v ktorom sa realizuje teoretické aj praktické vyučovanie žiakov.

Bližšie informácie poskytneme osobne, alebo na tel. č.: 02/4592 4953,02/4592 4964, 02/4592 4795, 
fax.: 02/4592 4958, zdruzena@centrum.sk

Ing. Vladimír Kovalovský, riaditeľ ZSŠ Senec
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Čitateľský tábor ponúkol 
hru aj zábavu
Prvým znamením jari na farme Súkrom-
nej podnikateľskej školy v Dolných Obdo-
kovciach pri Nitre je „prílet“ detí z okresu 
Senec na jarné prázdniny. Už viac ako 
dvadsať rokov organizuje OV Csemadok 
pre deti základných škôl čitateľský tábor 
- štvordňové podujatie, ktoré je naplne-
né hodnotným zábavným a vzdelávacím 
programom.
Tento rok mali deti možnosť navštíviť kul-
túrne a historické pamiatky okolia, nitrian-
sky hrad a vzácny kostolík z deviateho 
storočia v Kostoľanoch pod Tríbečom. 
V dedinskom múzeu v Kolíňanoch a Po-
hranici sa zoznámili s ľudovým úžitkovým 
umením, so zvykmi ľudí spod Zobora, 

učili sa robiť kraslice. Tvorivé dielne viedli 
šikovné domáce lektorky, deti maľovali na 
sklo, vyrábali bábiky zo šúpolia, vyhoto-
vovali obrázky zo servítok a z dreva. Vďa-
ka skutočne krásnemu slnečnému poča-
siu deti veľa času trávili vonku na ihrisku                                       
z dreveného hradu. Aj kniha a čítanie boli 
v strede pozornosti, ale s mierou. Čitateľ-
ský tábor navštívila etnografka a šéfre-
daktorka detského časopisu Tücsök, kto-
rá deťom venovala svoju novú zbierku žit-
noostrovských rozprávok. Okrem spoloč-
ných zábavných hier a posedení sa teda 
aj čítalo. Deti, ktoré v tábore strávili jarné 
prázdniny, môžu povedať, že spoločne sa 
hrať a vzdelávať je dobrá zábava.

(mp)

Az alsóbodoki Magyar Tannyelvű Magán-
szakközépiskola farmján a tavasz első hír-
nökei voltak a Szencről és a szenci járás-
ból odaérkező gyerekek. Az idei tavaszi 
olvasótábor gazdag programjában volt 
kirándulás, játszóház, könyvbemutató, 
műsoros est és sok közös játék. 
A nyitrai vár megtekintése után megnéz-
ték a gyerekek a gímeskosztolányi híres 
templomot, melyet a legújabb kutatások 
szerint már a 9. században kezdtek épí-
teni, jártak a koloni múzeumban, a pog-
rányi tájházban , ahol a zoboralji emberek 

népszokásaiba és életébe kaptak betekin-
tést. A cétényi Kútyika folklórcsoport mű-
soros esttel szórakoztatta a táborozókat. 
A csallóközi mesék című könyvet a szerző 
Kocsis Aranka a  
Tücsök főszerkesztője mutatta be, így 
új könyv, olvasnivaló is volt a táborban. 
Ebben az évben is vendégei voltak az ol-
vasótábornak a magyarországi bezenyei 
kisdiákok. A szép időben sokat játszottak 
együtt a játszóvárban.
Sok szép élménnyel és új ismeretekkel, 
egészségesen tértek haza a  gyerekek.

Tavaszi olvasótábor Alsóbodokom

Drága tanítóm
Szeretlek népem, holnap még jobban,
mindig követlek, utam nem torpan,
élni csak veled! nélküled soha!
vonz a hűséged, ez éltem kora,
követlek hűen, hisz fiad vagyok,
te nyújtasz mindent, csak tőled kapok,
nélküled élni? soha nem lehet!
ő nagy tanítóm,engem ő vezet,
hitem és nyelvem népemtől kaptam,
cserébe neki szívemet adtam,
népemnek lelke utam vezérli,
mi rossz még bennem jóra cseréli!
hálás a szívem, nem is lehet más,
követem népem! ez szent tanítás!
érzem mit érez,azt mikor boldog,
de azt is éppúgy, ha szíve zokog,
éltetőm voltál éveim alatt,
ezen nagy kegyed örökre marad!
drága tanítóm oktatsz a jóra,
a küldetésre, anyai szóra,
szeretni mindig az embert, hazát,
Istent követni, nem félni halált,
milliók szívét,szegények könnyét,
majd jónak tenni, mi rossznak történt!
s vinni a zászlót, hogy sok kövesse,
magát a népet siker övezze!
népem, te drága, légy boldog mindig,
csak veled éljek egész a sírig,
emelj magadhoz, csak érted éljek,
a te utadról én le ne térjek!
mindenem te vagy, más nem is lehet,
hű fiad vagyok, ki téged szeret!

u. i. „E században is él még a hűség“

Mgr. Katona Roland

Poznaj slovenskú reč
Základná škola Alberta Monára Szenc-
ziho usporiadala 10. marca krajské kolo 
súťaže Poznaj slovenskú reč pre ZŠ                
s vyučovacím jazykom maďarským.           
Do I. kategórie boli zaradení žiaci 4. roč-
níkov, do II. kategórie žiaci 8. ročníkov.
V obidvoch kategóriach sa zúčastnili po 
tri školy a trinásti súťažiaci. 
Porota skonštatovala, že súťaž bola na 
vysokej úrovni a žiaci ovládajú sloven-
ský jazyk veľmi dobre. Najzaujímavejšia 
bola vlastná tvorba - práve v tejto discip-
líne sa prejavila kreativita žiakov.

Výsledky, I. kategória - 4. ročník: 1. 
Nina Hlaváčová (ZŠ A. M. Szencziho, 
Senec), 2. Karin Feketeová (ZŠ Pod. Bis-
kupice), 3. Viktória Bodó (ZŠ Tomášov). 
II. kategória - 8. ročník: 1. Sára Bíleko-
vá (ZŠ Bratislava), 2. Timea Mozesová 
(ZŠ Pod. Biskupice), 3. Anita Vargová 
(ZŠ Pod. Biskupice).

(r)



S deťmi sme sa dohodli, že 
koncom februára sa zahráme 
na superstars. Celý mesiac sa 
spievalo nielen v škôlke, ale aj 
doma. 
Deti sa poctivo pripravovali      
a rodičia sa pýtali, kedy už 
príde ten deň, pretože o inom 
malí speváci ani nerozprávali. 
A zrazu ten deň prišiel. Obe-
censtvo netrpezlivo čakalo, 
porota sa pripravila a speváci 
mohli vystúpiť. Deti spievali 
pesničky nielen slovenské, 
ale aj anglické, chorvátske             
a dokonca aj španielske. Veľ-
kú radosť mali zo zapožičanej 
aparatúry zo ZUŠ, pretože 
sa cítili ako skutoční speváci.  
(Veľmi pekne ďakujeme ZUŠ 
na Fándlyho ul.)
Všetky deti boli perfektné, za 
čo ich obecenstvo odmenilo 

veľkým potleskom a porota 
pochvalou a milým slovom. 
Nakoniec však prišlo vyhláse-
nie víťazov. Hoci to bolo ťažké, 
konečný výsledok bol takýto: 
1. Linda Figurová (Dve malé 

blchy), 2. Siska Mesárošová 
(Po nábreží koník beží), 3. Ad-
rianka Žilová  so španielskou 
pesničkou.
Nakoniec sme si neodpusti-
li zábavu spojenú s tancom        

a spevom. Už teraz sa tešíme 
spolu s deťmi na ďalšiu – ta-
nečnú súťaž, ktorá nás čaká   
v marci.

Baligová
MŠ Fándlyho 2, Senec
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„Spoznajme sa a stretávajme sa!“ aj na internete
V priestoroch Materského 
centra Senecké slniečko sa 
18. februára podvečer usku-
točnilo už štvrté stretnutie se-
neckých seniorov a mladých 
rodín v rámci projektu „Spoz-
najme sa a stretávajme sa“. 
Po témach Advent, Vianoce                            
a Fašiangy sme načreli do úpl-
ne iného súdka – surfovali sme 
na počítačoch. 
Šesť dám v najlepších rokoch 
sa s gráciou popasovali s ne-
posednými počítačovými my-
šami a poprezerali si webové 
stránky materského centra, 

nášho mesta i osobností Slo-
venska. Pustili sme sa i do 
vyhľadávania informácií a pra-
covali sme aj s elektronickou 
poštou.
Rada by som touto cestou po-
ďakovala najmä rodinám, kto-
ré nám zapožičali prenosné 
počítače a pomohli sprevádz-
kovať našu mini učebňu.

Martina Kobolková 
OZ MC Senecké slniečko, 
www.mc-slniecko.szm.sk

Tento projekt sa uskutočňuje vďaka 
finančnej podpore Nadačného fon-
du Slovak Telekom.

Karnevalový šašo bavil deti
Deti chodia do Materskej ško-
ly na Fándlyho 2 v Senci veľmi 
rady. Bodaj by nie! Vždy sa 
tam niečo deje.
Nebolo to inak ani 28. januára, 
keď už od skorého rána vládla 
v škôlke dobrá nálada a vzru-
šenie. Deti sa chystali na kar-
neval! Ich skrinky sa naplnili 
rôznym karnevalovým obleče-
ním a maskami. „Nasťahovali 
sa do nich kovboji, princez-
né, rytieri, zvieratká a mnohé 
iné masky. Deti sa nevedeli 
dočkať, kedy sa po obedňaj-
šom odpočinku vyberú spolu 
s pani učiteľkami a rodičmi 

do Združenej strednej školy 
(ZSŠ) na Kysuckej ul. v Sen-
ci. (Tam sa karneval konal, za 
čo ďakuje kolektív materskej 
školy aj rodičia. A všetky deti 
posielajú veľkú pusu vedeniu 
ZSŠ na čele s riaditeľom Ing. 
Vladimírom Kovalovským.) 
O skvelú náladu a program sa 
postarali šašo Maroš a Dj-ka 
Elka. Občerstvenie pre deti 
pripravili ich rodičia. Tri hodi-
ny dobrej nálady rýchlo ubehli 
a deti odchádzali s krásnymi 
zážitkami spokojné domov. 
Na vydarenú akciu dodnes 
spomínajú.

Zahrali sa na superstars



V najväčšom plaveckom 
bazéne s rozmermi 30 krát 
90 metrov sa v Londýne 9.           
a 10. februára konali medzi-
národné majstrovstvá sveta 
v zimnom plávaní. Zúčastnili 
sa na nich aj dvaja Senčania 
Vladimír Lysičan a Silvester 
Poór.

Takéto podujatie sa po pr-
výkrát konalo mimo Fínska. 
„Bola to veľkolepá akcia, veď 
sa na nej zúčastnilo viac ako 
600 účastníkov z 21 krajín 
– predovšetkým z tých tra-
dičných  so silnou základňou 
v zimnom plávaní – Fínsko, 
Nórsko, Rusko, Kanada, Lo-
tyšsko, Nemecko, ale aj Aus-
trália. Okrem nás dvoch sa na 
šampionáte zúčastnilo trinásť 
plavcov z bratislavského klubu 
Slovenské ľadové medvede,“ 
približuje zážitok V. Lysičan.
Plávalo sa 25 metrov štýl prsia 
na čas so štartom z vody. „No 
bola aj zábava, jednotlivé kra-
jiny sa mohli prezentovať aj v 
krátkom show programe. Spo-
lu s Bratislavčanmi sme si pri-
pravili typickú slovenskú show 
– klobúkový tanec. V konku-
rencii siedmich prihlásených 
krajín sme získali tretie mies-
to so špeciálnym ocenením 

za komunikáciu s publikom           
a tempo celého vystúpenia.“
Nebolo otužilým plavcom 
predsa len zima? V. Lysičan 
vraví, že počasie bolo ukážko-
vo jarné, s teplotou vzduchu 
od trinásť do pätnásť stupňov 
Celzia a voda mala šesť stup-
ňov. „Pre účastníkov však bola 
pripravená aj pravá fínska sau-
na a dva obrovské vodné sudy 
s horúcou vodou, ktoré sme 
mohli kedykoľvek po plávaní 

využiť. No počasie bolo prí-
jemné, takže ich ani nebolo 
treba.“
Ako sa seneckí otužilci na maj-
strovstvá pripravovali? „Začali 
sme ešte vlani v jeseni, klasic-
ky každodenným otužovaním  
v studenej sprche a dva-trikrát 
do týždňa sme plávali v senec-
kých jazerách. Upevnilo sa mi 
aj zdravie, o vplyve otužovania 
som sa presvedčil na vlastnej 
koži. Pobyt v Londýne bol pre 

nás predovšetkým novou skú-
senosťou, mali sme možnosť 
porovnávať sa s otužilcami       
z iných krajín, možnosť vidieť 
veľký šampionát.“
Slováci v Londýne si hneď aj 
povedali, však takýto šam-
pio-nát by sme mohli urobiť aj         
u nás, v Senci. A začali konať. 
„Nadviazali sme kontakty                               
s otužilcami z Fínska, ktorí sa 
zaujímali o naše tríningové 
podmienky s tým, že sme ich 
pozvali na návštevu Senca. 
Priblížili sem im ho prostred-
níctvom propagačných ma-
teriálov. Kontaktovali sme aj 
predstaviteľov Medzinárodnej 
asociácie zimného plávania 
a predstavili sme im Senec                                         
a jeho možnosti na organizo-
vanie Medzinárodných maj-
strovstiev Slovenska, ktoré by 
sme radi zorganizovali pod ich 
záštitou v roku 2009. Ktovie, 
možno v roku 2012 by sa moh-
li majstrovstvá sveta organizo-
vať aj u nás v Senci. Podmien-
ky na plávanie aj ubytovanie 
máme na veľmi dobrej úrovni, 
otužilcom zo sveta máme čo 
ukázať. Najbližšie majstrov-
stvá sveta sa konajú v roku 
2009 v Slovinsku.“

Eva Lauková
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Ocenili aj klobúkový tanec
Na svetovom šampionáte v zimnom plávaní v Londýne aj dvaja Senčania

Dvaja Senčania na svetovom šampionáte Silvester Poór (vľavo) 
a Vladimír Lysičan. Sponzorsky sa na ich kompletnej výstroji po-
dieľalo aj mesto Senec. Špeciálne poďakovanie od otužilcov patrí 
primátorovi Karolovi Kválovi. 

Tím Playboy 
zatiaľ 
suverénne
Mužstvo Playboy Senec zatiaľ 
vedie v druhej fáze seneckej 
hokejbalovej ligy tabuľku so 
sedembodovým náskokom 
pred celkom Bobry Modra Krá-
ľova. 
Pokračovať sa bude 23. marca 
17. kolom
Bobry – Vitamíny (8. hod.), 
Dunajská Lužná - Skeletons 
(9.30), Panthers – Skorpions 
(11.), Playboy – Predators 
(12.30), Orly – Devils (14.)

Zo zápasu Leaders – Skeletons (5:5). Bolo sa na 
čo dívať.                                         foto Ján Lauko

Dvojročný Tomáško Nogély sa 
možno stane posilou hokejbalu 
v Senci. Veď za Récu hrá jeho 
otec Róbert a strýko Adrián 
chytá za tím Playboy.
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Žiarili na športovom nebi
Mesto ocenilo najlepších senec-
kých športovcov za minulý rok. 
Viceprimátorka Helena Nemcová 
im poďakovala za skvelé výkony 
a úspešnú reprezentáciu a zaže-
lala mnoho ďalších úspechov. 
Úspešných jednotlivcov pribli-
žujeme na fotografiách. Na vy-
hlásení chýbal šachista David 
Varga, bol majstrom Slovenska 
do 16 rokov, darilo sa mu aj na 
medzinárodnom poli.
Najúspešnejšie kolektívy: SFM 
Senec – starší dorast za postup 
do 2. ligy, Piccard Senec, há-
dzanárky – dorastenky, I. liga (7. 
miesto), FC Senec – A mužstvo 
(účastník Corgoň ligy, finalista 
Slovenského pohára), kombiná-
cia ŠK Aquatica (aquabely)

Titul nestačil
Poznámka
Je chvályhodné, že mesto Senec 
tradične oceňuje najúspešnej-
ších športovcov roka. Zaslúžia si 
pochvalu aj pozornosť. Nemalo 
by sa však pritom stať také faux 
passe, ako sa podarilo v tomto 
roku. Majster Slovenska v klu-
bovej súťaži AWK Senec (víťaz 
Slovenskej národnej ligy v pre-
tláčaní rukou) sa nedostal medzi 
najúspešnejšie senecké kluby.
Táto neúcta k úspešnému klu-
bu určite nectí tých, ktorí o naj-
lepších rozhodovali. Chýbajú 
informácie či profesionalita? 
Pritom podklady o úspechoch 
klubu boli zaslané spoločne                              
s podkladmi k jednotlivcom.         
V budúcnosti by sa to malo robiť 
profesionálnejšie.  

Eva Lauková, foto Ján Lauko

Ivan Šebok (víťazstvá na slovenských 
pohárových  súťažiach v karate a na maj-
strovstvách Bratislavy)

Lucia Debnárová z AWK Senec, vpravo (strieborná 
z majstrovstiev sveta v pretláčaní, 1. na majstrovstvách 
Slovenska) a Linda Bittnerová (hádzanárka Piccard 
Senec, prevzala ocenenie za družstvo)

Martin Matlák (SFM Senec, futbalový reprezentant 
SR do 20 rokov). Spovedá ho moderátorka  
Mgr. Beáta Blaščáková.

Csaba Gábris (FC Senec, futbalové A mužstvo), 
Laura Csukaová (2. na majstrovstvách SR 
v pretekoch brannej všestrannosti)

Rastislav Málek (AWK Senec, 
reprezentant v pretláčaní, maj-
ster Slovenska)

Jaroslav Antalič (2. miesto na 
medzinárodných majstrovstvách 
SR v motokrose do 65 cm3)

Nina Vrábelová, synchroni-
zované plávanie (medailové 
umiestenia na medzinárodných 
súťažiach mladších žiačok, 
víťazstvo na celoslovenskej 
súťaži, najlepšia aquabela ŠK 
Aquatica)

Viktória Nagyová, stolný tenis 
(medzi najmladšími žiačkami 
obsadila na turnajoch Brati-
slavského a Trnavského kraja 2. 
miesto).



Najzaujímavejšou posilou                                
v seneckom drese je 28-
ročný brazílsky útočník pre-
zývaný Gaúcho (vlastným 
menom Rogério Márcio Bo-
telho). Tento „kovboj“ prišiel                                      
k slnečným jazerám zo svojho 
posledného pôsobiska v Slavii 
Praha. Predtým hral v Sigme 
Olomouc, v mužstvách Krídla 

Sovietov Samara, Levski So-
fia, FC Santos i RCD Mallorca                                                        
a Ca Juventus. Spokojný s jeho 
výkonmi je zatiaľ aj tréner: „Je 
to profesionál, verím, že bude 
oporou mužstva.“ Jeho výko-
ny si všímajú aj fanúšikovia. 
Páčia sa im hlavičkové súboje, 
ktoré nie príliš vysoký Brazíl-
čan (184 cm) vyhráva.
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Senecká ruka, 
súťaž v pretláčaní, 
jubiluje
Medzinárodná súťaž v pre-
tláčaní rukou Senecká ruka            
v tomto roku jubiluje, bude sa 
konať po pätnástykrát. Jej de-
jiskom bude 29. marca mest-
ský kultúrný dom. 
Radi pripomíname, že Senecká 
ruka je považovaná za jednu        
z najvýznamnejších medzinárod-
ných súťaží v Europe. V priebehu  
doterajších ročníkov pritiahla do 
Senca športovcov z mnohých 
krajín. Do nášho mesta merali 
cestu športovci z Anglicka, Bel-
gicka, Bieloruska, Bulharska, 
Českej republiky, Litvy, Maďar-
ska, Nemecka, Nórska, Poľska, 
Rakúska, Švajčiarska, Švédska, 
Talianska, Turecka, Španielska  
a Ukrajiny.
Naši športovci sa vďaka tomuto 
podujatiu mali možnosť za sú-
ťažnými stolmi stretnúť s viace-
rými majstrami sveta a Európy. 
Samozrejme ozdobou súťaže 
boli aj majstri sveta zo Sloven-
ska Ján Germánus, Peter Gaz-
darica, Martina Pastuchová                           
a Rado Dobrovič.
Organizátori súťaže z AWK Se-
nec sa snažili získať kvalitnú 
konkurenciu do Senca aj v tomto 
roku. Predbežnú účasť prisľúbili 
reprezentanti Belgicka, Bielo-
ruska, Bulharska, Česka, Ma-
ďarska, Maroka, Nórska, Poľska, 
Rakúska, Rumunska, Švédska, 
Talianska a Uzbekistanu.
Súťaž v Senci je zároveň aj pos-
ledným kolom Slovenskej ná-
rodná ligy pretláčania, takže sú 
všetky predpoklady na dobrú 
účasť športovcov SR. Budú me-
dzi nimi medailisti z majstrovs-
tiev sveta a Europy Ján Ger-
mánus, Luboš Jagnešák, Rado 
Dobrovič, Peter Spusta, Jaroslav 
Šulan, Rastislav Tomaga, Viera 
Mihoková i členovia AWK Senec 
Lucia Debnárová, Rasťo Málek 
a Martin Ruman. 

Návštevníci podujatia (vstup je 
zdarma) budú mať jedinečnú 
príležitosť vidieť množstvo zaují-
mavých a dramatických zápasov 
európskej úrovne.
Vylučovacie zápasy začnú ju-
niori v sobotu 29. marca o 10. 
hod. a seniori o 13. hod.
Semifinálové a finálové zápasy 
sa začnú o 18. hod. 

(mič)

Medzinárodný futbalový turnaj prípraviek B 
Originálne športové poduja-
tie pripravili realizačný tím, 
ako aj rodičia malých futba-
listov mužstva Prípravka B 
futbalového klubu ŠK SFM 
Senec a spoločnosť YOPUR, 
s. r. o., Blatné. 

V sobotu 29. marca  sa na fut-
balovom ihrisku v obci Nová 
Dedinka bude konať I. ročník 
Medzinárodného futbalového 
turnaja prípraviek -  hráčov na-
rodených po 1. 1. 1998,  pod 

názvom YOPUR CUP 2008. 
Podujatie nie je výnimočné iba 
tým, že ide o prvý ročník, ale 
aj bohatou účasťou mužstiev 
zo zahraničia. 
Okrem domáceho mančaf-
tu SFM Senec pod vedením 
trénera  A. Štellára, asistenta 
trénera Z. Szighardta a ve-
dúceho Mužstva P. Ďuriša by 
svoje futbalové umenie mali 
prísť predviesť aj FC Nitra,  FK 
Slovan Levice či Venglošova 
futbalová akadémia Bratisla-

va. Česko budú zastupovať 
SK SIGMA Olomouc a FC 
Tescoma Zlín. Z Maďarska 
by mali pricestovať ETO Györ 
a Dalnoki Akadémia. Ak teda 
máte chuť vidieť nadšené vý-
kony budúcich futbalových 
hviezd a zároveň si aj pochutiť 
na dobrom guláši či cigánskej 
pečienke a chutnom pivku, 
neváhajte a príďte povzbudiť 
malých seneckých futbalistov 
v boji o medaily.           

      (zk)

Gaúcho (vľavo) ešte v drese 
Slávie Praha

Brazílsky kovboj má byť oporou

FC Senec s novým majiteľom
Pred prvým hvizdom rozhod-
covskej píšťalky v jarnej čas-
ti Corgoň ligy zarezonovala 
informácia, že novým majo-
ritným vlastníkom futbalové-
ho klubu FC Senec sa stalo 
konzorcium majiteľov z Du-
baja v Spojených arabských 
emirátoch. Prevzalo tak klub 
od Jozefa Valoviča, ktorý 
bol po dohode s väčšinovým 
spoluvlastníkom Danielom 
Jammerom stopercentným 
majiteľom.

Podľa našich informácií sídlom 
klubu má zostať Senec. Bližšie 
podmienky vstupu nového in-
vestora zatiaľ nie sú známe. No 
predmetom predaja je značka 
klubu, účinkovanie v najvyššej 
súťaži, 30 hráčov, realizačný 
tím a servisný personál. Roz-
počet klubu na prebiehajúcu 
sezónu je 25 miliónov korún.
Valovič je momentálne gene-
rálnym manažérom klubu, tré-
nerom zostáva Branislav Kriš-
ka, ktorý má k dispozícii 29 
hráčov. „Na každý post máme 

minimálne dvojná-
sobný počet hráčov, 
noví majitelia už 
pripravujú mužstvo 
na nasledujúcu se-
zónu,“ približuje si-
tuáciu tréner. 
Z toho vyplýva aj 
viera, že mužstvo 
najvyššiu súťaž  
neopustí, ale sna-
ha je získať pozíciu             
v strede tabuľky. 
Doterajšie výsledky 
tomu nasvedčujú, 
Senec ako domáce 
mužstvo začína byť 
postrachom, veď      
v jarnej časti súťa-
že tu líder MŠK Žili-
na stratil dva body          
a Slovan dokonca tri. 
„Rozhodla bojovnosť v strede 
poľa a väčšia trpezlivosť,“ vraví 
na adresu Slovana B. Kriška. 
Ťahúňom mužstva je nestar-
núci 36-ročný Attila Pinte. 
Celkovo však došlo ku kvali-
tatívnemu posunu mužstva, 
keď zo základného kádra od-

išli Slovenčiak, Papaj a Pecha, 
no pribudlo trinásť nových 
hráčov. Najbližšie majú Sen-
čania ťažkých súperov vonku 
– bojovať aspoň o remízu budú                     
v Ružomberku a Košiciach                                      
a potom ich doma čaká dôle-
žitý zápas s Nitrou.

Eva Lauková

Výhra nad Slovanom Bratislava vliala ďalší optimizmus

Skúsený Pinte je oporou Senca
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Program na marec
KINO MIER SENEC

Začiatok predstavení o 18. h

18. utorok   GYMPL
Komédia o študentoch, učiteľoch, rodičoch     
a graffiti. Hrajú: Tomáš Vorel ml., Jiří Mádl, To-
máš Hanák, Ivana Chýlková a ďalší. ČR, ne-
vhodné do 12 rokov, 105 min.

Vstupné: 65 Sk

20. štvrtok, 22., 23. sob. – nedeľa o 18. hod.
24. Veľkonočný pondelok o 15.30 hod.
ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY
Asterix a Obelix sú späť. A tentokrát vás čaká 
príbeh plný športového zápolenia. Európsky 
veľkofilm, s hereckým obsadením z ôsmich 
krajín (aj zo Slovenska). FR/Šp/Nem/, nevhod-
né do 12 rokov, český dabing, 120 min.

Vstupné: 70 Sk

24., 25. Veľkonočný pondelok – utorok
40 mm ZÚRIVOSTI
Bývalý pingpongový šampión je poverený vlá-
dou infiltrovať podsvetie a zúčastniť sa na ile-
gálnom svetovom turnaji, kde neplatia žiadne 
pravidlá. Bláznivá komédia. USA, nevhodné 
do 12 rokov, 90 min.

Vstupné: 70 Sk

27., 28. štvrtok – piatok
NOC DLHÁ 30 DNÍ
Adaptácia známeho hororového komiksu. 
Každú zimu sa mesto na severe Aljašky na 
mesiac ponorí do tmy. Je to čas, keď obyva-
telia balansujú na hrane medzi prežitím a ska-
zou, pretože  s tmou prichádza aj niečo iné. 
USA, nevhodné do 15 rokov, 116 min.

Vstupné: 70 Sk

30. nedeľa
SWEENEY TODD: ČERTOVSKÝ HOLIČ           
Z FLEET  STREET
Muž, ktorý bol neprávom odsúdený a uväz-
nený. Adaptácia broadwayského muzikálu            
o neslávne známom holičovi Benjaminovi Bar-
kerovi, v hlavnej úlohe Johny Depp. Réžia: Tim 
Burton. USA, nevhodné do 18 rokov, 105 min.

Vstupné: 65 Sk

31. pondelok   POKÁNIE
Spojila ich láska. Rozdelil ich strach. Zostala 
im nádej. VB/USA,  MN do 15 rokov, 122 min.

Vstupné: 65 Sk

Mládežnícke a detské 
filmové predstavenia:

PÁN VČIELKA, nedeľa o 15.30 hod.
Animovaná komédia, ktorá dokáže zaujať ma-
lých i veľkých. Zdá sa, že včielka Maja dostala 

skvelého bračeka. USA, nevhodné do 6 rokov 
český dabing, 85 min.

Vstupné: 60 Sk

30. nedeľa o 15.30 hod.
ALVIN A CHIPMUNKOVIA
Rodinná hraná komédia pre malých a veľkých. 
Chipmunkovia (Alvin, Simon a Theodore, ani-
mované „potvorky“, ako aj Garfield) sú väčšie 
hviezdy ako Beatles a Elvis dokopy. Predali 
milióny platní, vyhrali množstvo cien a pobláz-
nili davy fanúšikov. USA, nevhodné do 6 rokov, 
český dabing, 87 min.

Vstupné: 60 Sk

Kultúrne podujatia:
 
18. 3. o 16. hod,  19. 3. o 18. hod
Absolventský koncert SZUŠ R. Madarászovej

28. 3. o 11. hod.
Hľadá sa nový manžel  – divadlo pre SŠ

29. 3. 
15. ročník Senecká ruka 
medzinárodná súťaž v pretláčaní rukou

Pripravujeme:

1. apríla  filmové predstavenie 
ZMEŠKANÝ HOVOR - horor

Spoločenská kronika
Narodili sa

Matej Drutár, Patrik Lamoš, Enzo Šušla, Dia-
na  Bakošová, Nikol Koubová, Jakub Koroš, 
Petra Farkašová, Damian Kotes, Sarah Kosti-
čová, Laura Chropeňová, Emma Barančíková,  
Daniel Rothbauer, Lukáš Šipoš, Elena Jase-
novcová, Lukáš Mrva, Zuzana Potočná, Nina 
Petruchová, Jozef  Baroš, Bibiana Petrášová, 
Eliška Némethová 

Manželstvo uzatvorili
Norbert Schramko - Lenka Durayová, Gabriel 
Végh - Michaela Gombíková,  Juraj Predmer-
ský - Zuzana Šalgovičová

Blahoželáme jubilantom
Dňa 9. februára oslávila Gizela Steinerová 
krásnych 80 rokov. Veľa zdravia a životného 
elánu  jej zo srdca praje syn s manželkou, 
vnúčatá a pravnúčatá.

Dušan Franek oslávil vo februári 50 rokov        
a Jozefína Franeková 60 rokov.

Jednota dôchodcov MO v Senci 
Štefánia Kajanková (65), Zuzana Matejová 
(65), Mária Sorgerová (65), Emília Gáborová 
(70), Margita Hartlová (70),, Magdaléna Bitt-
nerová (75)

Klub dôchodcov 
Mária  Sorgerová (65), Zuzana Matejová  (65), 
Margita Hartlová (70), Zoltán Takács (70)

Slovenský zväz telesne
postihnutých ZO č. 215 v Senci

Jozef Gráčik (55), Eva Sabadošová (60), Ro-
zália Srnová (65)

Navždy nás opustili
Michal Silný (1955), Serena Poórová (1927), 
Gabriel Zelenecký (1960), Zoltán Dobiás 
(1953), Juliana Hercsányová (1931), Viliam 
Horváth (1949), Michal Sirony (1932), Štefan 
Gábriš (1916), Michal Garaj  (1954), Valéria 
Deszkášová (1931), Jozef Czinege (1950)

Dňa 2. marca prehrala svoj 
boj    o život vo veku 34 rokov 
naša milovaná dcérka, ses-
tra, švagriná, krstná mama 
a teta Beata Bacigálová. 
Jej odchod naplnil naše 
srdcia nesmiernou bolesťou               
a smútkom. 
Ďakujeme všetkým príbuz-
ným, priateľom, kolegom, 

susedom a známym za prejavenú sústrasť      
a početné kvetinové dary. 
Smútiaci rodičia, súrodenci a ostatná rodina.

Z úprimného srdca ďakuje-
me rodine, priateľom a zná-
mym, ktorí sa 15. februára 
prišli rozlúčiť s naším drahým 
manželom   a otcom Czine-
ge Józsefom. Ďakujeme za 
prejavenú sústrasť a kvetino-
vé dary. Manželka, syn  a blízka rodina.
Fájó szívvel mondunk köszönetet minden 
kedves rokonnak, barátnak és ismerősnek,  
akik 2008 február 15-én elkisérték utolsó 
útjára drága halottunkat Czinege Józsefet                                    
a Szenczi temetőbe. Köszönjük a sok virágot 
és a vigasztaló szavakat, amelyekkel igyekez-
tek  enyhíteni fájdalmunkat. Felesége, fia és    
a gyászoló rokonság.

Dňa 4. apríla uplynie rok, čo 
nás navždy opustil náš milo-
vaný manžel, otec a dedko 
František Jánó. Kto ste ho 
poznali, venujte mu tichú 
spomienku. S láskou spomí-
name. Smútiaca rodina.

Dňa 16. marca uplynul rok 
od úmrtia Jozefa Buriana, 
na ktorého s láskou spomí-
name. Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomien-
ku. Manželka a synovia                    
s rodinami.

SENČAN  marec 2008


