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Jesenné 
upratovanie
Opäť je tu jesenné upratova-
nie, keď mesto zdarma posky-
tuje obyvateľom veľkokapacit-
né kontajnery, aby sa zbavili 
komunálneho odpadu. Upo-
zorňujeme, že do kontajnerov 
sa nesmie dávať nebezpečný 
odpad (autobatérie, žiarivky                                         
a pod.), chladničky či spotre-
biče. Patria na zberný dvor na 
Boldockej ul. Rovnako do kon-
tajnerov nepatrí väčšie množ-
stvo stavebnej sutiny. 

(viac na str. 2)

Nové služby 
pre Senčanov
Senecká spoločnosť e-Net 
chce opäť prekvapiť novinka-
mi. Nasadzuje nové vysoké 
štandardy v oblasti poskytova-
nia internetových, televíznych 
a telefónnych služieb. Zaujali 
nás predovšetkým dve oblasti. 
Prvou je poskytovanie bezplat-
ného širokopásmového prístu-
pu do siete internet v centre 
mesta pomocou technológie 
WiFi.

(viac na str. 4)

Mestské kino láka 
návštevníkov
Zrekonštruované kino v Mest-
skom kultúrnom stredisku          
v Senci, kde sa po lete presu-
nulo premietanie z amfiteátra, 
zvýšilo svoje tržby. Za prvý 
polrok tohto roka ho navštívilo 
4756 ľudí, ktorí videli 148 pred-
stavení. Najviac, 1417 návštev-
níkov, bolo zvedavých na film 
Báthory. Medzi najnavštevova-
nejšie patrili filmy pre mladých 
(Gympl, Let ś dance).

(pokračovanie na str. 10)

Najväčší zážitok zo začiatku školského roka majú vždy prváčikovia. Aj v 1. A na ZŠ Tajovského v Senci 
boli plní očakávania i trémy. Držali sa však statočne, slzičky nepadali. Zásluhu na tom mala aj triedna 
učiteľka Jarmila Szalayová. Povzbudila aj pohladila, žiakov vystískala. V triede ich má 21 a vraví, že je 
to tak akurát.  (viac na str. 6)

Daňový úrad oznamuje
Daňový úrad v Senci oznamuje, 
že požiadavky daňovníkov vyba-
vuje výlučne cez stránkové dni. 

Stránkové dni pre správu 
daní: 
Pondelok: 8.-12. h, 13.-16. h 
Streda: 8.-12. h, 13.-17. h
Stránkové dni pre poskytova-
nie služieb verejnosti a poda-
teľne:
Pondelok: 8.-12. h, 13.-16. h
Utorok: 8.-12. h, 13.-15. h
Streda: 8.-12. h, 13.-17. h
Štvrtok: 8.-12. h, 13.-15. h
Piatok: 8.-12. h

Dom smútku začali 
rekonštruovať
Očakávané sa v týchto dňoch 
stáva realitou: Dom smútku 
v Senci dostane novú tvár, 
začali ho rekonštruovať. 

Postavený bol ešte v roku 1974 
v akcii Z. Mesto, ktorému patrí, 
je aj investorom. Náklady sa 
predbežne odhadujú na tak-
mer osem miliónov korún. 
Vynovený dom smútku zatep-
lia, bude mať viac zakrytého 
priestoru, tieň vo vonkajšom 

prostredí bude poskytovať aj 
markíza. Čo však dovtedy, 
kým sa celý zámer nezreali-
zuje? Ladislav Nádaský, ktorý 
má cintorín od mesta v prenáj-
me, vraví, že pre najbližších 
príbuzných  je šesť lavíc pre-
krytých, ostatní musia vydržať. 
„Chcem pozostalých požiadať 
o trpezlivosť, do konca decem-
bra by mala byť rekonštrukcia 
dokončená.“ 

(pokračovanie na str. 2)



(dokončenie zo str. 1)

Na cintoríne na Bratislavskej  
ulici už nie sú voľné miesta, 
pochováva sa len do starých 
hrobov, resp. tam, kde už boli 
miesta dávnejšie zaplatené. 
Preto sa už pochováva na 
cintoríne na Boldockej ceste.“ 
Pohrebné  obrady sa konajú 
pri katolíckom kostole, poh-
rebná služba funguje ako do-
teraz.
V poslednom čase sa aj v mé-
diách objavujú správy, ako 
pohrebné spoločnosti zneuží-
vajú situáciu a od pozostalých  
inkasujú nemalé peniaze, pri-
čom služby, ktoré im poskyt-
nú, nie sú kompletné a platiť 
musia na dvakrát.
Pozostalých, ktorí prevážajú 
zosnulého z Bratislavy, oslo-
vujú s tým, že im poskytnú 
kompletné služby. Zďaleka 
však nedostanú všetko, napr. 
pohrebný obrad či výkop jamy 
si musia platiť v Senci. Pohreb 

sa tak neúnosne predražuje, 
keď navyše v Bratislave sú 
drahšie služby aj truhly.     (el)

Kontakty - pohrebná služba: 
02/4592 3330, šoféri: 0904 
898 269, 0903 653 930
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Dom smútku začali rekonštruovaťJesenné upratovanie

Vyzývame občanov, aby sa 
zapojili do jesenného uprato-
vania v meste, ktoré sa koná 
v záujme nás všetkých. Veľ-
kokapacitné kontajnery budú 
umiestnené nasledovne:

Od 10. do 12. októbra (piatok, 
sobota, nedeľa)
• križovatka ulíc Moyzesova 
– Šafárikova
• plocha na Robotníckej ul. 
– pivnice
• parkovisko na ul. Fraňa Kráľa 
• sídlisko Jesenského (prechod 
k VÚB)
• parkovisko pred obvodným 
úradom, Hurbanova ul.
• parkovisko pred Zdrojom na 
Fučíkovej ul.
• parkovisko pred amfiteátrom 
na Vodnej ul.
• parkovisko pred bývalým OSP
• plocha pred ZŠ na Mlynskej 
ul.
• plocha pri križovatke ul. Letnej 
a Športovej
• plocha na Liptovskej ul.
• roh ul. Slnečná - Fučíkova
• Dúhová ul. pri bytovke
• Rybárska ul. - Štefánikova ul.
• Kollárova ul. pri výmeničke
• Osada Martin

Od 17. do 19. októbra (piatok, 
sobota, nedeľa)
• Sídlisko „Bautech“
• plocha na parkovisku pri Ob-
chodnom dome „Minor“
• plocha pri telefónnej ústredni 
na Košickej ul.
• plocha pri garážach na Svä-
toplukovej ul. (pri Jednote)
• sídlisko Inovecká na parkovis-
ku pri vojenských bytovkách
• plocha pri bytovke na Žitavskej 
ul.
• 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 ul.
• Bratislavská ul. - parkovisko
• škôlka Košická - Svätoplukova
• cesta smerom k cintorínu a na 
Farské námestie
• roh Svätoplukova - Hviezdo-
slavova
• Vajanského ul. (vstup na dvor 
MsÚ)

24. - 26. októbra (piatok, sobo-
ta, nedeľa) na Slnečných jaze-
rách

Ponúkame  krátkodobé i dlhodobé ubytovanie 
v apartmánoch určených až pre 4 osoby.

Už od 150,- Sk (4,98 €) / osoba / noc 

Apartmán pozostáva z dvoch miestností a je vybavený so-
ciálnym zariadením, kuchynkou, TV a chladničkou     

Kontakt: 
Holiday Village, Slnečné jazerá - sever, 903 01 Senec

tel. 02/ 4591 5109, recepcia@hv.sk, www.hv.sk 

HĽADÁTE UBYTOVANIE 
PRE SVOJICH PRACOVNÍKOV? KADERNÍCTVO ANDI

Rozšírilo svoje služby 
o trvalé vyžehlenie vlasov 

iontovou metódou.
Táto jedinečná metóda 

Vás skrášli 
na 8 až 12 mesiacov.

Informácie poskytneme
na tel. č. 0905 890 648.

 

Radi Vás u nás privítame.

Pozdrav Slovákov 
z Dolnej zeme
Slováci z Dolnej zeme sa pred-
stavia 12. októbra o 15. hod.          
v Mestskom kultúrnom stredisku 
v Senci s programom Pozdrav 
Slovákov z Dolnej zeme. Vystú-
pia dva súbory: Krajan z Vojvo-
diny a citarový súbor Boleráz           
z Békešskej čaby.                   (r)

Členov štafety Dňa Ústavy SR z ĽS-HZDS prijal na Mestskom úrade 
v Senci primátor Karol Kvál. Myšlienky spájajúca obce a mestá pri 
príležitosti výročia schválenia Ústavy Slovenskej republiky 1. sep-
tembra 1992 tak rezonovali aj v Senci. (el)

Králiky, hydina 
aj holuby
Slovenský zväz chovateľov, ZO   
v Senci, pozýva  na XII. Seneckú 
výstavu králikov, hydiny a holu-
bov, ktorá sa uskutoční 4. a 5. 
októbra v priestoroch amfiteátra 
v Senci. Na svoje si prídu aj deti, 
keď uvidia naživo zvieratká.    (r)

Rekonštrukcia Domu smútku má byť dokončená do konca roka.
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Pod lupou

Pri nákupe 
prišla o kabelku

O tom, že sa neoplatí dávať si 
kabelku do nákupného koší-
ka, sa presvedčila 30. augusta 
popoludní Z. P. Počas nákupu 
v seneckom Tescu si položila 
kabelku do nákupného košíka, 
pri ktorom sa neustále zdržia-
vala. Zlodejovi však stačila len 
malá chvíľa nepozornosti, kto-
rú využil a spôsobil jej 65-tisí-
covú (2157,60 €) škodu. 

Auto cudzinky 
neodolalo

Rozbité predné okno a odcu-
dzený navigačný systém, digi-
tálny fotoaparát aj videokame-
ra šokovali ženu z Rumunska, 
keď prišla k svojmu vozidlu 
Renault Megane. Zaparkované 
bolo  v noci na 5. septembra v 
Senci na Pezinskej ulici pri cin-
toríne. Neznámy páchateľ jej 
spôsobil  škodu najmenej 30-
tis. Sk (995,82 €).

Zobral 
navigačný systém

V Senci na parkovisku na 
Hviezdoslavovej ul. v noci na 
25. augusta neznámy páchateľ 
rozbil okno na pravých pred-
ných dverách a zároveň po-
škodil stĺpik, vnikol do vozidla 
a odcudzil navigačný systém. 
Bol v uzamknutej priehradke 
palubovej dosky. Celková ško-
da je 16-tis. Sk (531,10 €).

Vlámal sa do domu

V dňoch medzi 22. až 24. au-
gustom na ul. Slnečná ne-
známy páchateľ na zadných 
dverách rodinného domu ro-
zobral zámku, vošiel do domu, 
odkiaľ odcudzil peňaženku                      
s finančnou hotovosťou a šper-
ky zo žltého kovu.  Majiteľovi 
spôsobil škodu asi 120-tis. Sk 
(3983,27 €).

Uzávierka októbrového 
čísla mestských novín Senčan 

je v piatok 26. septembra.

Niekto si vybavoval účty

Keď niečo po jednej hodine      
v noci 16. augusta zavolali ha-
sičov, po príchode na Hviez-
doslavovu ul. v Senci uvideli 
zadymený interiér motoro-
vého vozidla VW Golf s tren-

čianskym evidenčným číslom. 
Podľa svedkov sa na mieste 
nachádzala neznáma žena, 
ktorá sa telefonicky vyhrážala 
majiteľovi vozidla jeho pod-
pálením. Podľa stavu vozidla 

nezostala len pri vyhrážkach. 
Okrem hasičov, ktorí požiar 
uhasili, sa tam nachádzala aj 
polícia. 

(el) 
foto seneckí hasiči

Narazil do plota rodinného domu
Pravdepodobne alkohol sa podpísal pod dopravnú nehodu, kto-
rá sa stala na Robotníckej ul. v Senci ráno 29. augusta o 4.40 
hod. Majiteľ škodovky z Tehelnej ul. vyviazol bez zranenia po 
tom, ako sa jeho Škoda 105 dostala do jarku a narazila do plota 
rodinného domu. Seneckí hasiči odpojili batériu vozidla, aby za-
bránili vzniku požiaru. Na mieste nehody bola aj polícia.       (el)

Miliónová škoda 
v horiacom aute
Zhruba miliónovú škodu má 
majiteľ, ktorému horel to-
var v nákladnom priestore 
vozidla Iveco na Boldockej 
ceste. Seneckí hasiči prišli                                                        
k dymiacemu vozidlu, nalo-
ženého vrecami s odevmi, 
kozmetikou a čistiacimi pros-
triedkami. Po jeho otvorení sa 
vznietili výpary pri strope, za-
čali vybuchovať spreje. Majiteľ 
nemal tovar poistený. Ťažkú 
situáciu hasiči zvládli a požiar 
napokon uhasili. 

(el), foto seneckí hasiči

Lup za bieleho dňa
Dňa 25. augusta po 12.30 h v priebehu 10 minút neznámy pá-
chateľ na parkovisku pri OD BILLA sa vlámal bez zjavného pou-
žitia násilia do osobného motorového vozidla zn. Škoda Fabia. 
Odcudzil autorádio a kufrík, v ktorom sa nachádzali rôzne do-
klady, úradné listiny a ďalšie veci, čím vznikla škoda pre G. T.            
a firmu RVPS spolu 18-tis. Sk (597,49 €).                                 (el)

Prišla 
o Peugeot 206
Neznámy páchateľ v noci na 
28. júla na Slnečných jazerách 
Juh z chaty cez otvorené okno 
na poschodí nikým nespozoro-
vaný ukradol kľúče od spodnej 
uzamknutej časti chaty. Z nej 
okrem iného ukradol i kľúče 
od motorového vozidla zn. 
Peugeot 206, modrá metalí-
za, ktoré ukradol. Poškodenej 
Zuzane M. spôsobil celkovú 
škodu  335-tis. Sk (11119,96 
€). Polícia po vozidle pátra.                                    
(el)



S úderom silvestrovskej polnoci začína 1. januára 2009 platiť na 
Slovensku nová mena - euro. Peňaženky nám zaplnia drobné         
1, 2, 5, 10, 20 a 50 centové mince, ale aj v hodnote 1 a 2 €.  Ako 
hodnotu eura, aby sme to nemuseli vypisovať slovom, napíšeme 
na počítači? Je to veľmi jednoduché. Na klávesnici naraz stlačíte 
dve klávesy: Pravý Alt + E a objaví sa  symbol eura €. Vyskúšajte 
si to a zistíte, že to funguje. Pozor! Musíte mať zapnutú slovenskú 
klávesnicu.                                                                                  (el)

Gulášmajstri reprezentovali 
Senec aj na štvrtom ročníku 
súťaže vo varení gulášu v ma-
ďarskom Mosonmagyaróvári. 
Koncom augusta sa na ňom 
zišlo asi dvadsať družstiev, 
zahanbiť sa nedali ani Senča-
nia v zložení František Šušla, 
Laco Katona, Vladimír Šproch, 
František Kaušitz a Ferdinand 
Pastorik. Uvarili guláš hovädzí 
aj paprčkový, ten chutil mimo-
riadne, bol raritou. Partia v rov-
nakom zložení zvíťazila nedáv-
no aj v Chorvátskom Grobe. Je 
už pojmom medzi tými, ktorým 
učarovala chuť a vôňa gulášu.

 (el)
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Nové služby 
pre Senčanov
Dozvedeli sme sa, že e-Net             
v lete ukončil testovaciu pre-
vádzku tohto zaujímavého pro-
jektu    a intenzívne sa zameral 
na rozširovanie pokrytia. Služba 
je bezplatne dostupná v centre 
mesta (Lichnerova ulica a oko-
lité ulice – v závislosti od inten-
zity signálu). Spoločnosť ďalej 
pracuje na rozšírení pokrytia. 
Pre Senčanov je najzaujímavej-
šie, že signál bude šírený aj do 
oblastí, kde spoločnosť dosiaľ 
nerealizovala svoju optickú sieť. 
To znamená, že domácnos-
ti bez možnosti pripojenia sa 
na optickú infraštruktúru budú 
môcť používať alternatívne služ-
by, dokonca aj bezplatne.  Viac 
podrobností nájdete na stránke 
www.e-net.sk.
Druhou novinkou je výrazné roz-
širovanie Hlavnej stanice spo-
ločnosti e-Net. Toto rozšírenie 
sa uskutočňuje z dôvodu prida-
nia mnohých TV staníc do prog-
ramovej ponuky. Zaujalo nás, že 
e-Net plánuje svoju programovú 
ponuku rozšíriť o päť až desať 
nových zaujímavých staníc bez 
zvýšenia cien. Spoločnosť dala 
všetkým svojim klientom pros-
tredníctvom ankety možnosť 
ovplyvniť, aké TV stanice sa do 
ponuky dostanú. 
Nezabudla však ani na zákaz-
níkov, ktorí používajú interne-
tové služby. Všetkých verných 
zákazníkov odmení bezplatným 
zvýšením rýchlosti. Zvyšovanie 
nebude podmienené predĺže-
ním doby viazanosti. Viac infor-
mácií o novinkách prinesieme                 
v októbrovom čísle Senčana.

Eva Lauková 

VN - JAZYKOVÉ KURZY

anglický a nemecký jazyk
pre dospelých 

organizuje 
Mgr. Viola Nováková

na ZŠ Tajovského Senec

2 hodiny týždenne
celý školský rok 

2008-2009
Poplatok za kurz: 

3000 Sk (75 hodín)
(40 Sk na hod.) 

Tel.: 033/6411311
0905 662 504

www.jazykovekurzyvn.sk

Gulášoví majstri reprezentujú Senec

Blahoželáme
dirigentovi
Svojmu dirigentovi Mgr. Fridri-
chovi Kolarovičovi k jeho vzác-
nym 88. narodeninám prajeme 
pevné zdravie, božie požeh-
nanie. Ďakujeme za prácu               
v našom speváckom zbore MO 
Matice slovenskej.              (hč)

Pozvánka klubu 
dôchodcov
Klub dôchodcov v Senci pozý-
va svojich členov na slávnostné 
posedenie pri príležitosti „Me-
siaca úcty k starším“. Uskutoč-
ní sa 15. októbra (streda)  o 16. 
hod. v Združenej strednej ško-
le v Senci na Kysuckej ulici.
Večera, hudba a občerstvenie 
sú zabezpečené, stoly môžete 
obohatiť domácimi dobrotami. 
Prihlásiť sa môžete od 1. do 6. 
októbra u vedúcej klubu Hele-
ny Majorovej.

Skratka Sk zmizne, nahradí ju €

V súvislosti so zavedením eura 
je potrebné upozorniť verejnosť, 
že pravidlá, termíny a možnosti 
na výmenu slovenských banko-
viek a mincí za eurovú hotovosť 
po zavedení eura na Slovensku 
sú nastavené tak, aby občania 
mali čo najmenej úloh a povin-
ností. Výmenu korún za eurá 
budú robiť len banky priamo 
vo svojich pobočkách. Týmito 
službami ani ich sprostredko-
vaním nebudú poverené žiadne 
osoby, ktoré by mali navštevo-
vať obyvateľov v domácnos-
tiach.
Korunové bankovky a mince 
bude možné od 1. januára 
2009 bezplatne zameniť za 
eurá: mince v bankách do 30. 
júna 2009, bankovky v bankách 
do 31. decembra 2009, mince   
v Národnej banke Slovenska do 
31. decembra 2013, bankovky   
v Národnej banke bez časové-
ho obmedzenia.
S cieľom predísť problémom pri 
výmene korunovej hotovosti sa 
odporúča: • Uložte si úspory 
na účet ešte pred zavedením 
eura. Koruny na účte vám ban-

ka sama automaticky zmení na 
eurá, bez akýchkoľvek poplat-
kov, bez žiadosti. Slovenské 
koruny na účte prepočíta ban-
ka na eurá presne podľa oficiál-
ne stanoveného konverzného 
kurzu. Ponuky od neznámych 
osôb na výmenu  „výhodnejším“ 
kurzom sú podozrivé (možnosť 
šírenia falošných peňazí). • 
Vyhnite sa výmenám na ulici, 
alebo ponukám od osôb vydá-
vajúcich sa za predstaviteľov 
bánk, samospráv a pod., ktorí 
vás môžu navštíviť doma. Ban-
ka nebude požadovať kvôli pre-
chodu na euro žiadne informá-
cie. • Nepodávajte nikomu pod 
zámienkou prechodu na euro 
informácie o prístupe k vášmu 
účtu, ako napr. číslo účtu, heslá 
alebo PIN kód.
Ďalšie informácie o zavedení 
eura: www.euromena.sk, tel.: 
0800 103 104.                        (r) 

Odporúčania pre verejnosť
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Karneval pod vodou s rekordom
Letné prázdniny ukončili potá-
pači veselo. Na jazere Guláška 
v Senci usporiadali dosiaľ na 
Slovensku ojedinelý karneval 
pod vodou. Na 1. Medzinárod-
nom karnevale sa zišli potápa-
či zo štyroch krajín (SR, ČR, 
Poľsko, Maďarsko), privítali aj 
hostí z Veľkej Británie a Talian-
ska. Atmosféra bola skvelá, 
jedlo pitie zadarmo, slnko nes-
kutočne pálilo.
Nešlo len o zábavu a dobrý 
pocit, ale aj o ustanovujúci slo-
venský rekord v počte potápa-
čov ponorených v maskách. 
Do čistej vody Gulášky sa 
ich ponorilo 129. Najmladším 
účastníkom bol Filip Zemánek 
(4) zo Senca a najstarším Mi-

chal Pavelka (61) z Bratislavy. 
Potápači založili tradíciu a te-
šia sa na budúci rok, na ďalší 
mokrý karneval, aby mohli re-
kord prekonať.
Kráľom karnevalu sa stala 
maska zvárača (Viktor Tre-
imer, ČR), ktorý mal šťastie 
aj v tombole a vyhral zájazdy 
do Egypta, ďalšiu lukratívnu 
cenu si odniesol domáci po-
tápač Štefan Bordács v maske 
Amora. Za kráľovnú pasovali 
„podväzkovú“ masku a v nej 
ťažko poznateľného Roberta 
Gurasatiho. 
Usporiadateľom karnevalu  
bolo divecentrum Lighthouse.

Eva Lauková
foto Ján Lauko
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Učiteľov skúša školská reforma

Po uplynutí prázdnin a dovo-
leniek pozývame mamičky                
s deťmi na materskej či rodičov-
skej dovolenke do nášho senec-
kého materského centra. V naj-
bližších týždňoch a mesiacoch 
pripravujeme pre deti, ale aj ro-
dičov pestrý program. Dúfame, 
že budeme mať tú česť a privíta-
me medzi pravidelnými návštev-
níkmi aj ďalšie nové tváre. 
Na tomto mieste sa chceme 
tiež poďakovať mestu Senec, 
za poskytnutie finančnej dotá-
cie, ktorá významne podporila 
fungovanie materského centra 
v roku 2008. Z poskytnutých 

prostriedkov sa zakúpili hry a 
materiály na tvorivé aktivity pre 
deti a v septembri odštartujeme 
cyklus prednášok a diskusií pre 
rodičov, týkajúcich sa problema-
tiky rodičovstva, výchovy detí, 
osvety v oblasti zdravia. Rodičia 
budú mať príležitosť bezplatne 
konzultovať prípadné problémy     
s konkrétnymi odborníkmi.
O prednáškach budeme infor-
movať na webovej stránke www.
mc-slniecko.szm.sk, prostred-
níctvom plagátov, aj na aktuál-
nych plagátikoch s programom 
materského centra.

Jana Feniková

Senecké slniečko pozýva

Nový školský rok postupne 
zavádza do škôl aj dlho oča-
kávanú školskú reformu. Naj-
viac ju pocítia prváčikovia           
a piataci. Školy dostávajú 
väčšiu voľnosť, keď štát ur-
čuje zhruba 70 percent po-
vinného učiva. So zvyšnými 
percentami budú disponovať 
školy samotné.
Týka sa to aj troch základ-
ných škôl v Senci, ktoré sú 
v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta. Vyjadrujú sa ich riadi-
telia.

Božena Venerčanová, ZŠ Ta-
jovského (980 žiakov): „Me-

nia sa kom-
p e t e n c i e , 
aby sa deti 
naučili ko-
munikovať. 
V prvom 
r o č n í k u 
sme posil-
nili cudzí 

jazyk, zo 105 prvákov má 
väčšina angličtinu. S piatakmi 
budeme pripravovať samostat-
né projekty, ktoré budú sami 
prezentovať, do niektorých sa 
môžu okrem žiakov a učiteľov 
zapojiť  aj rodičia. Napríklad 
na dejepise pri zostavovaní 
rodokmeňov. Tvorivé písanie        
v 5. ročníku by zase malo de-
ťom pomôcť, naučiť sa lepšie 
vyjadrovať. Máme širokú škálu 
možností pôsobenia na deti, 
aby si uvedomili, že učenie je 
celoživotná záležitosť, ktorá 
sa spája so skúsenosťami. Za-

viedli sme aj experiment, keď 
sme zriadili športovú triedu,                                    
v ktorej je šestnásť piatakov 
futbalistov, tvoriacich futbalové 
družstvo mladších žiakov.“

Vladimír Chríbik, ZŠ Mlynská 
(465 žiakov): „Je to šité horú-

cou ihlou. 
N i e k t o r í 
učitelia síce 
majú pred-
stavy, bolo 
by však 
dobré, keby 
sa to najprv 
otestovalo 

na niektorých školách. Prá-
ca pedagógov na základných 
školách je enormne náročná, 
nazvem ju baníckym dielom. 
O prácu učiteľa je čoraz menší 
záujem, tento rok sme dostali 
len dve žiadosti o zamestna-
nie. Dochádza k problémom, 
napr. na informatike. Zavádza 
sa v 5. ročníku, učiteľ musí 
byť informatik, pretože žiaci už         
z tejto oblasti vedia veľmi veľa. 
Ale kvalifikovaného informati-
ka ťažko zaplatíme. Chceme 
skvalitňovať vyučovanie, na 
to sú však potrebné moderné 
pomôcky, aby vyučovanie bolo 
pútavé. Aj keď mesto vychádza 
v ústrety, je to čoraz náročnej-
šie. Zrušili sme klasifikačné 
hárky, dvakrát v mesiaci dáva-
me  na webovú stránku školy 
žiacke knižky – známky žia-
kov. Rodičia nám za to ďakujú. 
Postupne sa modernizujeme. 
Máme jazykové triedy, spolu-

pracujeme so zahraničnými 
školami. Našimi prioritami sú 
jazyky a šport.“

Zoltán Metzner, ZŠ A. M. 
Szencziho s vyučovacím ja-
zykom maďarským (197 žia-

kov):  „Re-
forma nám 
dáva nové 
m o ž n o s t i        
a východis-
ká. Napríklad 
v 5. ročníku 
budeme mať 
navyše hodi-

nu prírodopisu, chceme ju ve-
novať biológii nášho regiónu.  
Posilnili sme materinský jazyk, 
cudzie jazyky a matematiku. 
Na rozdiel od slovenských škôl 
máme povinného asi 89 per-
cent učiva, sami disponujeme 
s približne jedenástimi percen-
tami. Piataci majú týždenne 
päť hodín angličtiny, od šieste-
ho ročníka budú mať ďalší cu-
dzí jazyk.  S cudzím jazykom 
– ako nepovinným predmetom, 
začíname u druhákov, voliť si 
ho môžu v treťom ročníku. In-
formatika je povinne voliteľná 
od 5. ročníka. V rámci záujmo-
vej činnosti majú žiaci možnosť 
vybrať si z pätnástich krúžkov, 
medzi nimi je napr. aj mediálna 
výchova či informačno-komu-
nikačné technológie. Najväčší 
záujem býva predovšetkým      
o športové a literárno-drama-
tické krúžky, ako aj o šach.“

Eva Lauková

Nadané dieťa 
sa v škole nudí
Sú viaceré deti, s ktorými majú 
učitelia v škole problémy. No-
sia poznámky, na druhej strane 
majú veľa záujmov. Sú iné. Ako 
sa k tomu postaviť?
-V prvom rade by rodič mal                  
s dieťaťom navštíviť Pedagogicko-
psychologickú poradňu. V tomto 
prípade je dôležité psychologické 
vyšetrenie intelektu, osobnosti, 
špeciálnych schopností, úroveň 
tvorivosti, záujmov a pod. Dieťa 
môže byť nadané, a preto sa v ško-
le nudí. Výskumy hovoria, že tieto 
deti zvládajú v škole už pred vstu-
pom do príslušného ročníka 35 až 
50 percent učebnej látky. Nadané 
deti aj pomalšie osobnostne vy-
zrievajú, aj preto sú označované 
za neposlušné, či deti s porucha-
mi správania. Môžu byť aj hype-
raktívne, impulzívne alebo naopak 
tiché, až introvertné. Často majú 
problém sa prispôsobiť, nerady 
podliehajú autoritám (vrátane uči-
teľov), stále sa niečo pýtajú, a ak 
nedostanú uspokojivú odpoveď, 
sú podráždené. V prípade, že dieťa 
je nadané, treba postupovať podľa 
odporúčaní poradne, ale nutné je 
zapojiť do procesu včleňovania 
dieťaťa do kolektívu aj pedagógov, 
s ktorými prichádza do styku. Dô-
ležité je vytvoriť atmosféru bezpe-
čia, nakoľko nadané deti sú oveľa 
zraniteľnejšie, citlivé až senzitívne. 
V rodine a škole potrebujú mať po-
cit istoty a bezpečia. Pri nadanom 
dieťati niekedy človek stráca trpez-
livosť, preto sa treba poradiť, ako    
s dieťaťom pracovať, ako primera-
ne reagovať. No je nutná psycho-
logická diagnostika. Veľa podne-
tov môžete nájsť aj v publikáciách 
od PhDr. Jolany Laznibatovej. 
                  Jiří Šustr, psychológ 

Školský klub na ZŠ Tajovského 
opäť praská vo švíkoch. V tomto 
školskom roku sa o viac ako 300 
detí 1. – 4. ročníka postará jede-
násť vychovávateliek.
Deti do školského klubu chodia 
veľmi rady. Akoby aj nie, veď pú-
tavými a bohatými akciami sa 
to tu len tak hmýri. Do jeho čin-
nosti patria predovšetkým kaž-
domesačné klubové akcie. Sú 
zamerané na vedomosti, šport, 
dopravu, tvorivosť a v neposled-
nom rade aj na kultúru a esteti-
ku. Súčasťou života v klube sú 
aj návštevy kina, posedenie pri 

stromčeku, ale i obľúbené burzy 
s vlastnými výrobkami či karne-
val, ktorý ukončuje prvý polrok.
Júnom sa činnosť školského 
klubu nekončila, júl opäť patril 
k vyhľadávaným mesiacom, pre 
deti počas prázdnin tu pripravili 
bohatý program. Jeho súčasťou 
boli aj dva výlety mimo Senca. 
Júl sa niesol v znamení olympiá-
dy a tak si deti užili pohybu až-
až. Vychovávateľkám za túto ná-
ročnú prácu patrí vďaka a obdiv, 
v súčasnosti ju môžu vykonávať 
iba zanietení a deti ľúbiaci ľudia.            

(MonŠkov)

Školský klub sa činí, praská 
vo švíkoch



My nie sme bratia, sestry, no 
život máme pestrý, my sme 
ovocníčkovia, všetci sme dobrí 
kamaráti...

Čas prázdnin sa dá využiť rôzne 
a my sme sa rozhodli, že práz-
dniny začneme práve takto,  tá-
borom. Tábor, to je hotová roz-
právka. I tento rok sme sa do nej 
pustili a zahrali sa v nej. 
A bolo opäť jedinečne, super. 
Deti i mladí do tábora prichá-
dzajú už s mnohými veľmi pek-
nými očakávaniami, tešia sa na 
dobrodružstvá, na nových ka-
marátov, na skúšku odvahy. Kto 
tábor zažije, ten neváha ísť zno-
vu, lebo sme tu ako jedna veľká 
rodina plná lásky.
Mládež sa síce mení z roka na 
rok, no vďaka Pánu Bohu máme 
stále dosť ochotných nových 
animátorov, ktorí majú chuť „tá-
borovať“.  
Keby sme sa spýtali každého 
jednotlivca z tábora, mal by ur-

čite  veľa čo povedať zo svojej 
zbierky zážitkov. Mnohé pozitív-
ne spätné väzby od detí sa šírili 
po skončení I. i II. turnusu.
Ktosi raz v tábore povedal, že 
keby sme takto žili i v rodinách 
doma, bola by to sila. Boli sme 
tu týždeň bez televízora, počí-
tača a dalo sa to zvládnuť, lebo 
sme sa chceli dávať.
Všetko sme mali riadené zhora 
a vďaka kňazom Jožkovi Lan-
čaričovi, pánu dekanovi Vilkovi 
Michalovičovi a Jožkovi Nová-
kovi, ktorí nás učili hlbšie a lep-
šie sa modliť modlitbu Otče náš, 
atmosféra v tábore bola oveľa 
lepšia.
Pre mnohé deti bol práve tento 
tábor štart do nového, lepšieho 
života, na cestu konať viac dob-
ra a byť lepším. Našu táborovú 
radosť môžete vidieť i na fotkách 
alebo na DVD. Vytvorili sme 
malé nebo na zemi a ďakujeme 
Nebeskému Otcovi, ujovi Ferko-
vi Podolskému - nášmu starost-

livému táborovému vedúcemu, 
mestu Senec a všetkým, čo sa 
tam o nás starali, čo nám umož-
nili tento krásny čas, i za všetky 
modlitby a obety na tento úmy-
sel. (Michaela Holeková)
 
Bodka za dobrodružstvom
Spomínam si na hru v nedeľu, 
keď sme si nalepili papiere na 
chrbát a každý o tom druhom 
mal niečo pekné napísať. Tak to 
človeka potešilo, že uáááááu, 
to som netušila, koľko ľudí myslí    
o mne tak pozitívne, že mám tak 
veľa kamarátov. Alebo i tá hra    
s perom, kde sa utvorili dvoji-
ce ľudí, ktoré sa nepoznajú a to 
bola super príležitosť na rozho-
vor, skamarátenie sa. Aj táborák 
bol takou pokojnou bodkou za 
dobrodružstvom nabitého dňa. 
Dielne sa mi tiež veľmi páčili, 
boli jedinečné v tom, že sme si 
navzájom v skupinke vyrábali 
darček ako anjelikovia. (Alex)

Spomienky na grimasy
V pamäti mi utkvela svätá omša, 
na ktorej pán dekan na začiat-
ku vyzval tých, čo si ublížili, aby 
si podali ruky. Po tomto geste  
povedal s úsmevom, že to bola 
jeho naj- svätá omša. Páčil sa 
mi tanec Parle a ma main (Ho-
vor na moju ruku), ktorý sme  
tancovali chalani a baby oproti 
sebe. Dlhoročnou tradíciou sú 
spoločenské tance, ktoré stále 
majú pre mňa čaro. 
Rada si spomínam i na grima-
sy, ktoré sme robili pri stole, 
keď sme hrali vo dvojiciach hru:
Nezasmej sa! Dobrý pocit som 
mala, keď sme z jedálne chodili 
ako skupinka spolu pochytaní   
a tak sme bežali radostne ku 
svojej chatke.
Tábor je miesto, kde sa ľudia 
viac spoznávajú, nadväzujú 
nové priateľstvá, je tam super 
atmosféra a preto sa tam radi 
vraciame. (Lucka)
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Tábor ovocníčkov, hotová rozprávka

Nezábudka Tureň v Piešťanoch
Rehabilitačný pobyt pre zdravotne postihnuté deti a mládež        
z Domu Nezábudka – domova sociálnych služieb pre deti                    
a dospelých sa tohto roku konal v Piešťanoch v hoteli Máj (ESPA 
LINE s.r.o.) v termíne od 24. do 31. augusta. Celkom šestnásť 
detí a mládeže sa v sprievode rodičov a zamestnancov zúčastni-
lo na pobyte v hoteli Máj, kde sa denne zúčastňovali na špeciál-
nych rehabilitačných procedúrach, ktoré spolu s rehabilitačným 
plávaním kladne ovplyvnili ich fyzické, ale i duševné zdravie. Pre 
všetkých boli krásnym zážitkom aj prechádzky po Piešťanoch, 
vystúpenie kúzelníka Meliesa, živé hudobné vystúpenia a pekné 
divadelné predstavenie. Za všetky krásne zážitky, ktoré členovia 
Nezábudky zažili, za úsmevy na tvárach zdravotne postihnutých 
detí a mládeže, ďakuje združenie Nezábudka Úradu Bratislav-
ského samosprávneho kraja, ktorý finančne podporil realizáciu 
tohto týždenného rehabilitačného pobytu  - projektu „Ubytova-
nie počas rehabilitačného procesu“.                                       (mad)
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Nadštandardné preventívne prehliadky, zamerané na civilizačné ochorenia, si objednáte aj v Senci
Vo všeobecnosti platí, že ľahos-
tajnosť a ignorovanie preventív-
nych prehliadok sú dôvodom vy-
sokej úmrtnosti na onkologické 
a srdcovo-cievne ochorenia. Na 
vysokej úmrtnosti sa podieľajú 
aj neurologické a metabolické 
ochorenia vrátane cukrovky. 

Každoročne pribúda niekoľko 
desiatok tisíc nových pacientov          
s problémami srdca, ciev, vysoké-
ho krvného tlaku, vysokej hladiny 
cholesterolu, cukru a mnohými 
onkologickými problémami, kto-
rým možno predísť včasným diag-
nostikovaním v rámci preventívnej 
prehliadky. 
Zo strany zdravotných poisťovní je 
aj úvaha, že ak ich pacient neab-
solvuje, bude si musieť doplácať 
za zdravotnú starostlivosť a lieky.
Podobný systém je už zavedený    
u zubárov - zo zmluvy uzatvore-
nej s poisťovňou lekárovi vyplýva 
postih, ak pacientovi poskytne 
výkon patriaci do prevencie, na 
druhej strane občan, ktorý neab-
solvoval preventívnu prehliadku 
u zubára, nemá v ďalšom roku 
výkony hradené zo zdravotného 
poistenia.
I.  V rámci  verejného zdravotné-
ho poistenia má občan nárok na 
preventívnu prehliadku  u určitých 
odborností lekárov, ale iba v urče-
ných intervaloch a v určitom záko-
nom (č. 577/ 2004 Z. z . o rozsahu 
zdravotnej starostlivosti uhrádza-
nej na základe verejného zdravot-
ného poistenia a o úhradách za 
služby súvisiace s poskytovaním 
zdravotnej starostlivosti) stano-
venom  rozsahu, ktorý je nižšie 
uvedený. Lekár pritom nemá po-
vinnosť predvolávať pacienta na 
prevenciu, termín preventívnej 
prehliadky si treba vopred dohod-
núť s lekárom. 
Ide o nasledovné preventívne 
prehliadky plne uhrádzané zdra-
votnými poisťovňami:
1. U VŠEOBECNÉHO LEKÁRA 
PRE DETI A DORAST
Deväť preventívnych prehliadok 
poistenca do jedného roku veku 
(z toho najmenej tri preventívne 
prehliadky do jeho troch mesia-
cov veku) 
- jedna preventívna prehliadka po-
istenca vo veku 18 (15) mesiacov, 
- jedna preventívna prehliadka 
poistenca od troch rokov veku do 
18 rokov  veku (+364 dní) raz za 
dva roky (v 3., 5., 6.-7., 9., 11., 13., 
15.,17., roku života)
2. U VŠEOBECNÉHO LEKÁRA 

PRE DOSPELÝCH
Interval prehliadky: 1x za dva 
roky - poistenci vo veku od 15 ro-
kov, 1x ročne - evidovaní darcovia 
krvi a zdravotne postihnutí 
Rozsah prehliadky: vyšetrenie 
by malo trvať dlhšie ako 30 minút. 
Lekár začne prehliadku pohovo-
rom, v ktorom sa sústredí na riziká 
vyplývajúce z rodinnej anamnézy, 
pracovnej záťaže a životného 
štýlu, skontroluje stav očkovania 
(napr. tetanus a pod.), nasleduje 
komplexné vyšetrenie celého tela 
od hlavy po päty, a to pohľadom, 
pohmatom, poklopom, poslu-
chom, skontroluje pulz a tlak krvi. 
V rámci prevencie je aj prehliadka 
zameraná na kardiovaskulárne 
choroby. V prípade potreby sú 
súčasťou prehliadky aj odbery 
na hematologické a biochemické 
vyšetrenia, v 17. a 40. roku veku 
aj vyšetrenie cholesterolu, triacyl-
glycerolov a hladiny cukru v krvi. 
Pacientom nad 50 rokov alebo      

s pozitívnou rodinnou anamné-
zou karcinómu hrubého čreva                
a konečníka sa vyšetruje aj prí-
tomnosť krvi v stolici 
3. U GYNEKOLÓGA 
Interval prehliadky: 1x ročne 
- ženy nad 20 rokov (od 18 rokov 
alebo od prvého tehotenstva), 
1x mesačne - v tehotenstve (pri 
rizikovom alebo patologickom 
priebehu tehotenstva - podľa po-
treby), 1x za dva roky - nárok na 
ultrasonografické vyšetrenie prs-
níkov, 1x za dva roky - od 40 ro-
kov veku nárok na mamografické 
vyšetrenie 
Rozsah prehliadky: vyšetrenie 
by malo trvať dlhšie ako 20 mi-
nút. Lekár začne prehliadku roz-
hovorom, nasleduje komplexné 
gynekologické vyšetrenie, odber 
výteru na cytologické vyšetrenie 
a podľa potreby sú súčasťou pre-
hliadky aj odbery na hematologic-
ké a biochemické vyšetrenia. 
4. U UROLÓGA 

Interval prehliadky:  1x za tri 
roky - muži od 50 rokov.
5. U STOMATOLÓGA (ZUBÁRA) 
Interval prehliadky:  1x polročne 
- do 18 rokov veku, 1x ročne - nad 
18 rokov veku,  2x v tehotenstve 
- raz na začiatku a raz pred kon-
com tehotenstva. 
Prehliadka zahŕňa: vyšetrenie 
stavu chrupu, slizníc, mäkkých 
tkanív čeľustí a ústnej dutiny, kon-
trolu zubných náhrad, kontrolu 
zubnej hygieny, hygienických 
návykov, určenie indexov KPE            
a PBI. V prípade potreby súčasne 
odstráni: povlak, zubný kameň, 
ošetrí zubný kaz. Ak má pois-
tenec absolvované preventívne 
prehliadky, odstránenie zubného 
kazu mu hradí zdravotná poisťov-
ňa. 
Obsah preventívnych prehliadok, 
t. j. rozsah zdravotných výko-
nov, ktoré sú súčasťou týchto pre-
ventívnych prehliadok, je presne 
uvedený v prílohe č. 2 k zákona                                                             
č. 577/ 2004 Z. z. v znení neskor-
ších predpisov alebo aj na we-
bových stránkach zdravotných 
poisťovní.
II. Preventívne prehliadky neu-
hrádzané na základe verejného 
zdravotného poistenia 
a) preventívne prehliadky vo 
vzťahu k práci -  s ohľadom na 
pracovné zaradenie zamest-
nanca 
• prehliadky študentov a pra-
covníkov vykazujúcich práce, pri 
ktorých je ohrozenie chorobou             
z povolania, priemyselnou otra-
vou alebo iným poškodením zdra-
via (riziková práca), 
• prehliadky študentov a pracov-
níkov, u ktorých sa vyžaduje oso-
bitná zdravotná spôsobilosť - na-
príklad práce v noci, vo výškach, 
• prehliadky študentov a pracov-
níkov, ktorí vykazujú epidemiolo-
gicky závažné činnosti, 
• prehliadky pracujúcich, ktorých 
činnosť môže ohroziť zdravie spo-
lupracovníkov alebo obyvateľstva, 
napríklad pri vystavení zdravotné-
ho preukazu pri práci   v potravi-
nárstve a podobne.
Zamestnávateľ má zákonnú 
povinnosť (zákon č. 124/2007          
v znení neskorších zmien a do-
plnkov a 355/2007 Z. z. o ochra-
ne, podpore a rozvoji verejného 
zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov) zabezpečiť 
pre všetkých svojich zamest-
nancov lekárske preventívne 
prehliadky.
Týka sa to všetkých zamestnáva-

Dostupnosť ambulantnej starostlivosti v Senci

Pondelok: 7. - 12. hod.: každá 
ambulancia PLPD a ambulancia 
PLD, 12. - 17. hod.: deti - MUDr. 
Vojtková, dospelí - MUDr. Babia-
ková, MUDr. Babiak
Utorok: 7. - 12. hod.: každá am-
bulancia PLPD a ambulancia 
PLD, 12. - 17. hod.: deti – MUDr. 
Somogyiová, dospelí – MUDr. 
Fulová, MUDr.   Senčáková
Streda: 7. - 12. hod.: každá am-
bulancia PLPD a ambulancia 
PLD, 12. - 17. hod.: deti – MUDr. 
Varga, dospelí – MUDr. Sulková, 
MUDr. Vavrinová
Štvrtok: 7. - 12. hod.: každá 
ambulancia PLPD a ambulancia 

PLD, 12. - 17. hod.: deti – MUDr. 
Hervayová, dospelí - MUDr. Kő-
nigová, MUDr. Masaryk
Piatok: 7. - 12. hod.: každá ambu-
lancia PLPD a ambulancia PLD, 
13. - 17. hod.: lekár podľa rozpisu 
v budove Polikliniky v Senci

Obhliadka mŕtvych: Hláste         
u obvodného lekára alebo na te-
lefónnom čísle podľa rozpisu.

PLPD - ambulancia všeobecné-
ho lekára pre dospelých
PLD - ambulancia všeobecného 
lekára pre deti a dorast

Neobracajme sa k zdraviu chrbtom



Každý z nás občas potrebuje 
navštíviť aj rádiologické praco-
visko. V Senci sídli v budove 
polikliniky na námestí 1. mája 6 
a od októbra 2007 tu disponujú 
novým moderným rtg prístrojom 
CHIRANA s minimálnou dávkou 
rtg žiarenia. 
Na tomto pracovisku realizujú 
rôzne zdravotné výkony:  
• v rámci klasickej rádiodiag-
nostiky RTG vyšetrenia hrud-
níka, brucha, chrbtice, kostí, 
lebky 
• zubné RTG vyšetrenia - jed-
notlivé snímky a panoramatické 
snímky čeľuste 
• ultrasonografické vyšetre-
nia: brušných orgánov (pečeň, 
žlčové cesty, žlčník, slinivka, 
slezina), močopohlavný systém 
(obličky, močový mechúr, u mu-
žov vyšetrenie obsahu mieška   
a orientačné vyšetrenie pros-
taty), štítnej žľazy, lymfatických 
uzlín, prsníkov, hmatných pod-
kožných útvarov
Ordinačné hodiny - klasické 
rtg vyšetrenia: denne od 7.15 
do 14.15 hod., zubné rtg vyšet-
renia: pondelok, utorok, štvrtok 
od  12. do 14. hod., streda  od 
8. do 9. hod., piatok od 12. do 
13. hod.
Ultrasonografické vyšetrenia:  

pondelok od 9. do 13. hod.,  
streda od 8. do 13. hod., štvrtok 
od 9. do 13. hod.,  piatok od 8. 
do 12. hod.

Môžete využiť aj prednostné vy-
šetrenie!
Prevažná časť vyšetrení v tomto 
zariadení je poistencom hrade-
ná z verejného zdravotného po-
istenia. Nie sú z neho hradené 
výkony, ktoré slúžia:  • na po-
súdenie zdravotnej spôsobilos-
ti vo vzťahu k práci – napríklad 
vstupné a periodické preven-
tívne prehliadky do zamestna-
nia, potravinárske preukazy a 
pod., • na sociálne účely, • pre 

vlastnú potrebu (žiadosť osoby 
– napr. pred cestou do zahrani-
čia, pred uzatvorením životného 
poistenia a podobne). Takéto 

výkony je potrebné uhradiť rtg  
pracovisku v hotovosti. 
Všetkým, ktorí majú záujem       
o svoje zdravie a prevenciu, rá-
diologické pracovisko ponúka 
možnosť objednať sa na ultra-
sonografickú diagnosticko-pre-
ventívnu prehliadku. 

Bližšie informácie o rozsahu pre-
hliadky na rtg pracovisku alebo 
telefónnych číslach 02/4564 
9667,  0948 478 010 
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Na rádiologickom pracovisku 
s minimálou dávkou rtg žiarenia

teľov vo všetkých odvetviach hos-
podárstva, v súkromnom, štátnom 
i vo verejnom sektore, vo veľkých, 
stredných aj malých podnikoch, 
organizáciách a firmách. Lekárske 
prehliadky zabezpečia v zákonom 
určených intervaloch lekári tímu 
pracovné zdravotné služby alebo 
v 1. a 2. kategórii práce ich za-
bezpečia všeobecní lekári podľa 
žiadosti zamestnávateľa. Zamest-
nancom sú vystavené posudky 
o zdravotnej spôsobilosti k práci 
pre dané pracovné zaradenie. 
Typy týchto preventívnych pre-
hliadok:
• Vstupná lekárska preventívna 
prehliadka sa robí u nových za-
mestnancov alebo pri preradení 
na novú pracovnú pozíciu,
• periodická preventívna lekárska 
prehliadka v priebehu pracovné-
ho pomeru, 
• prípadne výstupná lekárska 
preventívna prehliadka pri ukon-
čení pracovného pomeru. 
Intervaly a rozsah 
O rozsahu a náplni prehliadky 
rozhodne výsledok hodnotenia 

rizika z expozície faktorov práce 
a pracovného prostredia zamest-
nanca, ktoré vykonáva práce za-
radené do prvej, druhej, tretej ale-
bo štvrtej kategórie práce.
Uhrádzajú ich zamestnávatelia 
v plnom rozsahu, ako aj ostatné 
s nimi súvisiace zdravotné výkony 
(napr. RTG pľúc, odbery na labo-
ratórne vyšetrenia, audiometrické 
alebo očné vyšetrenie  a pod.) sú 
pre nich plne nákladovou polož-
kou. Nie je možné prenášať ich na 
plecia zdravotných poisťovní. 
b) ročné prehliadky profesio-
nálnych vojakov, policajtov         
a  hasičov 
Ide tiež o preventívne prehliadky 
nad rámec zákonom daných a č. 
577/ 2004 Z. z. v znení neskorších 
predpisov, ktoré sa uhrádzajú za-
mestnávateľom – pre nich sú plne 
nákladovou položkou .
c) tzv. nadštandardné preven-
tívne prehliadky v rozsahu pod-
ľa vlastnej žiadosti občana   

Sú to preventívne prehliadky, kto-
ré si plne uhrádza občan, alebo 

zamestnávateľ svojim zamestnan-
com v rámci určitých benefitov, 
napríklad  zo sociálneho fondu.
Ich rozsah a tým aj cena závisí od 
objednávky a dohovoru s danými 
lekárskymi špecialistami alebo 
medicínskymi centrami. 
Ak má občan alebo zamestná-
vateľ záujem o nadštandardné 
preventívne prehliadky v rôznych 
rozsahoch zamerané na civilizač-
né ochorenia, má možnosť si ich 
už aj v Senci objednať prostred-
níctvom spoločnosti Clinic, na tel. 
č. 02/4592 8286. Tento systém 
začína fungovať  od 1. októbra 
2008. Zamestnávatelia si náklady 
na preventívne prehliadky môžu 
dať do sociálneho fondu.

Na záver: Aj napriek rastúcim rizi-
kám však svojmu zdraviu zväčša 
venujeme málo pozornosti. Pros-
triedky, ktoré na to treba vynalo-
žiť, sú často menšie, ako pri  údrž-
be motorového vozidla. K zdraviu 
sa neobracajme chrbtom. Ak raz 
odíde, zväčša sa nevráti.

Darovali krv, 
patrí im vďaka
Na pravidelnom odbere krvi, 
ktorý usporiadal Miestny spo-
lok SČK v Senci, sa 21. augus-
ta zúčastnili:
 
Edita Antalová (9), Emil 
Lancz (81), Michal Bogyai 
ml. (12), Michal Lóczi ml. (8), 
Martin Bušo (4), Alexander 
Magyar (77), Lenka Cisáro-
vá (4), Zuzana Mészarošo-
vá (18), Daniel Čambal (89), 
Daniel Molnári (5), Ladislav 
Čermák (84), Oliver Mošte-
nan (1), Jarmila Ďurčová (2), 
Pavel Moštenan (34), Jozef 
Ďuriš (42), Eva Moštenanová 
(26), Marek Egyed (28), Blan-
ka Olleová (16), Mário Ferny-
ák (4), Andrea Ondrusová (6), 
Ľudovít Galovič (68), Zuzana 
Oros (4), Martin Gál (3), Peter 
Petruch (7), Martina Gram-
bličková, Mgr. (5), Štefan Piv-
ko (9), Viera Guldanová (48), 
Marek Rovenský (1), Roman 
Ruoth (16), Terézia Sabová 
(13), Jarmila Havranová (1), 
Anna Skácelová (20), Natália 
Herčanová (12), Katarína Svi-
čeková (5), Ladislav Horváth 
(25), Martina Szollosyová (1), 
Marcel Jasenovec (3), Ru-
dolf Švec (77), Ján Jasovský 
(145), Peter Takáč, Ing. (1), 
Katarína Jungová (2), Kata-
rína Ujjová (45), Ján Karas 
(22), Jana Urbanovičová (4), 
Edita Kavecká (26), Albert 
Varga (38), Zdenka Kelijová 
st. (11), Mário Varga (2), On-
drej Koreň, Mgr. (28), Csaba 
Vincze (27), Jaroslav Kováč 
(83), René Vitter (9), Lucia, 
Kruá Ing. (6), Jozef Zmajko-
vič (65), Viola Kválová (39), 
Ľuboš Žilinec (28)
 
Podmienku pre udelenie Strie-
bornej Janského plakety za 20. 
odber splnila Anna Skácelová.

Ďalší hromadný odber krvi sa 
uskutoční 16. októbra v Stre-
disku sociálnych služieb 
(klub dôchodcov) na Hviezdo-
slavovej ulici v Senci od 8. do 
11. hod.
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Záujmovo-umelecká čin-
nosť    v mestskom kultúrnom 
stredisku po lete opäť ožíva                        
a v svojich atraktívnych pries-
toroch prináša aj novinky. 
Centrum, ktoré vyvíja činnosť 
v nadstavbe MsKS na 2. po-
schodí, zmenilo názov na La-
byrint – centrum kultúry.

Ako nás informovala vedúca 
Lebyrint centra Mgr. Beáta 
Blaščáková (0911 280 603), 
pribudol certifikovaný kurz 
maľby na hodváb a sklo pod 
vedením Ivony Kollátovej. Kon-
čí sa certifikátom a určený je 
záujemcom od pätnásť rokov, 
ktorí radi relaxujú s umením 
či pedagógom pracujúcim                                                  
s deťmi. Kurzy sa konajú kaž-
dú stredu od 14. do 18. hod. 
Info: 0905 252 665, www.ivon.
sk.
Nový kurz latinsko-americ-
kých tancov bude viesť rode-
ný Kubánec. Vždy v stredu od 
19. hod. privíta ženy aj mužov 
od pätnásť rokov, páry aj jed-

notlivcov. Vekový strop je ne-
obmedzený. 
Pribudlo aj cvičenie Taj-chi. 
Bojové a meditačné umenie 
vždy v pondelok od 18.15 do 
19.45 hod. vedie lektor Mar-
tin Rejt. Cvičenie je vhodné 
pre všetky vekové kategórie 
mužov i žien, cibrí ducha aj 
telo.   Zaujalo aj dôchodkyne 
a začali ho navštevovať. Info: 
borovica180@zoznam.sk
Novinkou je aj klasická Hat-
hajoga. V súčasnosti je po-
zastavená, po výbere lektorky 
bude pokračovať. 
Labyrint ožije i orientálnym 
brušným tancom, ktorý vedie 
Bc. Tatiana Klačová. Začiatoč-
níčky majú priestor v piatok 
od 18.15 do 19.15 hod. mierne 
pokročilé od 19.30 hod. Info: 
0905 210 035, www.brusne-
tance.szm.sk.
Svoj priestor v Labyrint centre 
si našiel aj fyzioterapeut Du-
šan Majba. Ponúka klasickú                    
a antistresovú masáž, Shia-
tzu, ale aj reflexnú masáž         

a poradenstvo. 
Objednávky: 0948 529 974.

Labyrint je moderné centrum 
s originálnymi priestormi 
vhodnými pre rôzne kultúr-
ne a spoločenské podujatia.                    
V rámci bohatej činnosti, ur-
čenej prevažne dospelej a do-
spievajúcej populácii, ponúka 
rôzne pohybové, umelecké       
a spoločenské aktivity cez pra-
covný týždeň. Pre dospelých 
sú určené komorné koncerty 
vážnej, modernej, jazzovej                                                      
i alternatívnej hudobnej scény. 
Konať sa budú večer, jeden 
piatok v mesiaci. Pre mladých 
je určená jedna sobota v me-
siaci po 20. hod. V Labyrinte 
sa plánuje aj divadelné pred-
stavenia avantgardného sme-
ru, malých javiskových foriem, 
tanečného divadla a pantomí-
my. Ťahákom pre deti budú 
bábkové predstavenia.
Už osvedčené aktivity v La-
byrint centre: Detské cen-
trum (aktivity každý pracovný 

deň od 14. do 20. hod.), Art – 
ateliér (maliarske kurzy pod), 
Relax centrum (atraktívny 
kútik – jedna streda v mesiaci 
odborné poradenstvo v odbo-
re fyzioterapie, všetkých sme-
roch ezoteriky, zdravého ži-
votného štýlu, muzikoterape-
utické večery), Spoločenské 
hry (šachový krúžok pre do-
spelých), info: 0911 280 603., 
Galéria s dvoma výstavnými 
sieňami, vernisáži nových vý-
stav je venovaná prvá streda 
v mesiaci o 18. hod., spoje-
ná s kultúrnym programom 
a občerstvením, Kalanetika 
(0905 159 662), Cvičenie pre 
mamičky s deťmi (0915 739 
426, 0905 159662), Cvičenie 
pre tehotné ženy (0915 739 
426), Gymnastická a baletná 
príprava pre deti od štyroch 
do šiestich rokov (0911 280 
603), Bodystyling – kondičné 
bloky (0911 280 603), Aerobik 
(0907 287 606).

Info na www.mskssenec.sk
Eva Lauková

Labyrint centrum s príťažlivými novinkami

Mestské kino láka 
návštevníkov
(dokončenie zo str. 1)

K zvýšeniu návštevnosti pris-
pievajú aj kultúrne poukazy       
v hodnote 25 korún, ktoré pre 
žiakov vydali školy. Nový soft-
vér zase umožňuje variabilný 
predaj lístkov do kina. Lístky             
v predpredaji (kancelária na 
prízemí) sa v pracovných 
dňoch predávajú od 7. do 15. 
hod. už dva týždne vopred, od 
13. hod. do večerných hodín 
sa dajú zakúpiť v nadstavbe u 
vedúcej centra kultúry,  od 17. 
hod. aj v pokladni na prízemí. 

(el)

Dve pôsobivé výstavy

Na vernisáži v Mestskom 
kultúrnom stredisku v Senci 
predstavili fotografickú tvorbu 
potápača a amatérskeho foto-
grafa, Senčana Ľudovíta Ga-
loviča a v Bratislave pôsobia-
ceho keramikára, výtvarníka 
a teoretika dejín výtvarného 
umenia Petra Kršáka.

Ľ. Galovič, inštruktor potá-
pania a vedúci potápačského 
klubu Atol v Senci, sa špecia-
lizuje na fotografovanie pod 
vodou. Svoj vzťah k jazeru 
Guláška (inak Hlbokému ja-
zeru) zachytil aj objektívom 
fotoaparátu a vznikli nádherné 
dokumenty.

P. Kršák vystavuje keramiku, 
predmety nevytvára na kruhu, 
ale ručným spájaním šúľkov                    
a plátov. Má zaujímavé kera-
mické videnie. Tvorí nielen 
reálne úžitkové objekty, ale 
inšpirujú ho aj dávne svety          
a báje, zapája fantáziu. 

Eva Lauková, foto Ján Lauko

Peter Kršák Ľudovít Galovič
Pripravujeme
Rockový koncert ROCK -  fun 
sa uskutoční v Labyrint centre 
mestského kultúrneho stredis-
ka 20. septembra od 20. do 24. 
hod. Účinkujú: Testpilot, Fuuha 
a Satriani revival. Cena 60 Sk 
(1,99 €).
Beseda s potápačom Ľudo-
vítom Galovičom sa koná 24. 
septembra o 18. hod.           (r)
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Integrácia postihnutých
v spolupráci so záchranármi

Anyád dalolta
Te, aki érted, te tudod dalom,
hű hegedűvel neked dalolom,
tiszta a hangom, ősi, örökölt,
szívemben lakó, de nem megtörött.

Ha felkel a nap, vagy jön az alkony,
csupán neked zeng, te érzed akkor,
zsongja, meséli:eleid dalát,
ezt dalold te is, ők ezt akarják.

Szent ez a nóta, ezer éve szent,
a bánatból is jókedvet teremt,
feledni: vétek, ha dalolod őt,
biztos megéred boldogabb jövőt!

Anyád dalolta, jó anyja neki
ez lelki érték, el nem veheti:
kinek más dal kell, de te add tovább,
erre int dalunk, ezt kéri nótánk.

Ez a dal tied, joggal örökölt,
mert legszebb nóta a nóták között!
óv és vigasztal,mosolyra derít,
Isten után csak ez a dal segít!

Ha érted: őrizd, szívedből dalold,
drága szívnótánk így él! nem halott!
őrizd hű barát, gyermekednek add!
az ősi nótánk ekkor megmarad!

Értsd és értesd meg, itt dalolni kell!
zengjen szép dalunk, üde a reggel,
ez óvó ének: őriz és vezet,
csak azé jövőnk: AKI NEM FELEJT !

Mgr. Katona Roland

Názorná ukážka záchrany ľudského života 
pri topení sa, ako aj ukážka potápačskej 
techniky dominovali na stretnutí mentál-
ne hendikepovaných klientov neziskovej 
organizácie Betánia v Senci a jej české-
ho partnera z Hájnice. Stretli sa s členmi 
klubu Piccard - vedúcim záchranárskeho 
tímu Štefanom Bordácsom. Betánia i Háj-
nice sa snažia o integráciu postihnutých 
ľudí. „Priblížili sme im prácu záchranárov, 

spôsob zachraňovania a zásady prvej 
pomoci. Žijú pri vode na Slnečných ja-
zerách, riziká sú všade.“ Aké boli reakcie       
z Betánie? „Klienti boli trochu tichší, klád-
li však veľmi rozumné otázky. Keď sme 
zdôrazňovali telefónne číslo 112, poznali 
ho. Ďakujeme Správe cestovného ruchu 
v Senci, že nám umožnila túto akciu aj           
s využitím záchranného člna.“

Eva LaukováDiamantová korunka 
putuje po Slovensku
Unikátna diamantová korunka za viac ako 
1,7 milióna Sk (56429,66 €) už putuje po 
vybraných klenotníctvach Slovenska. 
Najdrahšiu korunku od ALO diamonds pre 
slovenskú Miss Universe v histórii uvidia 
návštevníci klenotníctva Orient India na 
Lichnerovej ulici v Senci od 17. do  20. 
septembra. 
Spoločnosť ALO jewelry pripravila súťaž 
s názvom Honba za korunkou ALO. Prin-
cípom je návšteva minimálne troch kle-
notníctiev, v ktorých bude vystavená táto 
exkluzívna korunka. Po splnení všetkých 
podmienok súťaže a zaslaní odpovede 
na súťažnú otázku „Koľko hodín trvala vý-
roba korunky, ktorú navrhovala Top mo-
delka Petra Němcová?“, výherca môže 
získať exkluzívny briliantový prsteň z ko-
lekcie ALO diamonds v hodnote 25-tis. Sk 
(829,85 €). Bližšie informácie o súťaži náj-
dete na www.alo.sk. 

(r)



Okrem prípravy na vyučova-
nie sa intenzívne venuje aj 
uskutočňovaniu svojho sna. 
Jedenásťročný žiak ZŠ Mlyn-
ská Alexander Rekoš sa cíti 
ako ryba vo vode, keď skočí 
do bazéna. Už od narodenia 
bol vo vode ako doma. 
Ako päťročný sa stal členom  
plaveckého oddielu Slávie 
Univerzity Komenského v Bra-
tislave, kde si talentovaného 
chlapca všimla trénerka Kata-
rína Pelerová. Deväťročný sa 
už objavoval na stupňoch ví-
ťazov na krajských i celoštát-
nych pretekoch (Veľké cena 
mesta Púchov, Veľká cena No-
vých Zámkov, „Žinčicový mí-
ting“ Dolný Kubín, „Štiavnický 
kahanec“ Banská Štiavnica, 
Jarná cena Žiliny, Orca cup 
Bratislava). V súčasnosti je 
plavcom súkromného oddielu 
SPK v Bratislave pod vedením 
šéftrénera  Jozefa Světlíka. 
Prvé zahraničné úspechy 
sa dostavili  na medzinárod-
ných pretekoch Cup Kikiende             
v Srbsku a Sommer-sch-
wimm-meeting Korneunburg 
v Rakúsku. Z ďalších medziná-
rodných pretekov Alpen mee-
ting z Insbrucku si priniesol tri 
bronzové a jednu striebornú 
medailu. Aj Alexander vie, že 

žiaden úspech neprichádza 
len tak sám od seba. Žiada si 
usilovnosť, pevnú vôľu a naj-
mä vytrvalosť. Trénuje denne, 
okrem nedele. Šesť dní plá-
vania minimálne po tri kilo-
metre predstavujú osemnásť 
až dvadsať zaplávaných kilo-
metrov v týždni. Aj cez leto sa 
Alexandrovi v bazéne darilo.   

V Trenčíne, v jednom z naj-
krajších plaveckých bazénov 
na Slovensku, sa konali 4. – 6. 
júla majstrovstvá Slovenska 
mladších žiakov. Alexander 
stál štyrikrát na stupni víťazov, 
keď získal tri strieborné me-
daily (400 m polohové prete-
ky, 400 m voľný spôsob, 100 
m prsia) a jednu bronzovú 

(800 m voľný spôsob).
Na tieto výsledky musí byť 
pyšný každý rodič a každá 
škola. Alexandrovi blahoželá-
me aj my a želáme mu do no-
vého školského roka samých 
chápajúcich učiteľov a veľa 
pocitov šťastia i hrdosti na ďal-
ších stupňoch víťazov doma               
i v zahraničí.   Eva Lauková
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Alexander, malý veľký plavec

Alexander Rekoš (vľavo) získal na majstrovstvách Slovenska štyri medaily.

Plážová sezóna sa skončila, 
halová sa blíži
Členky Volejbalového klubu 
Tajovského Senec sa v lete 
pravidelne zúčastňujú na 
beachvolejbavovom kempe 
v Taliansku, ktorý organizu-
jú zriaďovatelia volejbalovej 
školy v Prahe, manželia Dvo-
řákovci.

Zo Senca sa na ňom tento rok 
zúčastnili Jesika Görfölová, 
Tereza Trnková, Katka Ku-
charičová, z mladších dievčat 
Andrea Tóth-Vaňová, Kristí-
na Szabo, Patrícia Packová            
a Alexandra Snohová. Nechý-
bali ani seneckí chlapci Vik-
tor Poizl, Peter Jasaň, Michal 
Meszáros. Aj tento rok sme 
naše mesto dôstojne repre-

zentovali, keď na záverečnom 
turnaji zmiešaných dvojíc zís-
kal Michal Meszáros so svojou 
partnerkou z  Česka 3. miesto. 
Rovnaké miesto sa ušlo Vikto-
rovi Poizlovi vo vytrvalostnom 
behu pri mori na pláži. Z naj-
mladších Alexandra Snohová 
s českým partnerom vyhrali 
vo svojej kategórii záverečný 
turnaj.
Všetky dievčatá sa už od 4. 
augusta pripravujú na sezó-
nu v hale, začali trénovať na 
antukovom ihrisku a kondíciu 
si zlepšujú na brehoch Slneč-
ných jazier. Do súťažného roč-
níka 2008/2009 vstupujeme     
s cieľom obsadiť v II. lige  žien 
priečku do 8. miesta a v súťaži 

starších žiačok v oblasti Brati-
slava prebojovať sa do skupi-
ny o 5.-8. miesto. Najmladšie 
žiačky chcú obhájiť 3. miesto 
z minulého roka.
Veľmi radi uvítame v na-
šich radoch ďalšie dievčatá                      
a chlapcov od 4. ročníka ZŠ 
až do veku štrnásť rokov. Nové 
záujemkyne a záujemcovia sa 
môžu prihlásiť osobne na tré-
ningoch nášho VK:
Pondelok od 17. do 20. hod. 
(ZŠ Tajovského), streda od 
18. do 20. hod. (ZSŠ na Ky-
suckej ulici, Montosroj), pia-
tok od 15.30 do 19. hod. (ZSŠ 
na Kysuckej ulici). 

(sm)



Víťazkami trojdňového me-
dzinárodného turnaja star-
ších žiačok v Senci (5.-7. 
septembra) sa stali domáce 
hádzanárky Piccardu Senec.              
V kľúčovom napínavom zá-
pase na ihrisku ZŠ Tajovské-
ho zdolali najväčšie rivalky   
z Michaloviec o gól.

Na turnaji sa okrem Senča-
niek zúčastnili: Modra, Spoje 
Bratislava, Ivanka pri Dunaji, 
Michalovce A, B, Hodonín. 
Každé družstvo odohralo po 
šesť zápasov. 
Mimoriadne spokojná bola 
trénerka Lenka Sabová: 
„Koho pochváliť? Hm, ťažko 
takto hodnotiť, spokojná som 
so všetkými. Keď sa nedari-
lo jednej, potiahla druhá. Bol 
to kolektívny výkon. Zápas                 
s Michalovcami bol zápasom 
o víťazstvo. Verila som im, zo 
zápasu na zápas sa zlepšujú, 
k dobrým výkonom pomohla 
aj účasť na viacerých turna-
joch, dievčatá sa ostrieľali, sú 
zohraté. Na ich hru sa už na-
ozaj dá pozerať.“
A čo dostali za odmenu? Tré-
nerka sa smeje. „Potešili sa 
pozvaniu do Aquaparku.“

Najlepšou strelkyňou turnaja 
sa stala Senčanka Laura Csu-
kaová, šikovná hádzanárka, 
ktorú si všíma aj konkurencia.  
Už začala hrať aj za mladšie 
dorastenky Interu Bratislava, 

je tam na hosťovaní. Zároveň 
bude hrávať aj za senecký 
Piccard, veď staršie žiačky sa 
aj   s jej pomocou v minulej 
sezóne prebojovali na maj-
strovstvá Slovenska. Zápasy 

ligy Bratislavského kraja sa už 
začali. Senčanky to budú mať 
náročné, veď viaceré hrajú za 
mladšie aj staršie žiačky. 

Eva Lauková
 foto Ján Lauko

13SENČAN  september 2008 ŠPORT

Víťazné ťaženie hádzanárok 

Pozývame Vás 
na medzinárodné 

preteky

ŠÍP PICCARDU
Preteky sa uskutočnia

v sobotu 4. októbra
v dopoludňajších 

hodinách
na južnej strane 
Slnečných jazier

Víťazné družstvo hádzanárok Piccard Senec

Za sestru Lauru (s loptou) prevzala diplom pre najlepšiu strelkyňu Nora. Zahrali si spolu. 
Uprostred trénerka Lenka Sabová.
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Mladí futbalisti SFM Senec 
na Nou Campe
Na pobreží svetoznámeho 
letoviska Costa Brava, neďa-
leko Barcelony, v Pineda del 
Mar sa v dňoch 6. - 12. júna 
uskutočnil 25. ročník me-
dzinárodného futbalového 
turnaja pod záštitou UEFA 
v kategórii U 15. Stretlo sa 
tam 68 mužstiev z 34 krajín 
sveta, rozdelené boli  v se-
demnástich skupinách po 
štyroch.

A medzi nimi aj chlapci z ŠK 
SFM Senec pod vedením tré-
nera Tibora Svardu, s vedúcim 
mužstva Ľudovítom Szabom  
a kustódom Petrom Skripom. 
Hoc o rok mladší, pokúšali 
sa v skupine s výbermi Írska, 
Albánska a Talianska o malý 
zázrak, v podobe postupu 
zo skupiny. A neboli od neho 
ďaleko. Najprv síce prehrali                                                     
s fyzicky nadupaným výbe-
rom írska 0:4, v druhom zápa-
se sa však rozostrieľali a výber 
Albánska zdolali 5:0. V pria-
mom súboji o postup zo sku-
piny potom nešťastne podľahli 
výberu Talianska 0:1, keď na 
postup im stačila aj remíza.
V konečnom hodnotení boli 
nakoniec klasifikovaní na 
34.mieste.
Pre chlapcov však ako turnaj, 
tak aj celý pobyt, boli neza-
budnuteľným zážitkom. Prvý-
krát v histórii nášho klubu sa 
na turnaj necestovalo autami, 

resp. autobusom, ale letecky! 
A prvýkrát sa naše mládež-
nícke mužstvo predstavilo vo 
futbalovom chráme v Barcelo-
ne na známom štadióne Nou 
Camp, aj keď tentoraz síce len 
v úlohe návštevníkov... Okrem 
Nou Campu si z návštevy Bar-

celony určite zapamätajú pa-
miatky ako Gaudího Sagradu 
Famíliu či Olympijský štadión. 
Pri prehliadke prístavu si pre-
zreli aj druhé najväčšie pod-
morské akvárium v Európe.
Všetci aktéri tohto športového 
zájazdu ďakujú Tomášovi Mó-

košovi a jeho cestovnej kan-
celárii Ludor, ktorá zabezpeči-
la pobyt pre celú výpravu, ve-
deniu mesta a v neposlednom 
rade vedeniu klubu ŠK SFM 
Senec. Poďakovanie chlapcov 
i rodičov, ktorí sa zúčastnili 
na turnaji, patrí predovšetkým 
realizačnému tímu mužstva, 
ktoré je spomenuté v úvode 
článku a ktoré, pevne verí, že 
celý pobyt v Španielsku bude 
pre chlapcov veľkou motivá-
ciou v ich ďalšom futbalovom 
napredovaní a už tohto roku to 
potvrdia úspešnou reprezen-
táciou klubu v 1. lige starších 
žiakov.                                (db)

Senčania 
blahoželajú
Sandra Šarić, 24-ročná špor-
tovkyňa zo Senje, nášho dru-
žobného mesta z Chorvátska, 
získala v taekwonde bron-
zovú medailu na olympiáde                  
v Pekingu. Svojím víťazstvom 
nad Korejčankou Kyengson 
Hwang rozšírila svoju zbierku 
už o štvrtú medailu. Primátor 
mesta Senj prof. Darko Nekic  
spolu s obyvateľmi jej pripravili  
slávnostné uvítanie. K veľkému 
úspechu sa pripájajú aj obyva-
telia Senca.                       (vch)

Výber futbalových nádejí
Dodatočné výbery športovo nadaných detí, ročník narodenia 
2003 a staršie, uskutoční  futbalový klub SFM Senec – Veľký 
Biel. Prvé stretnutie je v utorok 16. septembra o 16.30 hod. 
na ihrisku vo Veľkom Bieli, druhé v pondelok 22. septembra         
o 16.30 hod. na štadióne NTC v Senci. Je potrebné doniesť si 
športové oblečenie. Všetky deti sú vítané.                            (r)

Jazyková Škola ANTI
Oslavuje 5. výročie. Vyberte si zo širokej 

ponuky jazykových kurzov

Skupinové-Individuálne - Pre firemné kolektívy
Začiatočníci - Elementary

Mierne pokročilí - Pre-Intermediate
Pokročilí - Intermediate

Vyššie pokročilí – Upper-Intermediate
Obchodná angličtina – Business English

Akreditované Ministerstvom školstva SR
Lektori sú native speakers.

31-ročná skúsenosť.
Otváracie hodiny od 7.30 – 19.30 hod.

ZAVOLAJTE, NEBUDETE ĽUTOVAŤ!
Tel.: 02/ 4592 3900, 0903 329 020

Pripravuje sa vyhodnotenie 
najlepších športovcov 
roka 2008
Komisia športu pri Mestskom zastupiteľstve         
v Senci organizuje koncom roka vyhodnotenie 
najlepších športovcov a športových kolektívov 
za rok 2008. Žiadame športové kluby a telový-
chovné jednoty, aby do 15. decembra písomne 
nahlásili zoznam športovcov alebo športových 
kolektívov, reprezentujúcich mesto na medziná-
rodných či celoštátnych súťažiach. Návrhy budú 
predložené Komisii športu pri MsZ. Zoznam 
športovcov a športových kolektívov písomne 
nahláste tajomníčke komisie Mgr. Alžbete Vinc-
zeovej na Mestský úrad v Senci. 

(r)



Po šiestich kolách 
2. futbalovej ligy 
Západ patrila fut-
balistom ŠK SFM 
Senec - Veľký 
Biel tretia prieč-
ka, len o skóre za 
vedúcim celkom.            
V súťaži zatiaľ neprehrali, 
napĺňajú predstavy tréne-
ra aj vedenia klubu. Hrajú           
o špicu, v hre je aj postup do 
1. ligy.

Tréner Karol Brezík: „Máme 
stabilizovaný 22-členný káder, 
dobre sa zapracovali skúse-
né posily, aj mladí hráči. Zo-
hratosť sa začína prejavovať. 
V defenzíve svojou rutinou           
a skúsenosťou je platný kapi-
tán Kunzo, ktorý je aj akýmsi 
stmeľovačom mužstva.“
Zväčša platí, že na krásu             
s a nehrá, podstatné sú vý-
sledky. Tie sú zatiaľ uspokoju-
júce. Vždy je však čo zlepšo-
vať. Tréner vraví, že liga je vy-
rovnaná a predpovedá boj až 
do posledného kola. „Musíme 
ešte zlepšiť finálnu ofenzívnu 
časť hry. V zápase si vypra-
cujeme aj štyri-päť gólových 
príležitostí, problém máme                    
s premieňaním šancí. Góly 
sa rodia veľmi ťažko, veľa sa 
na ich premieňaní nadrieme.                         
V zápase v Topoľčanoch sme 

po prvom polčase 
prehrávali 1:2, napo-
kon sme vyhrali 4:2. 
Nebál som sa o vý-
sledok, veril som, že 
vyhráme.“
Seneckí futbalis-
ti ešte nehrali pod 

umelým osvetlením, a tak sa 
aj na tieto podmienky museli 
pripraviť. V zápase s Nemšo-
vou (hralo sa po vyj-dení na-
šich novín) mali pod reflektor-
mi premiéru.
Zranenia sa Senčanom zatiaľ 
nevyhýbajú, sú typicky futba-
lové, trpia predovšetkým ko-
lená a členky. S kolenom mal 
problém Sebok, dlhodobejšie 
si dával koleno do poriadku 
Križan. Po operácii členka 
sa vracia Futo, ktorý začal                
s tréningom, trénuje už aj Kol-
lát. V plnej zostave bude se-
necký celok ešte silnejší.
A čo exotické posily? Tréner 
Brezík vysvetľuje, že Brazílčan 
Mariano to má ťažké, pretože 
jazyková bariéra robí svoje. 
Napriek tomu sa snaží, podá-
va dobré výkony. Tubonemi zo 
Zimbabwe je skúsenejší, hral 
aj v Česku, takže slovenská 
mentalita   je mu bližšia, rých-
lejšie sa prispôsobuje. „Obaja 
do kolektívu zapadli, sú pre 
mužstvo prínosom.“
A svojsky sa vedia tešiť z gó-

lov, divákom predvádzajú ty-
pické kolísky či tance. 
Seneckí diváci, namaškrtení 
v minulosti zápasmi najvyššej 
futbalovej súťaže, si zatiaľ hľa-
dajú cestu  k „svojim“ futbalis-

tom, na zápasy by ich mohlo 
chodiť aj viac. Hráči SFM sa 
však snažia presvedčiť, že si-
dôveru seneckých divákov za-
slúžia. Zatiaľ sa im to darí.

Eva Lauková, foto Ján Lauko
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Futbalisti  SFM Senec v boji 
o špicu tabuľky
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Program na september
KINO MIER

Začiatok predstavení o 18. h

13., 14., 15. sobota, nedeľa, pondelok   WALL-E
Posledný robotík nachádza nový zmysel života. Ani-
movaná komédia. USA, 103 min., slovenský dabing

Vstupné: 65 Sk (2,16 €)

16. utorok   ÚTEK DO DIVOČINY
Výprava naprieč Spojenými štátmi na Aljašku. Život   
v divočine. USA, nevhodné do 15 rokov, 148 min.

Vstupné: 60 Sk (1,99 €)

18., 19. štvrtok, piatok   BATHORY
Vzkriesenie čachtickej legendy. Historický veľkofilm. 
SR, ČR, UK, HU, nevhodné do 15 rokov, 140 min.

Vstupné: 75 Sk (2,49 €)

20., 21. sobota, nedeľa   U MNĚ DOBRÝ
Komédia o prvých rokoch našej novej kapitalistickej 
reality... ČR, nevhodné do 12 rokov, 102 min.

Vstupné: 70 Sk (2,32 €)

22. 23. pondelok,  utorok
MÚMIA: HROB DRAČIEHO CISÁRA
Múmia sa vracia. Dobrodružný veľkofilm. USA, ne-
vhodné do 12 rokov, 100 min.

Vstupné: 70 Sk (2,32 €)

25. štvrtok    NARNIA: PRINC KASPIAN
Druhá časť úspešnej ságy o tajomnej ríši Narnia. 
USA, nevhodné do 7 rokov, 149 min., slov. dabing

Vstupné: 65 Sk (2,16 €)

26., 27., 28. piatok, sobota, nedeľa
AKO UKRADNÚŤ NEVESTU
Romantická komédia. V hlavných úlohách: P. Dem-
psey a P. Weiland. USA, nevhodné do 12 r., 100 min.

Vstupné: 70 Sk (2,32 €)

29., 30. pondelok, utorok   ZABUDNUTÝ OSTROV
Nech sa deje čokoľvek, ľudská ohľaduplnosť a spo-
lupatričnosť dokážu človeka vysekať i z najväčšieho 
bahna. USA, nevhodné do 12 rokov, 96 min.

Vstupné: 70 Sk (2,32 €)

Kultúrne podujatia:
 
27. 9. o 8. hod.
Kto čo vie? Súťaž 
KI MIT TUD? Tehetségkutató verseny

28. 9. o 15. hod.
Kto čo vie? Galaprogram
Ki MIT TUD? Gálaműsor

20. 9. o 20. hod.
Koncert ROCK FUN
Účinkujú 3 rock. kapely., hala Labyrint CK, 2. posch. 
MsKS

Vstup: 60 Sk (1,99 €)

Spoločenská kronika
Narodili sa

Sára Barančíková, David Predmerský, Júlia Jakub-
cová, Alexandra Fülöp, Ivana Kodajová, Sofia Més-
zárosová, Zuzana Deáková, Karolína Schramková, 
Dávid Szliva, Viktória Röthová, Vanesa Kurucová, 
Michal Kalina, Ladislav Marcel Kovács, Katarína 
Herčanová, Maxim Gajdoš, Samuel Bedeč, Marcela 
Sládečková, Tomáš Kostolánsky, Alan Viliam Ke-
vežda, Jakub Jačianský, Slávka Jančiová,  Timon 
Šranko, Matej Príbelský, Matej Červenák, Tereza 
Filipovičová, Samuel Debnár, Kristína Zverbíková, 
Ema Feniková, Nelly Kollárová, Milan Tužinský, Ta-
tiana Bollová, Tomáš Lukošík, Daniel Solgay, Kata-
rína Garajová, Alex Poliak, Petra Páleníková, Ádám 
Strešňák  

Manželstvo uzatvorili
Ing. Stanislav Danihel – MUDr. Janette Okkelová,  
Norbert Borš – Lea Stančáková, Marian Jurka – De-
nisa Karláková, Alexander Krolik – Zuzana Šišková, 
Zoltán Szabó – Monika Éčiová, Ing. Robert Kausitz 
– Mgr. Ildikó Szöcsová,  Jozef Prazňák – Jana Koffle-
rová, Zsolt Horváth – Viera Mészárosová, Juraj Pau-
lulík – Alena Bertóková, Vladimír Šproch – Daniela 
Pešková, Maroš Kocmunda – Andrea Benovičová, 
Andrej Baráni – Alena Mikušová, Ing. Róbert Špa-
ňár – Monika Podoláková, Matúš Kuruc – Michaela 
Krupicerová, Juraj Mesároš – Alena Vaľková, Maroš 
Jenis – Ingrid Sojáková, Richard Dočkala – Mária 
Hinerová, Gergely Németh – Katalin Baráth, Martin 
Brída – Andrea Szkuráková, Vladimír Palec – Andrea 
Mikyšková, Peter Štrba – Dominika Gašparová, Bo-
ris Klinčok – Kristína Bottlíková, Ing. Marian Lehot-
ský – Zuzana Čepelová

Blahoželáme jubilantom
Jednota dôchodcov MO v Senci 

Vojtech Lacko (65), MUDr. Eva Hučalová (70), Mária 
Múcsková (70), Anna Jačianska (80), Štefan Šalko-
vič (80), Marta Tallová (85)

Klub dôchodcov 
Marta Tallová (85), Jozef Krajčovič (80), MUDr Eva. 
Hučalová (70) Mária Múčková (70), Mária Mihale-
ková (65), Valéria Vajková (65), Tibor Szorger (65), 
Elena Švardová (60)

Slovenský zväz telesne
postihnutých ZO č. 215 v Senci

Mária Cisárová (55)

Navždy nás opustili
Žofia Csizmaziová (1932), Helena Vargová (1940), 
Pavel Bučan (1952), Štefánia Pomšahárová (1925), 
Helena Pipíšová (1937), Štefan Laczko (1951), Ľubo-
mír Víťaz (1941), Milan Garaj (1960), Helena Csenge-
lová (1929), Eva Ivaničová (1945), Františka Bihári-
ová (1927), Terezia Sajbenová (1917), Milan Dinga 
(1944),  Ladislav Sándor (1933), Ján Hoz (1961), Edi-
ta Naďorďová (1926), Eva Füziková (1947), Michal 
Bučan (1941), Štefan Matus (1939), Margita Pityiová 
(1926), Ján Roncsek (1939), Helena Poórová (1920), 
Jozef Krajcsovics (1928), Anna Rigová (1960), Ka-
tarína Matláková (1943), Milan Mozolík (1974), Ing. 
Ján Miňo (1937)

*1.8.1981 +28.8.2005 
Erik Bezúr
Rany sa nehoja – bolesť v srdciach 
pretrváva. S láskou Ťa neprestajne 
nosia v srdciach rodičia, starí rodičia 
a sestra Karin. 

Dňa 23. septembra si pripomenieme 
18. výročie úmrtia Petra Bombalu, 
na ktorého s láskou spomíname. 
Manželka, syn, svokrovci a ostatní 
smútiaci a spomínajúci.

Dňa 3. septembra sme si pripomenuli 
20. výročie úmrtia Alžbety Debná-
rovej. S láskou na ňu spomínajú sy-
novia s rodinami. Kto ste ju poznali, 
venujte jej tichú spomienku.

Rok uplynul 23. augusta, kedy nás 
navždy nečakane opustil Dezider 
Gottgeisl. Napriek tomu, že čas beží, 
bolesť v našich srdciach neutícha. 
Veľmi nám chýba. Ďakujeme všet-
kým, ktorí na neho spomínajú s nami. 
Dcéra, mama, sestra, brat.

Len kytičku kvetov ti na hrob môže-
me dať, s láskou a úctou spomínať. 
Dňa 10. septembra uplynuli dva roky, 
čo nás navždy opustil náš drahý syn 

a brat Janko Ďuris. S láskou na neho spomínajú ro-
dičia a bratia.

Szívünkben soha el nem múló sze-
retettel emlékeztünk augusztus 30-
án halálának 25. évfordulóján drága 
halottunkra Horácsek Mihályra. 
Felesége és családja.

Zavrela oči, utíchol jej hlas. Dotĺklo 
srdca a náhle opustila nás. Dňa 8. 
septembra sme si pripomenuli prvé 
výročie úmrtia našej milovanej man-
želky, mamičky a babičky Alžbety 
Kostkovej, ktorá nás opustila vo 
veku 71 rokov. S láskou na ňu spo-

mína celá rodina.

S bolesťou v srdci oznamujeme, 
že dňa 13. júla nás navždy opustil 
náš milovaný manžel, otec, svokor, 
dedko a brat Štefan Matuš. Z úp-
rimného srdca ďakujeme rodine, 
priateľom a známym za prejavenú 
sústrasť a kvetinové dary. Smútiaca 
manželka, syn a dcéra s rodinou.
Fájó szívvel mondunk köszönetett minden kedves 
rokounak, barátnak és ismerősnek akik Július 13-án 
elkisérték utolsó utjára Matus Istvánt. Köszönjük     
a sok virágot és a vigasztaló szavakat. Gyászoló  fe-
lesége, fia és leánya  csatádjával.

Z úprimného srdca ďakujeme rodine, 
priateľom a známym, ktorí sa 16. júla 
prišli rozlúčiť s naším drahým otcom, 
synom, dedom, bratom, švagrom                                                
a svokrom Michalom Bučanom. 
Ďakujeme za prejavenú sústrasť      
a kvetinové dary. Smútiaca rodina.

Dňa 15. septembra si pripomíname 
rok, čo nás vo veku 51 rokov navždy 
opustila naša milovaná manželka, 
mama, dcéra, sestra, švagriná, pria-
teľka, kolegyňa Gabriela Neusch-
lová. Touto cestou chceme vyjadriť 
úprimnú vďaku všetkým, ktorí na 
ňu nezabúdajú a venujú jej tichú 
spomienku. S láskou na teba spomíname, navždy 
ostaneš v našich srdciach. Zároveň vyjadrujeme úp-
rimnú vďaku vedeniu spoločnosti Montostroj, a. s., 
za pomoc a korektný prístup.

SENČAN  september 2008


