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ŠPORT: Futbalisti chcú prebudiť tímového ducha

„Mesto rieši akútny problém 
neporiadku okolo smetných 
nádob, stav je neúnosný,“ 
uviedol hneď na začiatku stret-
nutia s pozvanými správcami 

bytových domov a predstavi-
teľmi  bytových spoločenstiev 
v Senci prednosta mestské-
ho úradu Henrich Polakovič.          
Z 26 pozvaných ich prišlo na 

mestský úrad dvanásť. 
Nestačia už ani dva traktory 
na dočisťovanie priestorov 
okolo kontajnerov pri byto-
vých domov, nachádza sa pri 
nich aj odpad, ktorý nie je ko-
munálny, mesto by sa ním ne-
muselo zaoberať. Denne je ho 
priemerne päť vlečiek. Mesto 
musí platiť ľudí, aby odnášali 
to, čo sa iným lení odviezť na 
zberný dvor, resp. nevedia za-
volať kompetentným, aby ho 
za poplatok odviezli. 
Pri kontajneroch sa nachádza-
jú postele, matrace, chladnič-
ky, televízory, monitory, se-
dačky či kuchynské linky. Veď 
najjednoduchšie si je povedať 
- však niekto to odvezie. 

(pokračovanie na str. 6)

Odpadu v meste pribúda, 
stav je neúnosný

Komisia výstavby a územného plánovania pri mestskom 
zastupiteľstve a vedenie mesta organizujú

21. novembra o 18. h v kinosále 
Kultúrneho domu v Senci

OKRÚHLY STÔL
na témy

• Aktuálny stav vo výstavbe • Nový územný plán mesta 
• Perspektívne riešenia pre Senec

Tradičná príležitosť pre občanov dostať informácie priamo od 
primátora či jednotlivých poslancov o tom, čo sa deje v meste 

a akým spôsobom chcú napĺňať svoje predvolebné sľuby 
a predstavy. 

Organizátori dúfajú, že využijete  aj túto možnosť na vecnú 
diskusiu o situácii v meste. V prípade potreby základných infor-
mácií je možné informovať sa na odbore výstavby mestského 

úradu v Senci.

Ing. Gašpar Józan
poslanec a člen komisie výstavby a územného plánovania

Primátor mesta Senec a podnikatelia

vás pozývajú na ukážku

ĽUDOVEJ ZABÍJAČKY
spojenej s ochutnávkou špecialít a príjemným programom

Kedy? 
6. decembra 

(sobota)

O koľkej? 
o 10. hodine

Kde? 
parkovisko 

na Lichnerovej ulici 
pri MsKS 
v Senci

Diskusia o možnostiach riešiť problémy s komunálnym odpadom

Mikuláš 
s vrecom zábavy

Deti sa majú na čo tešiť. Miku-
láš prinesie do Senca tri dni 
zábavy a prekvapení. Už v pia-
tok 5. decembra o 16.30 hod. 
pred kultúrnym domom detské 
očká rozžiari Mikulášska šou 
v podaní profesionálneho Di-
vadla na kolesách. Svetlá na 
veľkom stromčeku sa rozsvie-
tia o 17.30. Budú sa rozdávať 
sladkosti, zo stánkov zavoňajú 
dobroty. V sobotu a nedeľu od 
11. do zhruba 12. hod. vystúpia 
s programom žiaci ZŠ a ZUŠ. 
Nedeľňajší program pokračuje 
v kinosále od 15.30 hod. diva-
delným predstavením Nesiem 
vám novinu... Vstupné je 60 
Sk. Vianočnou atmosférou za-
žiari celé vyzdobené námestie. 
Stánky a stany s tradičnými vý-
robkami a pochúťkami budú ot-
vorené takmer do Vianoc.   (el)



Poklopaním základného kame-
ňa a uložením zakladacej listiny 
sa začína v poradí tretia etapa 
budovania skládok komunál-
neho odpadu v Senci. Pri tejto 
príležitosti sa zišli predstavite-
lia mesta Senec, starostovia 
dotknutých obcí a odborníci. 
S realizáciou v areáli starej                                                        
skládky chce spoločnosť Eko-
stav začať už v najbližších 
dňoch, svojmu účelu by mala 
nová skládka slúžiť od marca 
budúceho roku. Náklady vrá-
tane rekultivácie predstavujú 
približne 160 miliónov korún, so 
životnosťou skládky sa ráta na 
minimálne desať rokov. Okrem 
Senca slúžiť bude aj naďalej pre 
32 okolitých obcí. K budova-
niu novej skládky sa pristúpilo              
v súvislosti s ďalším rozvojom 

seneckého regiónu. 
Dve skládky sú už naplnené, 
novo vznikajúca má mať kapaci-
tu 503-tisíc kubíkov. Firma Eko-
lo, s.r.o., chce zároveň skvalitniť 

aj separáciu odpadu. Pri zrode 
novej skládky zahrala dychovka 
Ivančanka, sláviaca 150 rokov 
svojho vzniku. 

Text a foto Eva Lauková
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Posvätili sochu Svätej Trojice

Nová skládka odpadu začne 
slúžiť od marca

Sochu Svätej Trojice posvätil 
23. októbra rímskokatolícky de-
kan a farár Mgr. Viliam Micha-
lovič. Umiestená je na svojom 
pôvodnom mieste v časti Senca 
na Pincesori, kde sa kedysi roz-
prestieral starý Senec. Darcom 
súsošia bol Adam Nemethy         
v roku Pána 1729, zreštaurova-
né dielo má už 279 rokov. 
Na Pincesori sa prítomným po-
slancom mestského zastupiteľ-
stva a občanom, zväčša tým, 
ktorí v tejto lokalite vyrastali, pri 
tejto príležitosti prihovoril pri-

mátor mesta Karol Kvál a Gab-
riel Agárdy, poslanec mestské-
ho zastupiteľstva a vicežupan 
Bratislavskej župy. Uviedol, že 
socha Svätej Trojice bola milým 
spomienkovým, ako aj sakrál-
nym miestom starých Senča-
nov. „Pred niekoľkými stovkami 
rokov sa tu objavili prvé hlinené 
domčeky s množstvom vínnych 
pivníc. Socha mala chrániť Sen-
čanov pred chorobami, zlým 
počasím a katastrofami, zlou 
úrodou a všetkými nepriateľmi.“ 
V apríli 2007 odviezli torzo so-

chy z vápenca do ateliéru Vy-
sokej školy výtvarných umení 
v Bratislave, kde ju reštauroval 
Peter Barta, študent VŠVU pod 
vedením Gabriela Strassnera - 
asistenta doc. Jaroslava Kubu, 
akademického sochára a vedú-
ceho oddelenia reštaurovania 
kameňa. Sochu na jej púti ku 
svojej súčasnej kráse sprevá-
dzal poslanec mestského za-
stupiteľstva v Senci Ladislav 
Nádaský, pri jej zložitej preme-
ne bol od začiatku. 

Eva Lauková, foto Ján Lauko

Gabriel Klokner (vpravo) a primátor  Karol Kvál poklopali základný 
kameň novej skládky a vložili aj zakladaciu listinu.

Otázka 
pre primátora 
Karola Kvála

Mestskí poslanci súhlasili             
s transformáciou príspevko-
vej organizácie mesta – Sprá-
vy cestovného ruchu (SCR) 
na obchodnú spoločnosť. 
Prečo k tomu došlo?

-Vyplynulo to zo správy audí-
tora za rok 2007. Príspevkovú 
organizáciu zrušíme a novo 
založená spoločnosť s ruče-
ním obmedzeným so stoper-
centnou majetkovou účasťou 
mesta bude v ďalšom období 
zabezpečovať všetky činnosti 
potrebné na spravovanie Sl-
nečných jazier. Konkrétny ná-
vrh usporiadania vzťahov me-
dzi mestom a novou obchod-
nou spoločnosťou, týkajúci sa 
správy, resp. presunu majetku, 
bude predmetom osobitného 
materiálu predloženého na 
ďalšie rokovanie mestského 
zastupiteľstva. Chceme do-
siahnuť, aby nová spoločnosť 
bola podnikom, z ktorého hos-
podárenia bude možné určiť 
celkovú efektívnosť správy 
aktivít cestovného ruchu na 
Slnečných jazerách pre mesto, 
prípadne ju zvyšovať. 

(el)

Nový územný plán
V procese tvorby je nový územ-
ný plán mesta Senec, jeho 
podobou v štádiu - prieskumy       
a rozbory sa zaoberali poslan-
ci mestského zastupiteľstva. 
Poslanec Gašpar Józan ho 
nazval „najdôležitejším bodom 
nášho volebného obdobia, veď 
na zhruba budúcich 35 rokov 
určujeme, ako bude Senec vy-
zerať.“ Poslanci schválili lokali-
ty mesta, ktoré bude nový plán 
riešiť (požiadavky vlastníkov 
pozemkov - ich nové funkčné 
využitia). 
Ďalším krokom tvorby nového 
územného plánu bude spra-
covanie zadania (musí byť ve-
rejne prerokované), nasleduje 
návrh územného plánu. V tejto 
súvislosti sa dá do budúcnosti 
rátať so zväčšením mesta o 10- 
až 15-tisíc obyvateľov. 

(el)
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Pod lupou
Policajtovi 
strhol odznak

Výkon stálej služby na Obvod-
nom oddelení Policajného zbo-
ru v Senci narušil muž, ktorý              
v čase okolo 2.50 h  26. októbra 
cez recepčný pult násilím strhol               
z košele rovnošaty službuko-
najúceho policajta služobný 
odznak i s menovkou policajta         
a vybehol z vestibulu. 

Zmizli dva televízory

V noci 25. októbra sa neznámy 
páchateľ násilne vlámal do baru 
,,Pelikán“ v Senci a odcudzil LCD 
televízor zn. Samsung, video 
projektor zn. Acer, rôzne druhy 
cigariet a alkoholických nápo-
jov a finančnú hotovosť. Poško-
denému mužovi vznikla celková 
škoda 200-tis. Sk. V tú istú noc 
sa neznámy páchateľ vlámal do 
krčmy „JUAN“ v Senci, odkiaľ 
tiež ukradol LCD televízor zn. 
Thomson. Poškodenej spôsobil 
škodu 55-tis. Sk. 
V oboch prípadoch polícia zača-
la trestné stíhanie vo veci kráde-
že. Nevylučuje možnosť, že ide  
o toho istého páchateľa. 

Uzávierka decembrového 
čísla mestských novín Senčan 

je v piatok 28. novembra.

Súčiastky z ukradnutých áut viezlo 
osem nákladiakov

Policajti odhalili v Chorvát-
skom Grobe sklad plný sú-
čiastok z kradnutých áut. 
Priamo na mieste v priesto-
roch plechového skladu za-
držali dvoch mužov vo chvíli, 
keď pílili na časti Škodu Fabia 
odcudzenú koncom októbra 
v Karlovej Vsi. Pri prehliadke 
priestorov skladu našli viaceré 

vozidlá odcudzené v predchá-
dzajúcom období v Bratislav-
skom kraji, ktoré už boli rozo-
braté na súčiastky a určené na 
ďalší odpredaj. 
Zaistené súčiastky z priesto-
rov skladu odviezlo osem plne 
naložených nákladných vozi-
diel. Medzi vecami je 50 výfu-
kov, štrnásť čelných skiel, 30 

zadných nárazníkov, 35 dverí, 
rozrezané osobné motorové 
vozidlá na časti, ako aj väčšie 
množstvo káblov, pneuma-
tík, plastov z interiéru vozidla, 
brzdové systémy, súčiastky 
kúrenia a klimatizácie. Najviac 
súčiastok pochádza z vozidiel 
Škoda Fabia, Škoda Octavia, 
ale aj z automobilov značiek 
Peugeot, Citroën a Volkswa-
gen. Hodnota zaistených vecí 
zatiaľ nie je vyčíslená.  
Identifikovaných súčiastok       
z kradnutých áut pribúda kaž-
dým dňom a predpokladaný 
počet presiahne 20 vozidiel.  
Na mieste zadržaní 31-roč-
ný Marek K. z Hornej Potône         
a 32-ročný Stanislav Z. z Ma-
rianky čelia obvineniu z preči-
nu legalizácie príjmu z trestnej 
činnosti. Ďalším vyšetrovaním 
a dokumentovaním prípadu 
sa zaoberajú policajti Okres-
ného riaditeľstva PZ v Brati-
slave - okolie a Úradu justičnej             
a kriminálnej polície Krajského 
riaditeľstva PZ v Bratislave.  

(r)

Stretnutie 
pri stromčeku
ZO Slovenského zväzu telesne 
postihnutých v Senci srdečne 
pozýva všetkých svojich členov 
na posedenie pri stromčeku, 
ktoré sa uskutoční 9. decembra 
o 16. hod. v Strednej odbornej 
škole (Montostroji) na Kysuckej 
ul. v Senci. Tešíme sa na vašu 
účasť. 

Výbor ZO SZTP

Oznam 
pre dôchodcov
Klub dôchodcov v Senci pozý-
va všetkých svojich členov na 
spoločné kúpanie do Aquapar-
ku 19. novembra (streda) od 10. 
do 13. hod. Prezentácia bude     
v reštaurácii Aquaparku pri čaji 
od 9.30 do 10. hod. Tešíme sa 
na spoločné stretnutie.

Vedenie KD v Senci 

Jeden zo zlodejov pri policajnej razii                                 foto polícia

Pes pohrýzol ďalšiu poštovú 
doručovateľku. Stalo sa tak 
2. októbra na Pivničnej ulici 
v Senci. V tejto súvislosti ria-
diteľ sekcie ochrany majet-
ku a osôb Slovenskej pošty,                                                          
a. s., požiadal o pomoc v záuj-
me zamedzenia takýchto úra-
zov vinou obyvateľov Senca.   
V liste sa ďalej píše: „Pokiaľ ne-
zistíme zlepšenie pracovných 
podmienok našich zamestnan-

cov vo vašom meste, v ohro-
zených lokalitách pozastavíme 
doručovanie. Adresáti si potom 
budú musieť osobne preberať 
poštové zásielky na pošte.“ Ná-
čelník mestskej polície Ľuboš 
Hlaváč v odpovedi pre Sloven-
skú poštu uviedol: „...chceme 
prispieť k náprave a zvýšeniu 
bezpečnosti zamestnancov 
pošty.“ Ďalej uvádza, že polícia 
zvýši kontrolnú činnosť v lokali-

te, kde došlo k útoku psa.
Mesto apeluje na obyvateľov, 
aby nenechávali svojich psov 
pohybovať sa voľne na verej-
ných priestranstvách. Nezod-
povedá za skutky občanov, 
vykonáva len dozor, kontrolu 
a represiu pri porušovaní práv-
nych predpisov. Mestská po-
lícia nemôže zabezpečiť, aby 
psy neunikali zo súkromných 
dvorov.                Eva Lauková

Pošta hrozí pozastavením doručovania
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Colný úrad 
upozorňuje 
verejnosť
Colný úrad Bratislava dáva ši-
rokej verejnosti na vedomie, že 
akékoľvek prípady podozrenia 
z porušenia colných alebo da-
ňových predpisov vo vašom 
meste a to najmä: 

• Nelegálna výroba a predaj 
liehu a liehovín (napr. podo-
mácky vyrobené pálenice         
a liehoviny z nich vyrobené)
• Nelegálny predaj cigariet 
(napr. ukrajinských alebo iných 
podozrivo lacných)
• Nelegálny predaj lacného 
benzínu alebo nafty
• Všetky prípady podozrenia 
z prechovávania pašovaného 
tovaru (jeho skladovanie alebo 
prekladanie)

je možné anonymne oznámiť 
na tel. č.: 0918 884 741, alebo 
mailom na p5284@colnas-
prava.sk

Oznam 
pre daňovníkov
V zasadačke Daňového úradu                  
v  Senci sa bude konať 2. de-
cembra o 9. hod. prednáška                      
v súvislosti s prechodom zo slo-
venskej meny na euro na účely 
účtovníctva. Prednáška je v spo-
lupráci s metodičkou Daňového 
riaditeľstva SR - pracovisko Bra-
tislava.                                    (du)

Euro a dôchodcovia
Stretnutie seneckých dôchod-
cov s kompetentnými pracovník-
mi Národnej banky Slovenska 
sa uskutoční 12. novembra o 15. 
hod. v kinosále mestského kul-
túrneho strediska. Príchod eura 
sa blíži, budú informovať o rôz-
nych aspektoch jeho zavedenia. 
Zodpovedia aj na kladené otáz-
ky. Po skončení stretnutia mesto 
pripravilo pekný film.             (el)

Musíme si zvykať. Od budúceho 
roka bude na Slovensku všetko 
30-krát menšie. O viac ako tre-
tinu sa znížia platy, dôchodky 
či dávky, rovnako sa scvrknú 
aj ceny. Nebude ľahké vytvo-
riť si nový hodnotový rebríček. 
Pomocou sú zo začiatku dvo-
jaké cenovky – v korunách aj 
eurách.
Vláda schválila balíček opatre-
ní, ktoré by mali zmierniť dopa-
dy finančnej krízy na slovenskú 
ekonomiku. 
• Jednou z kľúčových oblastí na 
zmiernenie dopadov finančnej 
krízy je čerpanie fondov EÚ na 
rozpočtovanej úrovni. 

• Dôležitá bude aj príprava PPP 
projektov, vláda počíta aj s alter-
natívnym plánom financovania 
diaľnic. 
• Prioritou má byť aj hľadanie 
úspor vo výdavkoch verejnej 
správy, či zlepšenia možnos-
ti čerpania úverov pre malé              
a stredné podniky. 
• Vláda sa chce sústrediť aj na 
zefektívnenie aktívnych politík 
trhu práce a podporu domácich 
podnikateľov. 
• Ďalším opatrením má byť 
prehodnotenie zákona o inves-
tičných stimuloch i spolufinan-
covanie niektorých projektov           
z európskych zdrojov. 
• Pripravený balík sa venuje aj 
oblasti zvýšenia spotreby z do-
mácich zdrojov, či znižovaniu 
energetickej náročnosti a zvyšo-
vaniu energetickej efektívnosti. 
Vláda chce podľa pripraveného 
materiálu vplývať aj na dodá-
vateľov elektriny, plynu a tepla, 
aby svoje produkty ponúkali za 
primerané ceny.                       (r)

Na euro si musíme zvykať



Senecká spoločnosť e-Net 
pripravila ďalšie novinky pre 
svojich zákazníkov, ktorým aj 
takto ďakuje za vernosť. 

Zákazníkom televíznych slu-
žieb doplnila až 16 nových, veľ-
mi zaujímavých TV staníc. 
Pri najmenšom balíku sa môžu 
tešiť rozšíreniu z pôvodných 9 
na dnešných 12 TV staníc. Zá-
kazníkov balíka MAXI iste pote-
ší 16 novo pridaných TV staníc. 
Technický riaditeľ spoločnosti  
Tomáš Juríček uviedol: „Pôvod-
ne sme plánovali a aj avizovali 
pridať menej nových TV staníc. 
Nakoniec sme sa však rozhodli 
potešiť zákazníkov v tomto pred-
vianočnom období a pridali sme 
ich viac. Konkrétne ide o stanice 
STV3, ORF2, TV LUX, JOJ Plus, 
Viasat History, Viasat Explorer, 
RTL, Spice, TV Paprika, MTV 
Two, MTV Hits, MTV Dance, 
VH1 Classic, ČT24, m2 magyar 
a Fashion TV.  Takéto rozsiahle 
rozšírenie sa samozrejme ne-
zaobišlo bez istých komplikácií                                                         
a výpadkov TV služieb. Preto 
sme na rozšírenie upozorňovali 

dva mesiace vopred  na na-
šej www stránke a aj na infor-
mačnom kanáli, ktorý prijímajú 
všetci naši zákazníci. Napriek 
tomu sa však našli takí, ktorí 
sa správali počas vykonávania 
rozšírenia veľmi nepríjemne. Je 
to smutné, lebo spoločnosť pri-
pravila fantastický bonus bez 
zvýšenia cien alebo zmeny pod-
mienok. Faktom však ostáva, že 
sa nám podarilo doladiť väčšinu 
drobných problémov, zapríči-
nených rozšírením a situácia sa 
upokojila.“ 
Nie menej významným bonu-
som je zvýšenie rýchlostí in-
ternetového pripojenia pre 
všetkých zákazníkov, čím e-Net 
opäť potvrdil svoje silné po-
stavenie na trhu a nadčasovú 
techniku. Všetkým zákazníkom 

v novembri bezplatne minimál-
ne zdvojnásobí rýchlosť pri-
pojenia k internetu. Podľa pro-
duktu, ktorý zákazník používa, 
môže byť rýchlosť zvýšená až 
osemnásobne. Ceny ostanú ne-
zmenené. Ako jediný operátor 
spoločnosť e-Net ponúka vy-
sokorýchlostné pripojenie bez 
obmedzenia množstva prene-
sených dát za 348 korún (11,55 
€) vrátane DPH mesačne.
V najbližšom čase má spoloč-
nosť e-Net pripravenú aj ďalšiu 
lukratívnu novinku – balík te-
lefonických nonstop volaní               
z pevnej linky do všetkých 
sietí. Po zaplatení paušálu 
zákazník už nemusí sledovať 
prevolané minúty a volať bude 
prakticky neobmedzene.

(el)
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e-Net s ďalšími novinkami

Hľadáme nových pracovníkov
Fakty vedú k tomu, že o produkty spoločnosti e-Net je veľmi 
veľký záujem. Preto hľadá nových pracovníkov. Vyhlásila kon-
kurz na pracovné pozície: technik, projektový manažér, ob-
chodný zástupca a pracovník/čka zákazníckeho centra. Viac 
informácií na e-mailovej adrese praca@e-net.sk.

Firma Euro-Art, s.r.o. 
Školská 3142

Rimavská Sobota

hľadá

obchodných
zástupcov 

na distribúciu 
detských časopisov,

výkon práce 
vo vlastnom regióne.

Veľmi výhodné 
platové podmienky.

Podmienky: 
• maturita

• vodičský preukaz sk. B
• vlastné auto

Kontakt: 

0911 357 040
e-mail: 

euro-art@euro-art.sk



(dokončenie zo str. 1)

A keďže predstaviteľom mesta 
nie je ľahostajné, v akom pro-
stredí žijeme, odváža, odváža 
a odváža. „Donekonečna sa 
to robiť nedá, ľudia nepoznajú 
mieru, stojí to veľké peniaze, 
skladajú sa na to všetci,“ uvie-
dol primátor Karol Kvál, ktorý 
zároveň prítomných upozor-
nil, že ak nedôjde k náprave, 
mesto bude odvozy fakturovať 
správcom či spoločenstvám. 
„Je zaujímavé, že s obyvateľ-
mi rodinných domov takéto 
problémy nie sú.“
Pri čistení mesta na jar, resp. 
jeseň sa odvezie 22 veľkých 
kontajnerov odpadu, čo pred-
stavuje okolo 200 ton. Z roka 
na rok ho pribúda. 
Problém je aj s komunálnym 
odpadom, pri viacerých by-
tovkách súčasné kapacity 
kontajnerov nestačia. Niektorí 
správcovia to nechcú priznať, 
pretože zakúpenie jedného 
kontajnera stojí zhruba dva-
násťtisíc. Primátor dal pred-
staviteľom bytových domov 
čas do konca decembra, aby 
zvážili možnosti nápravy. Me-
dzi alternatívy, ako zlepšiť 
odstraňovanie komunálneho 
odpadu, patrí jeho odvoz viac-
krát do týždňa (v súčasnosti 
dvakrát), čo je možné zabez-

pečiť, resp. zakúpenie nových 
kontajnerov. „Urobte si inven-
túru kontajnerov, treba to zvá-
žiť,“ upozornil primátor. „Aby 
sa nekupovali zbytočne, aby 
neboli zväčša poloprázdne. 
Na ich kúpu sa musia skladať 
samotní obyvatelia.“ 
Mesto Senec si drží cenu, ob-
čan platí ročne 420 korún za 
odpad (v Pezinku 820). „Cenu 
nechceme dvíhať, všetci oby-
vatelia Senca majú 20-per-
centnú zľavu. Mesto však do-
pláca na odvoz komunálneho 
odpadu dva milióny ročne,“ 
doplnil H. Polakoviča a zdô-
raznil, že ľudí stále treba vy-
chovávať, deti usmerňovať už 
odmalička. 
Padlo rozhodnutie, že kontaj-
nery budú očíslované, aby sa 
vedeli priradiť k jednotlivým 
bytovým domom.

Koľko zaplatíte za odvoz
Na koľko vás vyjde odvoz ne-
komunálneho odpadu, zabez-
pečený mestom? Vedúca od-
delenia verejnej zelene, údrž-

by a čistenia mesta Ing. Viera 
Kolozsváriová vraví, že je to 
individuálne. „Nezvážame ho 
každý deň, až keď je viac zá-
ujemcov o odvoz. Na-príklad,  
ak niekto chce vyhodiť starý 
televízor, za ten ani nič nepý-
tame. Odvoz chladničky stojí 
približne 100 korún, posteľ 
vyjde na 200, sedačka, kreslá 
a nábytok okolo 300. Zavolala 
nás jedna pani, potrebovala 
odviezť dva televízory, záchod, 
veľkú posteľ, ktorá sa nezmes-
tila ani do výťahu. Pani býva 
sama, na 5. poschodí. V ta-
komto prípade to už stojí viac. 
Pomôže nám, ak ide napríklad 
o skrine či iný nábytok, ak ho 
majiteľ rozoberie alebo rozbi-
je. Potom sa nám na traktor 
zmestí toho viac, aj je to pre 
občana lacnejšie. Zhrniem to, 
odvozy vychádzajú zhruba od 
100 do tisíc korún. Je to indi-
viduálne.“

Nechcete bonzovať?
Vidíte suseda, ako dáva ku 
kontajneru práčku? Zdvihnite 

telefón a zavolajte bezplatné 
číslo mestskej polície 159. Je 
to bonzovanie? Nechcete do-
nášať? Tak potom vám je asi 
milšie žiť v neporiadku a špi-
ne. Len ľudia samotní si môžu 
poriadok ustrážiť. Ing. Viera 
Kolozsváriová: „Mestskí poli-
cajti fotia takéto prípady, keď 
sa zistí, kto neporiadok spra-
vil - a také prípady už máme 
- zaplatí pokutu 500 korún                         
a musí odpad odviezť. Vtedy 
sa to zrazu dá. Nepomôže ani 
výhovorka - však ja som to tam 
len položil a už som to nesti-
hol odviezť. Ľudia špekulujú, 
odpad vynášajú aj v noci.“  

Eva Lauková, foto Ján Lauko
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Odpadu v meste pribúda, 
stav je neúnosný

Primátor (vpravo) a prednosta MsÚ v emotívnej diskusii

Kam sa môžete obrátiť
• Mestská polícia, bezplatné číslo: 159
• Zabezpečenie odvozu mestom za poplatok: 0911 053634
• Zberný dvor bez poplatku, odvoz svojpomocne: Récka ces-
ta, otvorené v pracovné dni od 8.-16. h., v sobotu od 8.-14. h.

Aj na vzorovom sídlisku „Bautech“ sa nájde takýto odpad.

Výfuk, koberec, kartóny



Aj rozšírením aktivít a svojho poslania 
sa zaoberali členovia Spolku seneckých 
podnikateľov na svojej výročnej schôdzi. 
Vyhodnotili uplynulé obdobie a zvolili si 
nového prezidenta. Stal sa ním JUDr. 
Mikuláš Pinnel, viceprezidentkou je Ing. 
Rita Tornyaiová, ktorá pri tejto príležitosti 
uviedla: „Chceme rozšíriť našu činnosť. 
Hoci sa aj naďalej budeme venovať cha-

rite a podporovať tradičné akcie, našou 
snahou je vytvárať aj lepšie podnikateľ-
ské prostredie. Sme otvorení aj začína-
júcim podnikateľom.“ Prezident M. Pinnel 
dodal, že chcú nadviazať spoluprácu             
s ďalšími, dobre fungujúcimi spolkami 
podnikateľov, napr. v Pezinku. Podnika-
telia sa zaoberali aj blížiacim sa plesom 
pod záštitou primátora, ktorý sa bude ko-
nať 17. januára. Spolok seneckých podni-
kateľov v blízkej budúcnosti čaká i zmena 
stanov.                                                   (el)

Pri príležitosti Mesiaca úcty         
k starším sa stretli členovia Jed-

noty dôchodcov v Senci. Prišiel 
ich pozdraviť aj primátor Karol 

Kvál, ktorý priblížil najaktuálnej-
šie dianie v meste, načrtol plány. 
Predseda Jednoty dôchodcov 
Ing. Vladimír Kopecký (na obr.) 
rekapituloval zrealizované akcie, 
ale hovoril aj o pripravovaných. 
Analyzoval, ako sa pojem úcta   
k starším realizuje v praxi, podľa 
neho sa postoj súčasnej mladej 
generácie k starším zlepšuje. 
Chýba však viac akcií, ale „my 
sami musíme byť ich tvorcami“. 
Akcia spojená so zábavou mala 
u starších občanov Senca opäť 
veľkú odozvu.
Podobné stretnutie zorganizo-
val v októbri aj senecký Klub 
dôchodcov.                         (el)
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Dôchodcovia  bilancovali, aj sa bavili

Podnikatelia s novým 
prezidentom

JUDr. Mikuláš Pinnel a Ing. Rita Tornyaiová
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Amatérske umelkyne s rôznymi nápadmi

ORIENTÁLNY 
TANEC 
ako darček

“Svokry, babky, mamy 
tancujú si s nami!”

 

Viac o obľúbených 
víkendoch na čísle:

 0903 223 547

VŠETKO PRE 
HARMÓNIU:

• joga/pilates
• odblokovanie stresu

Info: 0903 223 547 
Milka Baštová

Umelecké súbory 
zahraničných 
Slovákov očarili
Dni Slovákov žijúcich        
v zahraničí zahŕňali                                               
v Senci aj vystúpenia 
umeleckých súborov 
zahraničných Slovákov 
pod záštitou MO Ma-
tice slovenskej. Očaril 
citarový súbor Boleráz 
z Békešskej Čaby a Slo-
venský umelecký súboru 
Krajan – Vojvodina zo 
Srbska. Zazneli krásne 
úpravy ľudových piesní               
z Čaby, Poľného Berinčo-
ku a zo Sarvaša. Sloven-
ské dolnozemské tance, 

zemplínske a rómske 
tance rozvírili pestrofa-
rebné kroje z Vojvodiny. 
V programe zazneli slová 
Ľ. Štúra a J. M. Hurbana 
o kráse a hodnote ľudo-
vých piesní a tých, ktorí 
udržiavajú  slovenské 
tradície a slovenského 
ducha  v potomkoch Slo-
vákov žijúcich na Dolnej 
zemi. Na programe sa 
zúčastnil aj podpred-
seda Matice slovenskej 
JUDr. Števík z Martina. 

(H.Č.) 

Už vernisáž výstavy Nové nápady v ľudovej tvor-
be 5. novembra v kultúrnom dome napovedala, 
že tento druh umenia si radi pozrú mnohí. Iniciá-
torkou bola Senčanka PaedDr. Oľga Milerová, 
organizujúca výstavy neprofesionálnych umel-
cov, k nej sa pridalo ďalších sedem žien. „Prvý 
pokus o podobnú výstavu sme mali pred šiestimi 
rokmi. Veľa žien sa popri svojej profesii venuje aj 
rôznym záľubám, ktoré ešte nikde neprezentovali. 
Nadviazali sme na prvý pokus, mestské kultúrne 
stredisko nám vyšlo v ústrety a výsledok je naozaj 
zaujímavý.“ 
Dr. Milerovej sa prihlásili už aj ďalší, ktorí majú zá-
ujem sa prezentovať. „Radi by sme pribrali šper-
károv, chceli by sme výstavu zopakovať. 
Výtvarníčky, na ktorých práce sa môžete pozrieť, 
resp. si ich aj zakúpiť: Masárová (suchý pastel, 
maľbe sa venuje od detstva, jej obrazy sú „liečivé“ 
- upokojujúce), Stránska (tapisérie, jej koníčkom 
je náročná technika, stroj, ktorý prešíva vlnu na-

aranžovanú na jej motív, sa nachádza až v Brne), 
Hrebeňárová (olej, profesiou operná speváčka, 
pred šiestimi rokmi začala s maľbou – olej, dnes 
pracuje aj s mastným pastelom a od kytíc prešla 
ku krajinkám a portrétom), Kalmárová (sklo, ma-
ľuje na sklo a v súčasnosti pracuje aj s iným ma-
teriálom - koža), Kováčová (vyšívané makramé, 
techniku si priniesla z dovolenky v Rumunsku. Vy-
tvorenie jednej dečky takouto zložitou technikou 
trvá aj mesiac), Behúlová (patchwork, je to textil-
ná technika, pomocou ktorej si zošitím pestrofa-
rebných i jednofarebných kúskov látky vytvoríte 
prekrásne veci), Škovránková (skice, vystavuje 
svoje prvotiny), Milerová (prezentovala drevo ako 
hračku - dizajn), vystavuje aj Centrum tvorivosti 
Bratislava, ktoré má keramický krúžok.    

Výstava potrvá do 28. novembra (od 14. – 18. 
hod.)

Eva Lauková, foto Ján Lauko 

PaedDr. Oľga Milerová
organizátorka

Je profesiou vychovávateľka so 
špecializáciou - pedagogika pre 
emocionálne a sociálne naruše-
ných. Snaží sa podporovať tvori-
vosť ľudí vo svojom okolí tým, že  
pre nich organizuje výstavy. Sú to  
ľudia, ktorí pracujú v iných profe-
siách a ľudovej umeleckej tvor-
be sa venujú vo svojom voľnom 
čase. Fascinujúce na tom pre ňu 
je to, že kreatívnych ľudí okolo 
nás je veľmi veľa, tvoria nádher-
né veci, ktoré  rozdávajú svojim 
blízkym ako darčeky, ale na ve-
rejnosť sa ich práca nedostane. 
Často sa stáva, že z takýchto ne-
profesionálnych výtvarníkov sa 
časom stanú profesionáli (napr. 
pani Behúlová). Preto motivuje 
aj úplnych začiatočníkov, aby vo 
svojom hobby pokračovali a aby 
svoj talent ďalej rozvíjali. Pre ta-
kýchto ľudí je skupinová výstava 
veľkým povzbudením do ďalšej 
práce.
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Talent predkov má Ilja v génoch
Ilja Takács má sedemnásť        
a v génoch talent predkov. 
Pridal k nemu usilovnosť a vý-
sledky sa zákonite dostavili. 
Praha je pre neho žičlivá - už 
vlani tam zažiaril. Porota ním 
bola očarená aj tento rok, a 
sedeli v nej také esá ako Beno 
Blachut (český operný spevák 
– tenorista, držiteľ titulu laureát 
štátnej ceny a národný ume-
lec) či Eva Červená. Ilja zís-
kal čestné uznanie 1. stupňa                                                        
a zvláštnu cenu B. Blachuta za 
najlepšiu interpretáciu ľudovej 
piesne v Piesňovej súťaži B. 
Martinů. Pritom súpermi mu 
boli žiaci konzervatórií z Pra-
hy, Brna, Ostravy, Pardubíc    
a Žiliny. Spieval aj na koncerte 
víťazov. On, žiak ZUŠ, kontra 
konzervatoristi!
„Keď som ho začala učiť, 
nevedel intonovať, nevedel 
nič. Aha, čo sa z neho vykľu-
lo!“ spomína  Eva Casano-
va. Chváli jeho vyšší barytón          
a žiari radosťou. V seneckej 
ZUŠ ho pripravuje desať ro-
kov, zvláda už druhý cyklus.
Ilja pritom navštevuje 3. ročník 
Gymnázia J. Hronca v Brati-
slave. Aké má plány? „Spievať 
budem, ale študovať chcem 
buď medzinárodné vzťahy, 

alebo elektrotechniku.“ Mama 
sa smeje: „Teraz chce spievať 
sám od seba, chytilo ho to. 
Predtým sme ho tam museli 
„dokopať“. Aj som sa mu vy-

hrážala, že mu vybavím vojen-
činu či polepšovňu... Spievať 
sa dá aj popri inom povolaní, 
veď taký sólista opery Gustáv 
Pap bol chirurg. A čím sme Ilju 

presvedčili? Motivovali ho ús-
pechy a starý otec, ktorý aj vo 
vysokom veku stále učí, ako 
doprevádzať na klavíri.“

Eva Lauková, foto Ján Lauko

Závan profesionality až z Moskvy
Korepetítorka Ilona Takácsová: „Byť pri zrode talentov je úžasné“

Pre sólistov je hudobnou aj 
morálnou oporou. Dodáva im 
odvahu, keď majú studené 
ruky a tep zrýchlene cvála. 
Ilonu Takácsovú, korepetítor-
ku Základnej umeleckej školy 
na Fándlyho ul. v Senci, na 
súťažiach dva razy vyhlásili za 
najlepšiu. 

Kto je to vlastne korepetítor? 
Laicky povedané - sprevá-
dza spevákov, pripravuje ich, 
podporuje. Gény sa u pani 
Ilony vyšantili naplno, zasiah-
li ju z každej strany. Jej otec 
Igor Vinner bol hlavný kore-
petítor  v opere v Boľšom te-
átre v Moskve. „Pochádzam                           
z Moskvy. Chodila som na 
všetky opery, boli pre mňa ako 
magnet, nevedela som sa od 
nich odtrhnúť. Mamička bola 
klaviristka. Do Moskvy ideme 
v decembri, otecko bude mať 
80 rokov.“
Pani Ilona vraví, že byť pri zro-
de talentov je úžasné. „Keď 
začínajú, nevedia hrať, ne-
poznajú noty. Pomaly sa učia 
a ja som pri tom. Je to veľké 

zadosťučinenie.“
Kto ju pozná, vie, že srší ener-
giou aj humorom. „Veď sranda 
musí byť. Keď vidím, akú majú 
deti trému, snažím sa ich aj 
psychicky pripraviť. Chcem, 
aby umenie bolo radosť,            
a nie trápenie.“ Sama už tré-
mu nemá, „teraz je to o zod-
povednosti a skúsenosti robia 
svoje“. Kedysi každý deň hra-
la v SĽUK-u, skúseností má na 
rozdávanie.
Do Senca prišla v roku 1985, 
vydala sa do Turne. Jej starý 
otec má korene vo Vlkoch, cez 
1. svetovú vojnu bol v Rusku, 
dostal sa do zajatia. Oženil 
sa tam. „Na Slovensko som 
prišla na pozvanie mojej tety               
v roku 1979. Učarovalo mi 

južné Slovensko, veľa zele-
ne, ovocia, poľnohospodár-
skej pôdy. Keďže pochádzam                            
z Moskvy, z anonymného veľ-
komesta, bol to rozdiel. Hoci 
mám veľkomestá rada, ťahalo 
ma to sem. Vždy, keď sa blí-
žim k Sencu, zaleje ma teplá 
vlna.“ V ZUŠ pôsobí od doku 
1994 (predtým bola osem ro-
kov v SĽUK-u,). „Rada chodím 
na súťaže, aj stretnutia s kole-
gami mi dávajú veľa.“ 
Spolu s rodinou žije v Turni, 
má trinásťročnú dcéru Ilonku, 
ktorá zdedila výtvarný talent 
po druhom starom otcovi, ve-
nuje sa aj keramike, ovláda už 
štyri jazyky. Syn Ilja má se-
demnásť a mame robí spevom 
veľkú radosť.

Ilja medzi dvoma osudovými ženami: Učiteľka Eva Casanova (vľavo) vedie Ilju už desať rokov. Za klaví-
rom mama Ilona.
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Pri južnej strane Slnečných 
jazier v okrajovej časti centra 
Senca vyrastá na Štúrovej uli-
ci obytný a polyfunkčný kom-
plex ORBIS. Od jazier je vzdia-
lený iba 30 metrov. Ponúka 
94 jedno- až štvorizbových 
bytov, vrátane dvoch apart-
mánov. Nachádzať sa tu bude 
98 garážových miest v podze-
mí a ďalších 25 parkovacích 
miest vonku pre verejnosť  Na 
komerčné využitie je k dispo-
zícii 869 metrov štvorcových 
plôch.

Realizáciou zámeru sa do-
cieli zvýšenie atraktívnosti 
predmetnej lokality hlavne                 
v nadväznosti na Štúrovu uli-
cu a areál jazera. V meste pri-
budnú nové obchody a podni-
kateľské priestory. 

Ďalším cieľom zámeru je ur-
banizovať vyústenie ulice Štú-
rova a Športová do križovatky 
so Železničnou ulicou, ktorá 
je jednou z dôležitých príjaz-
dových komunikácii do mesta 
Senec. Realizáciou polyfunk-

čného objektu sa zvýši atrak-
tívnosť lokality tak pre obyva-
teľov, ako aj pre návštevníkov 
Slnečných jazier.

Navrhovaná stavba pozostáva 
z dvoch samostatných objek-
tov, ktoré sú v suteréne prepo-
jené spoločnou hromadnou 
garážou. Väčší objekt bude 
mať osem, menší štyri nad-
zemné podlažia. Medzi ob-
jektmi bude parková zóna so 
zeleňou, fontánou a lavičkami. 
Vysadia sa kríky, stromy.

Záujemcom o bývanie pri ja-
zerách sa páči predovšetkým 
poloha, mnohé byty budú mať 
na jazerá priamy výhľad. Pri-
chádzajú sa informovať nielen 
ľudia zo Senca a okolia, ale 
čoraz viac Bratislavčanov  rie-
ši otázku bývania mimo hlav-
ného mesta. 

Predpokladaný termín ukon-
čenia stavby je  I. polrok 2010. 
Momentálne sa pracuje na 
výstavbe podzemných garáží.

Polyfunkčný komplex zatraktívni južnú časť mesta
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Firma Johnson&Johnson aktívne podporuje dentálne hygieničky 
a sponzorsky zastrešila ich prezentáciu dentálnej hygieny na Lich-
nerovej ulici 13. septembra. Vie, že výrobky, ktoré znižujú tvorbu 
povlaku, môžu byť účinné len po dôkladnom hĺbkovom odstránení 
zubného kameňa a povlakov. Toto špeciálne čistenie robia práve 
dentálne hygieničky, trvá zhruba hodinu i viac, pričom vedia správ-
ne odporučiť a vybrať vhodné pomôcky i výrobky na individuálnu 
dentálnu hygienu.                                                                             (r)

Darovali krv
Odber krvi v Senci sa uskutoč-
nil 16. októbra. Krv darovali:
Jaromíra BENKOVÁ (tretíkrát), 
Michaela BOGYAI (1), Jarmila 
BUČANOVÁ (7), Radoslav CIN-
GEL (2), Imrich CSENKEY (56), 
Marian ČAHOJ  (2), Zlatica ČA-
VAJDOVÁ (3), DOMBOVIČOVÁ 
Ivana (5), Jana ĎURČOVÁ (6), 
Jozef FARKAŠ (52), Štefan FAR-
KAŠ (14), Marta FILOVÁ (17), Zu-
zana FILOVÁ (1), Ján FONDRK 
(65), Rudolf GALAMBOŠ (17), 
Rudolf GALAMBOŠ (8), Mariana 
GALOVIČOVÁ (33), Erika HOR-
VÁTHOVÁ (3), Tomáš JOBBÁGY 
(6), Ján LUKÁČ (5), Eva MA-
JORSKÁ (4), Milan NOVÁK (47), 
Ivana PARÁKOVÁ (20), Jindřich 
PÁLENÍČEK (6), Peter PIROŠ-
KA (15), Attila POÓR (11), Mária 
PRÁZNVSKÁ (45), Kamil PRVAK 
(17), Erika RAJTOVÁ (11), Kristián 
SEDLÁK (8), Miroslava STRÁN-
SKA (20), Ondrej SURMÁK (47), 
Katarína SVITANOVÁ (1), Jozef 
SZABO (7), Tomáš SZABO (7), 
Klaudia ŠARMÍROVÁ (3), Robert 
TÓTH (7), Jozef UHERČÍK (53), 
Eva VRBIAROVÁ (29), Gabriel 
VOROŠ (5)
Striebornú Janského plaketu 
za 20. odber dostanú Ivana PA-
RÁKOVÁ a Miroslava STRÁN-
SKA. Všetkým darcom patrí za 
ich nezištný dar veľká vďaka. 
Najbližší odber krvi v Senci sa 
uskutoční 11. decembra v Stre-
disku sociálnych služieb (Klub 
dôchodcov) na Hviezdoslavovej 
ul., v čase od 8. do 11. hod. 

Červený kríž Senec

Petícia proti
zrušeniu pohotovosti
Zrušená pohotovosť v Sen-
ci vyvolala búrlivé negatívne 
reakcie Senčanov, ale aj oby-
vateľov dotknutých okolitých 
obcí. 

Z iniciatívy Top centra podni-
kateliek v Senci a seneckých 
mamičiek vzišla proti tomuto 
rozhodnutiu Bratislavského 
samosprávneho kraja petícia, 
ľudia ju vo veľkom počte pod-
pisujú. Mnohých nezaráža len 
samotné zrušenie pohotovosti, 
ale aj spôsob, akým sa udialo. 
Veď sa nekonala žiadna verejná 
diskusia, občanov, ktorých sa 
to bezprostredne týka, sa nikto 
nič nepýtal, nerobila sa žiadna 
osveta. Jednoducho - diktát 
zhora, ktorý jeho vykonávatelia 
teraz obhajujú slovami: Však 
uvidíme, ako to bude fungovať  
a potom sa zariadime...
Aj mamičky z Materského centra 
Senecké slniečko vyjadrujú svo-
ju nespokojnosť podpismi pod 
petíciu. Jedna z nich približuje 
svoju skúsenosť: „Volala som 
k dieťaťu pohotovosť. Opýtali 
sa ma, či máme auto. Pravdivo 
som uviedla, že áno, ale manžel 
je mimo, neviem, kedy príde. 
Tak mi odporučili, aby som na 
neho počkala... V tej chvíli som 
bola totálne bezmocná a len 
som dúfala, aby sa stav dieťaťa 
nezhoršil. Na čo čakáme? Kým 

sa nestane nejaká tragédia?“
Zdravotná sestra pracujúca        
v Rakúsku: „Je to škandál, pa-
cient je na poslednom mieste 
záujmu. Prečo sa situácia rieši 
práve tak, aby to pacient mal 
sťažené? Prečo sa mu nevychá-
dza  v ústrety? Ak sa argumen-
tuje tým, že pohotovosť v Senci 
nemá primerané vybavenie na 
pomoc pacientovi, predovšet-
kým diagnostiku, tak prečo ju 
nevybavia? Mala som priateľ-
ku, ktorá nedávno zomrela na 
onkologické ochorenie. Jej deti 
zažívali tragédiu, keď doma 
zomierala. Zavolali záchranku        
a reakciou boli slová: Načo ste 
nás volali, jej už aj tak nič nepo-
môže, výjazd nám nahradíte. Je 
to neslýchané! Aj rakúski zdra-
votníci krútili nad touto situáciu 
hlavami a pýtali sa: Prečo skú-
šate projekt na pacientoch? Veď 
to nie sú pokusné králiky. Inicia-
tíva pri takýchto rozhodnutiach 
by mala ísť zdola.“
Reakcie ľudí: 
Helena Č.: „Mám zdravotný 
problém, ktorý sa u mňa pre-
javí tak raz, dva razy do roka. 
Znenazdajky mi začne opúchať 
hrdlo, je to akýsi druh alergickej 
reakcie. Vždy som okamžite išla 
na pohotovosť, poskytli mu prvú 
pomoc a potom som už mohla 
ísť do bratislavskej nemocnice. 
Čo budem robiť teraz? Koľko 

budem čakať?“
Peter K.:  „Zvieratá v Senci sa 
majú lepšie. Aj keď návštevy 
veterinárov si ich majitelia plne 
hradia, vedia, že im vždy niekto 
pomôže. Veterinári sú k dispo-
zícii nepretržite, správajú sa 
ohľaduplne, čo sa o všetkých 
lekároch v Senci povedať nedá. 
Staršia generácia lekárov je 
voči pacientom zodpovednej-
šia, ťažko znáša súčasný stav. 
Správaním niektorých senec-
kých lekárov k pacientovi by sa 
mal konečne zaoberať aj Úrad 
pre dohľad nad zdravotnou sta-
rostlivosťou.“
Jana Ď.: „K ťažko porezanému 
pacientovi prišla sanitka po 40 
minútach, bol na tom už zle. 
Záchranka vraj má byť u pa-
cienta za desať minút. Veď to je 
smiešne! Stať sa tak môže iba 
vtedy, ak sa sanitka nachádza  
práve v Senci. Keď si predsta-
vím situáciu, že na dispečing 
nahlásia zo Senca dva-tri vážne 
stavy, ktoré potrebujú okamžitú 
pomoc naraz, je mi z toho zle. 
Koho uprednostia? Kto o tom 
rozhodne?

Pohotovosť v Senci zrušili od 1. 
októbra, je to pilotný slovenský 
projekt. Nasledovať mali ďalšie 
mestá - Pezinok, Malacky... Tam 
sa však takéto rozhodnutia ne-
zrealizovali.            Eva Lauková
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A Csemadok Szenci Alapszervezete 
szeretettel meghívja Önt és becses családját a

CSEMADOK BÁLRA
2008. november 21 - én, (pénteken) 19:00 órai kezdettel

helyszín: Nosztalgia vendéglő, zene: REMIX

Belépődíj: 500 Sk
(vacsora, 1/2 liter bor, 1/2 liter szóda, 

a belépőjegyek egyben tombola jegyek is)

Jegyelővétel a Csemadok vezetőségi tagoknál (tel.: 0907 985 510)

Základná organizácia Csemadoku v Senci Vás srdečne pozýva na

Katarínsky ples, 
ktorý sa uskutoční 21. novembra o 19. hodine

miesto: Reštaurácia Nostalgia, hudba: REMIX

Vstupné: 500 Sk
(večera, 1/2 l vína, 1/2 l sódy, vstupenky sú tiež žrebovateľné)

Predaj lístkov: u vedenia Csemadoku (tel: 0907 985 510)

Prečo komunikovať s daňovou správou elektronicky?
Autorizované elektronické 
služby sú poskytované v súla-
de s platnou legislatívou a sú 
dostupné len  autorizovaným 
užívateľom. 
Autorizovaným užívateľom elek-
tronických služieb môže byť 
daňový subjekt, alebo jeho zá-
stupca na základe:
1) registrácie používateľa:
• vyplnenie registračného for-
mulára nachádzajúceho sa na 
portáli, ktorý obsahuje predo-
všetkým identifikačné údaje      
o budúcom autorizovanom po-
užívateľovi a základné autentifi-
kačné údaje
2) autorizácie na miestne prí-
slušnom daňovom úrade:
• predloženie vytlačeného re-
gistračného formulára používa-
teľa miestne príslušnému správ-
covi dane
• predloženie dokladov potvr-
dzujúcich identifikáciu daňové-
ho subjektu na miestne prísluš-
nom daňovom úrade
• predloženie dokladov potvr-
dzujúcich oprávnenie registro-
vaného používateľa konať za 
daňový subjekt miestne prísluš-

nému správcovi dane
Služby dostupné autorizova-
ným používateľom:
• Zoznam daní (poskytuje pre-
hľad daní, na ktoré je daňový 
subjekt evidovaný alebo regis-
trovaný), 
• Dokumenty daňového sub-
jektu (poskytuje prehľad do-
kumentov podaných daňovým 
subjektom na daňový úrad), 
• Dokumenty daňového úradu 
(poskytuje prehľad dokumen-
tov vystavených a doručených 
daňovým úradom pre daňový 
subjekt), 
• Podanie dokumentov (umož-
ňuje elektronické podávanie da-
ňových dokumentov), 
a) podávanie písomností so 
zaručeným elektronickým 
podpisom (potreba obstarania 
kvalifikovaného certifikátu pre 
zaručený elektronický podpis 
od akreditovanej certifikačnej 
autority www.caevpu.sk, www.
psca.sk, www.dtca.sk, www.
disig.sk)
b) podávanie písomností bez  
zaručeného elektronického 
podpisu  (potreba uzatvorenia 

Dohody o spôsobe doručovania 
písomností doručovaných elek-
tronickými prostriedkami, ktoré 
nebudú podpísané zaručeným 
elektronickým podpisom uzav-
retej podľa § 20 ods.8  zákona                                                       
č. 511/1992 Zb. v znení neskor-
ších predpisov so správcom 
dane a povinnosť do piatich 
pracovných dní odo dňa elek-
tronického podania dokumentu 
doručiť v písomnej forme prvú 
stranu doručenej písomnosti     
a Vyhlásenie o podaní písom-
nosti elektronickou formou.)
• Správa práv daňového sub-
jektu (pridelenie, príp. odobra-
tie prístupových práv iným oso-
bám, napr. zamestnancom). 

Výhody využívania autorizova-
ných elektronických služieb:
• získanie prehľadu o dokumen-
toch z písomného styku medzi 
daňovým subjektom a miestne 
príslušným správcom dane,
• nový a zároveň atraktívny 
spôsob  podania daňových do-
kumentov bez viazanosti sub-
jektu na  jeho využitie,
• moderná a bezpečná forma  

komunikácie, ktorej  uplatnenie 
je možné v stále sa rozširujúcom  
okruhu subjektov a organizácií,
• úspora času pri komunikácii   
s daňovou správou,
• okamžitá spätná väzba posky-
tujúca informácie o úspešnosti 
realizovaného elektronického 
podania  dokumentu a o akcep-
tovaní, resp. neakceptovaní toh-
to podania,
• postupné  rozširovanie auto-
rizovaných elektronických slu-
žieb, ako aj dokumentov, ktoré 
je možné  elektronicky podať.

Detailný postup  registrácie, au-
torizácie a samotného využíva-
nia autorizovaných služieb spo-
lu s technickými podmienkami 
je možné nájsť v Používateľskej 
príručke pre autorizované elek-
tronické služby  uverejnenej  
na Portáli daňovej správy SR 
(www.drsr.sk) v časti Elektro-
nická komunikácia,  alebo pros-
tredníctvom Call Centra pre Au-
torizované elektronické služby 
(e-mail: callcentrum@drsr.sk, 
tel. číslo: 048/4393 372, 330, 
382, 363).



Domov do Senca, kde absolvovala ZŠ A. 
M. Szencziho, chodí sporadicky, ale vždy 
sa teší (nielen na rodinu, ale aj na sege-
dínsky guláš...). Uršula Holecsková (26) si 
našla svoje profesionálne herecké miesto 
v Maďarsku. Tam ju poznajú pod menom 
Holecskõ Orsolya. Stabilne hrá v meste 
Zalaegerszeg, zmluvy na dve produkcie 
má aj v budapeštianskom divadle. V Bu-
dapešti sa zabývala, do druhého divadla 
pravidelne dochádza. „Ale aj tam mám 
herecký byt,“ približuje svoj životný štýl.
Tanec, spev a klavír ju bavili odmala. 
Smeje sa, keď vraví: „No ešte ani v 4. roč-
níku na gymnáziu som nevedela, čo ďa-
lej. Tak dlho som váhala, až som nestihla 
prvé prijímačky na herectvo, podarilo sa 
mi to o rok. Iní sa však o tom pokúšajú aj 
štyri- či päťkrát.“
Študovala muzikálové herectvo. V štvr-
tom ročníku v najväčšom budapeštian-
skom divadle si zahrala menšie epizódy. 
Komentuje to slovami „aby sme videli, 
ako to chodí.“ Po skončení školy hrala 
(okrem iných) hlavnú rolu - deväťročného 
chlapca - v maďarskej hre Chlapci z ulice 
Pál. A hrá ju dodnes. Bola to jej prvá väč-
šia rola. „Deti majú toto predstavenie veľ-
mi rady. Keď mi píšu, oslovujú ma menom 

hlavnej postavy. Vykrikujú po mne: Ahoj, 
Nemecsek Ernő!
Hereckých príležitostí má dostatok, v Ma-
ďarsku sa rýchlo presadila. V Rómeovi      
a Júlii bola Júliou, v Hamletovi je Oféliou, 
hlavnú postavu si zahrala aj v Trojgrošo-
vej opere. „V herectve som sa našla, teší 
ma hrať,“ spokojne konštatuje táto útla 
mladá herečka, tvárou pripomínajúca aj 
Alessandru Martines (princeznú Fantag-
hiró) či Audrey Tautu. 
Popri divadle na-
krúca aj filmy, 
chcela by si zahrať 
v slovenských či 
českých produk-
ciách. Ťahá ju to 
aj do iných kon-
čín, rada objavuje 
nové miesta. Veľa 
sa jej už podarilo, 
no herecký život 
má pred sebou. 
A s ním veľa krás-
nych rolí, na ktoré 
sa vždy teší.

Eva Lauková
foto archív  
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Mért nem értik már meg
Mért vannak óhajok, mért égnek a vágyak?
mért halnak igazak, mért verve a bátrak?
mért törik a hűség, mért oly messze a cél?
mért nincs örök tavasz, mért nem zöld már a 
rét? 
mért hullnak a könnyek, mért zokog a lekünk?
mért nem érünk célba, mért van bánat velünk?
mért nem teljesülnek forró, igaz álmok?
mért ül még szívünkön nyomorító átok?
mért kell várni egyre, gyönyörű holnapra?
mért nem kapja szívünk, mi jót hozna sorsa?
mért tapossák össze szívét a jóságnak?
mért redőnyözik el arcát boldogságnak?
mért csattan az ostor, mért vág korbács 
belénk?
mért felhős még egünk, mért nem jön a 
reggel?
mért nem értik már meg szívünk szerettel?
mért ezer torlasszal zárják utunk egyre?
mért nem hiszik már el - vágyunk jóra, 
szebbre?
mért nem értik már meg hangját minden 
jónak?
mért ferdítik úgy el értelmét a szónak?
mért tapossák össze igazak szándékát?
bontják, rontják zúzzák a hűség hajlékát?

Azt várja a szívünk, lelkünk érte eped:
ÉRTSÉK MEG VÉGRE AZT, AKI HŰN SZERET!

Mgr. Katona Roland

Júlia, Ofélia, aj malý chlapec

Vianočné trhy
Blížia sa Via-
noce. Každý                        
z nás sa chys-
tá na najkraj-
šie sviatky 
roka. Naše 
čarovné do-
movy sú plné 
tepla, lásky      
a porozume-
nia. Ako minu-

lý rok, aj teraz otvoríme brány našej školy, 
aby sme uskutočnili tradičné vianočné 
trhy. Hostí čaká krátky program, potom sa 
deti môžu zúčastniť na výrobe vianočných 
ozdôb z papiera, prírodných materiálov 
a modelovacej hmoty. Aby sa deti lepšie 
bavili, v telocvični na ne čaká nafukovací 
hrad. 
Čakáme každého, kto je zvedavý na vý-
robky detí a koho zaujíma naša vianočná 
dielňa.

Trhy sa uskutočnia v ZŠ s VJM A. M. 
Szencziho  28. novembra o 16. hod. 
O občerstvenie a vianočnú atmosféru 
sa postarajú učiteľky I. stupňa. 

Karácsonyi vásár
Meghívó

Közeledik a karácsony. Az adventi idős-
zak, amikor az ember szebbé, ünnepé-
lyesebbé varázsolja otthonát. Az ünnepi 
hangulatot a szenci magyar alapiskolá-
ban a karácsonyi vásár megrendezésé-
vel szeretnénk fokozni. A vendégeket 
rövid műsorral fogadjuk, utána a gyere-
kek foglalkozásokon vehetnek részt, ahol 
karácsonyi díszeket készíthetnek, papír-
ból, só-lisztkeverékből és különböző ter-
mészetes anyagokból. A tornateremben 
az apróságokat  „ugrálóvár” fogadja.  

Minden kedves vendéget szeretettel vá-
runk

2008. november 28-án, 
pénteken, 16.00 

órai kezdettel a Szenczi Molnár Albert 
Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola első 
emeletén. 
Frissítőről, édességről, kellemes karác-
sonyi hangulatról az iskola pedagógusai 
gondoskodnak.

Uršula Holecsková: V herectve som sa našla, teší ma hrať



Občianske združenie Športo-
vý klub LABDA zorganizoval        
Kráľovej pri Senci 1. ročník fut-
balového turnaja Junior LABDA 
Cup pre futbalistov do 10 rokov. 
Chcelo prispieť nielen k rozvoju 
športových aktivít detí a mlá-
deže v seneckom regióne, ale 
aj motivovať mladých hráčov, 
aby v sebe objavili kolektívneho         
a bojovného futbalového ducha 
priamo počas zápasov.
Turnaj sa konal na hlavnom ih-
risku v Kráľovej pri Senci 18. ok-
tóbra. Zúčastnili sa na ňom štyri 
futbalové tímy MŠK Kráľová pri 
Senci, CEPIT Vajnory, SFM Se-

nec a ŠK Veľký Grob a zahrali si 
každý s každým. 
Hneď úvodné súboje naznačili, 
že turnaj nemá jasného favorita 
a rozhodne futbalová zručnosť, 
túžba po víťazstve a možno aj 
kus športového šťastia. Druž-
stvo domácich chlapcov pred-
viedlo nielen kompaktný kolek-
tívny výkon, ale disponovalo 
tiež individuálnymi zakončo-
vateľskými schopnosťami jed-
notlivých hráčov. Kolektívneho 
ducha a kombinačnú zručnosť 
predviedlo tiež družstvo SFM 
Senec s dvoma dievčatami. 
Bojovnosť a nezlomnú túžbu 

po víťazstve mali aj mužstvá                 
z Veľkého Grobu a Vajnor. Bolo 
sa na čo pozerať. Diváci mohli 
vidieť päť gólov jedného hráča 
v zápase, gól strelený branká-
rom z priameho voľného kopu, 
množstvo skvelých súbojov či 
vyspelú individuálnu techniku. 
Po troch víťazstvách napokon 
prvenstvo v turnaji a pohár pre 
víťaza putoval do rúk domácich 
futbalistov z Kráľovej pri Sen-
ci. Pri zhodnom počte bodov 
rozhodol o poradí na druhom 
až štvrtom mieste väčší počet 
strelených gólov. Striebro si tak 
odniesli hráči z Veľkého Grobu 
a bronz futbalisti SFM Senec. 
Organizačný výbor športového 

klubu LABDA však pri slávnost-
nom odovzdávaní cien udelil 
medaily a vecné ceny všetkým 
účastníkom turnaja. Na záver 
turnaja si všetky mužstvá svor-
ne pochutnali na občerstvení.
Poradie: 1. MŠK Kráľová pri 
Senci (9 bodov), 2. ŠK Veľký 
Grob (3), 3. SFM Senec (3), 4. 
FK Cepit Vajnory (3).
Najlepší: brankár - Roman 
Brinza (ŠK Veľký Grob), obran-
ca - Roman Šútovský (FK Cepit 
Vajnory), hráč - Lukas Leginus 
(SFM Senec), strelec turnaja - 
Jaroslav Šúplata (7 strelených 
gólov, MFK Kráľová pri Senci)

Mário Blaščák, prezident 
výkonného výboru ŠK LABDA
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Junior LABDA Cup, futbalová príležitosť 
pre najmenších

Prekvapujúcim víťazom už 17. ročníka volejba-
lového turnaja zamestnancov seneckých škôl 
a organizácií sa stal po prvý raz celok mest-
ského úradu (na obr.). Pred začiatkom turna-
ja viacerí favorizovali obhajcu ZŠ Tajovského, 

napokon skončila na druhom mieste. Tretiu 
priečku získala Stredná odborná škola, štvr-
tú ZŠ Mlynská a s piatym poradím sa muselo 
uspokojiť Gymnázium A. Bernoláka.

 (el)

Vyhodnotenie 
najlepších 
športovcov
Komisia športu pri Mestskom 
zastupiteľstve v Senci organi-
zuje koncom roka vyhodno-
tenie najlepších športovcov          
a športových kolektívov za rok 
2008. Žiadame športové kluby 
a telovýchovné jednoty, aby do 
15. decembra písomne nahlá-
sili zoznam športovcov alebo 
športových kolektívov, repre-
zentujúcich mesto na medzi-
národných či celoštátnych 
súťažiach. Návrhy budú pred-
ložené Komisii športu pri MsZ. 
Zoznam športovcov a športo-
vých kolektívov písomne na-
hláste tajomníčke komisie Mgr. 
Alžbete Vinczeovej na Mestský 
úrad v Senci.                         (r)



S trénerom SFM Senec - Veľ-
ký Biel Branislavom Kriš-
kom po skončení jesennej 
časti ligy.

Jesenná časť ligového roč-
níka 2. ligy Západ je za vami. 
Ako ste spokojný?
- Nastúpil som do rozbehnutej 
súťaže, pod mojím vedením 
sme z piatich zápasov vyhra-
li štyri. Mužstvo ma sklamalo 
na Slovane. Udržali sme však 
kontakt s celkami z čela tabuľ-
ky, ktoré sú v hre o postup do 
1. ligy, Senec je štvrtý. Na ve-
dúci tím Vráble strácame šesť 
bodov, na druhý a tretí tím  
bod. V domácich zápasoch 
stúplo nasadenie hráčov, do-
kázali sme vyvinúť tlak a dať 
góly. Víťazne 2:0 sme zvládli 
aj posledný zápas doma s No-
vým Mestom nad Váhom, keď 

góly dali Belkovics a Brezík.
V čom vidíte rezervy?
- Musíme zlepšiť hru v druhom 
polčase - prebudiť tímové-
ho ducha, udržať nasadenie. 
Kombinačne sú hráči na tom 
dobre.
Ako využijete obdobie do 
začiatku jarnej časti?
- Trénujeme do 15. decembra, 
s intenzívnou prípravou za-
číname 8. januára. Zohráme 
pätnásť prípravných zápasov 
zväčša s mužstvami  z vyšších 
líg, budú medzi nimi aj Slovan, 
Inter a Zlaté Moravce. Prvý 
zápas odohráme 15. marca          
v Trnave.
Chystáte nejaké zmeny?
- Skladba mužstva je dobrá, 
menšie zmeny však budeme 
robiť.

Eva Lauková, foto Ján Lauko
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Chcú prebudiť tímového ducha

Skeletons zdolal Playboy po desiatich rokoch

Senecká hokejbalová liga je v 
novom ročníku opäť dramatic-
kejšia. Pribudli štyri mužstvá 
(Pavúci Pezinok, Nordland 
Galanta, Empíria Bratislava, 
Devils Petržalka), liga sa roz-
šírila na pätnásť celkov. Je 
zaujímavejšia, má viac prek-
vapení, naberá na kvalite. Len 
zo Senca a okolia v nej hrá 
okolo 50 hráčov. Po siedmich 
kolách vedú pezinskí Pavúci, 
nasledujú Orly Modra a Play-
boy Senec. 
V 7. kole sa v nedeľu 9. novem-
bra stretli v seneckom derby 
mužstvá Playboy a Skeletons. 

A motyka vystrelila, potvrdi-
lo sa, že zdolateľný je každý. 
Aj keď celku Skeletons trvalo 
desať! rokov, kým sa mu po-
darilo poraziť Playboy. Bodaj 
by sa netešili... Kapitán tímu 
Playboy Senec Matej Partel, 
ktorý už v zápasoch dlhšie 
absentuje pre zranenie, vraví, 
že im nevychádzalo nič, súper 
bol lepší. „Teraz bude dôležité 
uhrať ďalšie zápasy a dostať 
sa do play off.“ Faktom je, že 
obaja brankári Playboy nemali 
svoj deň.
Väčší rešpekt mali hráči aj 
pred - po prvý raz pískajúcimi 

medzinárodnými rozhodcami, 
v zastúpení Slovenskej hokej-
balovej únie.
Liga sa teší záujmu aj zo stra-
ny fanúšikov. Dobré výkony, 

dobre zásobený bufet a ihris-
ko pre deti robia svoje. Bližšie 
info na www.hokejbalsenec.
sk

Eva Lauková, foto Ján Lauko
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Program na november
KINO MIER

Začiatok predstavení o 18. h

10. 11., pondelok - utorok
MOJE ČUČRIEDKOVÉ NOCI
Cesta sebapoznania ako liek na zlomené srdcia. 
USA, nevhodné do 12 r., 111 min.

Vstupné 65 Sk (2,16 Eur)

14. 15. 16. 17., piatok - sobota - nedeľa - pondelok
MAMMA MIA!
Nesmrteľná ABBA. V hlavných úlohách Meryl Streep 
a Pierce Brosnan. USA, nevhodné do 12 r., 108 min.

Vstupné 70 Sk (2,32 Eur)

18., utorok   BOBULE
Letná komédia nás zavedie na moravské vinice - je to 
príbeh o dvoch priateľoch, ktorí pochopia, že nielen 
pri mori sa dá prežiť fantastická dovolenka. ČR, ne-
vhodné do 12 r., 90 min.

Vstupné 60 Sk (1,99 Eur)

20. 21., štvrtok - piatok
CESTA DO STREDU ZEME
Dobrodružný rodinný film, na každom kroku striehne 
nebezpečenstvo. USA, nevhodné do 12 r., 92 min.

Vstupné 70 Sk (2,32 Eur)

22. 23., sobota - nedeľa
HELLBOY II: ZLATÁ ARMÁDA
Zachrániť svet je pekelná drina. USA, nevhodné do 
12 r., 120 min.

Vstupné 70 Sk (2,32 Eur)

24., pondelok   U MĚ DOBRÝ
Komédia od tvorcov Pelíškov, Pupenda a Medvídka 
tentoraz o prvých rokoch našej novej kapitalistickej 
reality. Hrajú: B. Polívka, J. Somr a ďalší. Réžia: Jan 
Hřebejk. ČR, nevhodné do 12 r., 100 min.

Vstupné 60 Sk (1,99 Eur)

25., utorok   SUPERHRDINA
Akčná komédia. Paródia na filmy o super hrdinoch, 
od Spidermana, Batmana, X-menov až po Fantas-
tickú štvorku. Hrajú: L. Nielsen, P. Anderson a ďalší. 
USA, nevhodné do 12 r., 85 min.

Vstupné 60 Sk (1,99 Eur)

27., štvrtok   AKO UKRADNÚŤ NEVESTU
Romantická kom. USA, nevhodné do 12 r., 100 min.

Vstupné 60 Sk (1,99 Eur)

28. 29., piatok – sobota   CINKA PANNA
Cinka Panna je prvá známa rómska primáška. Film 
D. Rapoša je svojbytným romantickým príbehom. 
Hrajú: A. Gurji, M. Huba, Z.  Kronerová, J. Vajda, M. 
Dejdar a ďalší. SR/ČR/MAĎ, nevhodné do 15 r., 122 
min.

Vstupné 70 Sk (2,32 Eur)

30., nedeľa   ZOZNÁMTE SA S DAVEOM
Komédia pripomínajúca divácky veľmi úspešný film 
(Dr. Doolittle). V hlavnej úlohe s Eddiem Murphym. 
USA, nevhodné do 7 r., čes. dabing, 91 min.

Vstupné 60 Sk (1,99 Eur)

Mládežnícke, detské filmové predstavenia:

16., nedeľa o 15.30 h   WALL-E
Čo ak ľudstvo muselo narýchlo opustiť Zem a niekto 

zabudol vypnúť posledného robota? Animovaná ro-
dinná komédia. USA, 103 min. slov. dabing

Vstupné 60 Sk (1,99 Eur)

23., nedeľa o 15 30 hod.
NARNIA: PRINC KASPIAN
Druhá časť úspešnej ságy o tajomnej ríši Narnia. 
USA Nevhodné pre vekovú skupinu do 7 rokov 149 
min. slovenský dabing

Vstupné 60 Sk (1,99 Eur)

Kultúrne podujatia: 
LABYRINT centrum kultúry

15. (sobota) o 14. h
Renesancia a náboženské hnutia - seminár
november 15 (szombat) 14.00 Vallási mozgalmak      
a reneszánszban - szeminárium

Kultúrne podujatia: 
kinosála

30. (nedeľa) o 16. h
TRI ORIEŠKY pre Richarda Rikkona - klavírny kon-
cert  

Vstupné 199 Sk (6,61 Eur)

NOVINKA

Predpredaj vstupeniek na filmové a detské  predsta-
venia najmenej 14 dní vopred. Na kultúrne poduja-
tie 30 dní vopred. V kancelárií MsKS, pokladni kina          
a v CK Labyrint na II. poschodí.

Spoločenská kronika
Narodili sa

Tomáš Ondruš, Teodor Macko, Adam Mikula, Matúš 
František Valentín, Barbora Bottová, Jakub Colm 
Bilec, Matej Okruhlica, Elisa Heveši, Vanesa Valo-
vičová, Pavlína Šemetková, Sophia Hideghétyová, 
Michaela Šeboková, Denis Kramarič, Marko Rigo, 
Victoria Rigová, Anna Klenovics, Martin Lucas Eliáš, 
Nela Šegitová, Laura Sándor, Tamara Gilbert, Luca 
Cavagna  

Manželstvo uzatvorili
Ing. Marian Bachan – Magdaléna Príbelská, Ing. 
Miroslav Čerešňa – Monika Chvostíková, Silvester 
Tomovič – Eva Farkašová, Myroslav  Petrovyč Yo-
nash – Monika Suricová, Jozef Podolinčák – Kinga 
Pohlová, Pavol Takáč – Barbora Slivoňová, Ivan Vin-
cent Augustovič – Mária Kováčová, Kvetoslav Novák 
– Ľudmila Horáčeková

Blahoželáme jubilantom
Jednota dôchodcov MO v Senci 

Alžbeta Svitanová (60), Mikuláš Bertók (65), Alžbeta 
Lépešová (65), Melánia Vámošiová (70), MUDr. Zora 
Hatiarová (80)

Klub dôchodcov 
Mikuláš Bertók (65), Alžbeta Lépešová (65), Katarí-
na Študentová (60), Margita Michaleková (60)

Slovenský zväz telesne
postihnutých ZO č. 215 v Senci

Ladislav Juhász (50), Anton Zváč (75)

Navždy nás opustili
Ján Hoz (1961), Vendelín Holocsy (1938), Štefan 
Dömötör (1929), Anna Varjuová (1923), Peter Kmeťo 
(1957), Július Krolik (1951), Františka Kollárovicso-
vá (1921), Mária Kašová (1934), Anna Gabrišková 
(1947).

Dňa 20. novembra si pripomíname 
rok, čo nás navždy opustil náš mi-
lovaný manžel, brat, otec, svokor           
a dedko František Bordács. S lás-
kou na teba spomíname, navždy 
ostaneš v našich srdciach. 
Szívünkben soha el nem múló sze-
retettel emlékezünk november 20-

án halálának első évfordulóján drága halottunkra 
Bordács Ferencre. Köszönjük mindenkinek, akik 
velünk emlékeznek. Szerető felesége, testvére, lá-
nyai, vejei és unokái.

Dňa 21. novembra si pripomenieme 
10. výročie, kedy nás navždy opustil 
náš drahý manžel, otec a starý otec 
Pavol Marák. Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu s nami tichú spomienku. 
Manželka, synovia, nevesty a vnú-
čatá.

Úprimne ďakujeme všetkým prí-
buzným, priateľom a známym, ktorí 
sa prišli rozlúčiť 10. októbra s na-
ším milovaným manželom, otcom, 
svokrom a starým otcom Štefanom 
Dömötörom. S poďakovaním za 
prejavenú sústrasť a kvetinové dary. 

Smútiaca rodina

Öszintén köszonjük öszes rokonnak, barátnak és 
ismerősnek, akik eljöttek elbúcsúzni 2008 október 
10-én szeretett férjel, édesapával, apóssal és nagy-
apával Dömötör Istvánnal. Köszonjuk az öszinte 
részvétet és a virágot. Gyázsoló család

Dňa 17. novembra bude 15 rokov, 
čo nás navždy opustil Alexander 
Mókoš vo veku 73 rokov. S láskou 
naňho spomínajú štyri dcéry, traja 
zaťovia, dvaja synovia, nevesta, 
trinásť vnúčat, pätnásť pravnúčat, 
prapravnúča a ostatná rodina.

Dňa 25. novembra uplynie rok, čo 
nás navždy opustila naša milova-
ná babička Gizela Vámošiová.               
S láskou spomínajú vnučka Gabika 
s manželom Milanom.

Pätnásť rokov prešlo - tak dlhý čas, 
no spomienky na teba neutíchnu       
v nás. Marek Štefanovič mal iba 20 
rokov, keď odišiel navždy.
S láskou Andrea

Dňa 5. novembra sme si pripome-
nuli 10. výročie, čo nás po tragickej 
nehode vo veku 24. rokov navždy                           
opustil náš milovaný syn Ján         
Kirschner. Stále na teba myslíme. 
Rodičia, sestry a brat s rodinami. 
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku. Ďakujeme.
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