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ŠPORT: Hádzanárky Piccard Senec so svetovou trofejou

Aký bol uplynulý rok pre 
mesto Senec?
-Úspešný, úlohy, ktoré sme si 
predsavzali, sme splnili. 
Čo považujete za najväčšie 
plusy?
-Najdôležitejšie je pokračovať 
v tvorbe nového územného 

plánu mesta. Súčasný bol 
schválený ešte v roku 1993, 
medzitým sa pätnásťkrát ak-
tualizoval. V etape Prieskumy 
a rozbory, v ktorej sa tvorba 
nového ÚP nachádza, mest-
skí poslanci schválili 42 lokalít 
s celkovou plochou 447 hek-

tárov. Na zhruba budúcich 
30 rokov sa určuje, ako bude 
mesto vyzerať, ako sa roz-
rastie. V tejto súvislosti sa do 
budúcnosti ráta so zväčšením 
mesta o približne 10-tisíc oby-
vateľov.

(pokračovanie na str. 5)

Veľa sme urobili, veľa nás čaká

Profesionálne, 
odborne, ľudsky
S Ing. Jarmilou Répássyovou, 
novou prednostkou

Kto vás oslovil na tento 
post? 
-Na spoluprácu ma oslovili sú-
časný primátor Ing. Karol Kvál 
a bývalý prednosta Henrich 
Polakovič. 
Aké boli vaše dôvody na pri-
jatie tejto funkcie?
-Spočiatku som váhala, ale 
ponuka ma oslovila a rada by 
som v tejto, pre mňa význam-
nej funkcii, zužitkovala dote-
raz nadobudnuté vedomosti                 
a skúsenosti. Samospráva má 
svoje špecifiká ako každá iná 
oblasť v spoločnosti, no má 
aj množstvo problémov, ktoré 
je potrebné riešiť. Je to práca         
s ľuďmi – občanmi, s ktorými 
treba komunikovať. 
Na čom chcete stavať?
-Jednotlivými problémami 
mesta sa zaoberajú odbory       
a oddelenia, kde pôsobia od-
borníci, ktorým musím dôve-
rovať. Budem sa snažiť, aby aj 
oni dôverovali mne. Po takmer 
trištvrte ročnom pôsobení v sa-
mospráve v pozícii zástupkyne 
prednostu Mestského úradu      
v Senci som postupne vnikala 
do problematiky.

(pokračovanie na str. 2)

Uverejňujeme časť VZN, ktorá 
sa najviac dotýka občanov,     
u ktorých nastala zmena roz-
hodujúca pre vznik alebo zá-
nik daňovej povinnosti. Pod-
statné zmeny oproti minulému 
roku nenastali, poplatky sú 
prerátané na eurá stanove-
ným konverzným kurzom. 

Daňové priznania na rok 2009 
podávajú do 31. januára 2009 
len tí, u ktorých nastala zme-
na (nadobudnutie, predaj ne-
hnuteľnosti, kolaudácia domu, 
vydanie stavebného povolenia 
atď.) Daň za psa je splatná bez 
vyrubenia do 31. januára!

                         (viac na str. 9)

Pozor na platby za psa

Primátor Karol Kvál o roku minulom aj súčasnom

Karol Kvál: „Nový rok je už realitou a ja želám všetkým obyvateľom Senca, aby ste mali veľa psychickej 
aj fyzickej sily zvládať všetko to, čo ste si predsavzali. Aby vás úspechy a spokojnosť sprevádzali tak, 
ako v závere minulého roka Luciu Debnárovú, ktorá si priniesla medailu z majstrovstiev sveta. A či je 
silnejšia ako ja? Radšej sme to rýchlo ukončili. Lebo formu ešte stále má.“                  foto Eva Lauková

Šampanské pod vodou
Ako potápači sa stretávame      
s rôznymi typmi ponorov. Naj-
častejšie ponory - výcvikové, 
technické, pracovné, objaviteľ-
ské, machrovacie, dokumen-
tačné a neviem aké, vystriedali 
na prelome rokov ponory svia-
točné.

(pokračovanie na str. 3)



Mesto Senec bude v roku 2009 
hospodáriť s vyrovnaným roz-
počtom 329 miliónov 420-tis. 
Sk (10 mil. 935-tis. eur). Roz-
hodli o tom mestskí poslanci 
na svojom decembrovom za-
sadnutí.

Medziročný nárast rozpočtu 
(okrem Správy cestovného ru-

chu) predstavuje 39 mil. 811-tis 
Sk (1 mil. 321-tis. eur), keď sa 
zvyšuje podielová daň, zvyšujú 
sa energie a náklady na všetky 
práce. 
Tohtoročný rozpočet je zamera-
ný predovšetkým na napĺňanie 
požiadaviek občanov podľa jed-
notlivých volebných obvodov. 
Podstatnú časť príjmov tvoria 

výnosy dane z príjmov fyzic-
kých osôb, 128 mil. 100-tis. Sk 
(4 mil. 252-tis. eur) a z ostatných 
príjmov výnos dane z nehnuteľ-
ností, 60 mil. Sk (1 mil. 992-tis. 
eur). 
Objem nedaňových príjmov        
z predaja nehnuteľností vo vlast-
níctve mesta predstavuje 10 mil. 
800-tis. Sk (358-tis. eur). 
Vo výdavkovej časti rozpočtu sa 
ráta najviac na realizáciu pro-
jektov – vrátane prostriedkov 
z EÚ 48 mil. 800-tis. Sk (1 mil. 
620-tis. eur). Časť financií bude 
refundovaná z fondov EÚ.
Ďalšie financie 13 mil. 300-tis. 
Sk (441-tis. eur) pôjdu na vý-
stavbu cesty, vodojem a kanali-
začné rozvody za Aquaparkom, 
vykúpenie starej budovy pošty 
na pripravované parkovisko. 
Na výmeny okien na MŠ Košic-
ká, Kysucká a na telocvični ZŠ        
A. M. Szencziho, zakúpenie vo-
zidla pre stredisko sociálnych 
služieb a ďalšiu údržbu sa ráta  
s 8 mil. Sk (266-tis. eur). Ďalšie 
2 mil. Sk (66-tis. eur) sa inves-
tujú do údržby budovy na šta-
dióne Národného tréningového 
centra.                                 (el)
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Profesionálne, odborne, ľudsky

Henrich Polakovič 
odchádza
Po dvanástich rokoch vo funk-
cii prednostu Mestského úradu 
v Senci odišiel do dôchodku 
Henrich Polakovič. Za jeho 
prácu mu poďakoval primátor 
aj mestskí poslanci. Stručne 
zhodnotil svoje pôsobenie, 
keď o. i. povedal: „Za môjho 
účinkovania na úrade sa veľa 
zmenilo. Do systému riadenia 
a fungovania samosprávy sa 
vnáša väčší poriadok – mení 
sa legislatíva, aj podmienky. 
Samospráve pribudli kom-
petencie, bol to veľký zásah 
do jej činnosti. Dobre sme sa                                                                     
s tým vysporiadali predo-
všetkým v oblasti školstva, ale 
aj v činnosti stavebného úradu, 
štátneho fondu rozvoja býva-
nia, v oblasti ochrany životného 
prostredia či dopravy. Veľký zá-
sah do chodu samosprávy  má 
informatizácia. Cieľom je, aby 
občania čo najmenej museli 
chodiť na úrad. Vďaka daňovým 
poplatkom od firiem z logistic-
kých centier a priemyselného 
parku mesto môže okrem iného 
vo väčšej miere rekonštruovať 
budovy škôl a školských zaria-
dení. Aj zásluhou pragmatic-
kého a konštruktívneho mest-
ského zastupiteľstva sa mesto 
rozvíja, napreduje.“ (el)

Betlehemské svetlo, piesne a verše priniesli na posledné zasadnu-
tie mestského zastupiteľstva v minulom roku žiaci ZUŠ Fándlyho.   

foto Eva Lauková

Poslanci schválili vyrovnaný rozpočet

Funkcie prednostky Mestského úradu v Senci 
sa od 1. januára ujala Ing. Jarmila Répássyová
(dokončenie zo str. 1)
Pomáha mi v tom aj aktívna 
spolupráca s kolegami z úradu. 
Profesionálny prístup, odbor-
nosť a ľudskosť tvoria základ, 
na ktorom sa budeme snažiť 
budovať a prehlbovať dôveru 
občanov. 
Aké sú vaše ciele?
-Chcem, aby občania boli s na-
šou prácou spokojní. Nie vždy 
môžeme vyhovieť všetkým po-
žiadavkám, no ak občan bude 
odchádzať s pocitom, že sme 
mu aspoň poradili, ako jeho 
problém riešiť, prípadne sme ho 
zmiernili, bude to znamenať, že 
naša práca nie je márna.
Čo predovšetkým chcete 
skvalitniť?
-Senec aj vďaka blízkej polohe           
k Bratislave, ako aj vďaka svoj-
mu príjemnému životnému 
prostrediu či Slnečným jazerám 
sa stal stálym domovom pre 
tisíce nových spoluobčanov                       

a zároveň je aj turistickým cie-
ľom pre tisíce návštevníkov 
počas letnej sezóny. Preto si 
myslím, že v našom meste by 
sme mali skvalitniť najmä služ-
by zdravotnícke, stravovacie, 
služby cestovného ruchu. Riešiť 
by sa mala aj sociálna oblasť                             
v celom svojom komplexe, do-
prava, oblasť tvorby zelene                        
v meste atď.           Eva Lauková

Ing. Jarmila Répássyová (1961) pochádza zo Senca. Po absolvo-
vaní Gymnázia v Senci študovala na obchodnej fakulte Vysokej škole 
ekonomickej v Bratislave, kde promovala v roku 1984. Vo svojej pro-
fesionálnej kariére pôsobila spočiatku v referentských, neskôr riadia-
cich pozíciách, či už v podnikovej sfére, ako aj v oblasti štátnej správy          
a verejnej správy. V rámci doplňovania si  odborných vedomosti ab-
solvovala školenia v oblasti Corporate Governance, Asertivita a efek-
tívnosť v manažérskej komunikácii, Medzinárodné účtovné štandardy 
v praxi. V minulom roku ukončila 7-mesačné vzdelávanie: Odborná 
príprava záujemcov o prácu vo verejnej správe, ktoré sa uskutočnilo 
v rámci národného projektu systému vzdelávania zamestnancov ve-
rejnej správy s orientáciou na internú a externú verejnú správu. Ing. 
Répássyová ovláda okrem slovenčiny aktívne maďarský, anglický         
a pasívne nemecký jazyk.

Čestnosť nevymrela

Nepríjemný šok vystriedalo       
v predvianočnom období milé 
prekvapenie. Obyvateľka Blat-
ného si po výbere 5-tisíc korún 
z bankomatu OTP Banky v Sen-
ci peniaze zabudla v bankoma-
te. Našla ich Mária Döményová, 
ktorá ich odovzdala v banke       
a dostali sa k majiteľke. Srdeč-
ne jej ďakuje. (r)



(dokončenie zo str. 1)
V závere roka sa v základni potápačského 
klubu Atol Senec na jazere Guláška stret-
lo niekoľko skupiniek, ktoré majú spoloč-
ný cieľ: Uložiť pod vodu vianočný strom. 
Okrem toho spomenúť si na svojich už 
nežijúcich kamarátov, zavinšovať si alebo 
len tak sa stretnúť. V závere starého roka 
sa tých vianočných stromčekov dostalo 
pod vodu niekoľko. Zaujímavé bolo, ako 
sa skupinky potápačov od seba dištan-
covali. Nikto predsa nebude podporovať 
tých druhých, horších. V novom roku sa 

aj v našej klubovni zišlo niekoľko desiatok 
potápačov kamarátov. V kesóne pod vo-
dou sme si pripili šampanským. Nedopitá 
fľaša - zaručene dobre vychladená - stále 
čaká aj na vás. Ak prídete včas... Po novo-
ročnom ponore bola k dispozícii vyhriata 
klubovňa, teplé nápoje aj gulášik. Žela-
nie všetkého najlepšieho bolo namieste. 
Pred krízou, ktorú nám sľubujú bohatí, 
sa o plánoch do budúcna ani nehovorilo. 
Prajeme všetkým, dobrým aj zlým, len to 
najlepšie.  

Ľudo Galovič
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Pod lupou

Rozbil výklad
Poverený príslušník oddelenia 
skráteného vyšetrovania Se-
nec začal trestné stíhanie vo 
veci úmyselného prečinu po-
škodzovania cudzej veci proti 
neznámemu páchateľovi. Ten 
v čase od 27.  decembra do 
2.30 h 28. decembra v Sen-
ci na Námestí 1. mája rozbil 
sklenenú výplň výkladu optiky                    
a spôsobil tak škodu 497,91 
eur (15-tis. Sk). 

Páv na streche
Snahu o odchyt páva nazývajú 
hasiči technickým zásahom.  
O tom, že na streche rodin-
ného domu  na Priemyselnej 
ulici  v Senci sa rozhliada páv, 
dostali správu 9. januára o 9.40 
hod. Keď však pristavili k domu 
rebrík, páv uletel. 

Uzávierka februárového 
čísla mestských novín Senčan 

je v stredu 28. januára.

Deň vianočný, deň sviatočný. Niekto ho však poňal ako deň, kedy 
si môže urobiť z chodníka na pešej zóne smetisko. Živelnú skládku 
na Lichnerovej ulici nafotili mestskí policajti 24. decembra krátko 
po 15. hod. 

Stromček a šampanské pod vodou

Šok zažil 12. januára Kristián 
A. z Novej Dedinky, keď po 
chvíli neprítomnosti uzrel ho-
rieť svoju autodielňu. Seneckí 
hasiči prirovnali požiar k tým 
v televíznych filmoch, keď             
z každého otvoru šľahajú kru-
té plamene. Po nahlásení po-
žiaru o 16. hod. sa na miesto 

dostavili dve osádky hasičov 
zo Senca. Videli, ako sa oheň 
šíri na vedľa stojaci rodinný 
dom. Pred dielňou horeli dve 
zaparkované autá. V dielni sa 
nachádzala plynová zváracia 
súprava a dve motorové vo-
zidlá. Pre neoznačenie a pri-
mrznutie hydrantov hasiči mali 

sťažené podmienky. Vyžiadali 
si pomoc z Pezinka. Počas 
likvidačných prác evakuova-
li tlakové nádoby, rozobrali 
drevenú strešnú konštrukciu 
a odstránili strešnú krytinu. 
Majiteľ do príchodu jednot-
ky zabezpečil  odpojenie od 
elektriny a plynu. Na miesto 
privolali aj políciu. Požiar zničil 
osobné automobily škoda Oc-
tavia kombi, Chevrolet Lacetti, 
kompletné zariadenie dielne 
aj samotnú stavbu. Poškodil aj 
vozidlá Fiat Tipo, Opel Vectra 
zaparkované pred dielňou. 
Sálavé teplo poznačilo aj Audi 
A4 a Mitsubishi Eclipse. Po-
škodili sa aj okná a fasáda na 
susednom rodinnom dome, 
ako aj na majiteľovom dome. 
Predbežná škoda sa odhadu-
je na  viac ako 116-tis. eur (3,5 
mil. sk). (el)

Šľahali kruté plamene

Po naháňačke 
chytili sprejera
Hliadka mestskej polície po na-
háňačke zadržala 13. decem-
bra o pol jednej v noci sprejera 
zo Senca. 
Podľa očitého svedka spolu            
s ďalšími tromi mladými muž-
mi, ktorých sa na mieste nepo-
darilo zadržať, sa zabávali tres-
tuhodným spôsobom: Sprejmi 
znečistili vchodové dvere na 
bytovke, schránky, pivničné 
okno, novinový stánok, stĺp 
osvetlenia, dopravnú značku, 
reklamný pútač, pizzeriu. Ich 
devastačným chúťkam neu-
nikla ani nová budova pošty. 
Sprejera prevzala štátna polí-
cia. (r)
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Cestná daň zostáva nezmenená
Bratislavský samosprávny kraj ani         
v tomto roku nemení sadzby dane               
z motorových vozidiel. Sadzby sú plat-
né od decembra 2006 a aj s prepočtom 
na euro ich nájdete na www.bratislav-
skykraj.sk.

Daň z motorových vozidiel je jedinou da-
ňou, ktorej sadzby stanovuje kraj a výnos 
z nej je príjmom jeho rozpočtu. Správu 
tejto dane však vykonávajú daňové úra-
dy. To znamená, že podnikatelia podá-
vajú daňové priznanie a taktiež realizujú 

úhradu smerom k príslušnému daňovému 
úradu. V roku 2009 BSK predpokladá prí-
jem z dane z motorových vozidiel celkom 
vo výške cca 28,2 mil. € (850 mil. Sk), kto-
ré budú smerovať predovšetkým do re-
konštrukcie a opráv cestnej infraštruktúry               
v regióne, i keď treba objektívne povedať, 
že len tieto financie by potrebu neuspoko-
jili. V minulom roku skomplikovalo navyše 
výber tejto dane rozhodnutie vlády, ktoré 
Bratislavskému kraju spôsobilo výpadok 
v priebehu roka až 9,3 mil. € (280 mil. Sk). 
To znamenalo nutnosť prehodnotenia 

investícií a aktivít a bolo taktiež jedným                                         
z dôvodov na zobratie úveru z Európskej 
investičnej banky.
Podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miest-
nych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady v znení neskorších predpisov je 
daňovník povinný podať daňové prizna-
nie za zdaňovacie obdobie miestne prí-
slušnému správcovi dane, a to vždy do 
31. januára po uplynutí zdaňovacieho 
obdobia, za ktoré sa daňové priznanie 
podáva. (bsk)

Zmena výplaty peňažných príspevkov
Úrad práce, sociálnych vecí     
a rodiny v Pezinku, odbor so-
ciálnych vecí a rodiny, praco-
visko Senec oznamuje, že od            
1. januára 2009 nadobúda 
účinnosť zákon č. 447/2008 Z. 
z. o peňažných príspevkoch 
na kompenzáciu ťažkého zdra-
votného postihnutia a o zmene                                                         
a doplnení niektorých zákonov, 
ktorý v plnom rozsahu nahradí 
súčasný zákon č. 195/1998 Z. 
z. o sociálnej pomoci v znení 
neskorších predpisov, podľa 
ktorého sa peňažné príspev-

ky na kompenzáciu vyplácali        
v mesiaci, za ktorý patrili. 
V zmysle ustanovenia § 43 
ods. 5 nového zákona o pe-
ňažných príspevkoch na kom-
penzáciu ťažkého zdravotné-
ho postihnutia sa opakovaný 
peňažný príspevok na kom-
penzáciu vypláca mesačne 
pozadu, t. j. nastáva zmena vo 
výplate peňažných príspevkov 
na kompenzáciu zvýšených 
výdavkov (na diétne stravova-
nie, súvisiace s hygienou ale-
bo s opotrebovaním šatstva, 

bielizne, obuvi a bytového za-
riadenia, na prevádzku osob-
ného motorového vozidla, sta-
rostlivosť o psa so špeciálnym 
výcvikom) a peňažného prí-
spevku na opatrovanie, ktoré 
nebudú v mesiaci január 2009 
vyplatené. Peňažné príspev-
ky patriace za január 2009 
vyplatia vo februári 2009       
v mene euro, pričom ich výš-
ka po prepočte konverzným 
kurzom na slovenské koruny 
zostáva nezmenená.

Mgr. Renáta Zárecká  

V súvislosti so zavedením meny 
euro od 1. januára 2009 na 
Slovensku dochádza aj k sú-
bežnému zavedeniu euro kol-
kových známok. Pri vybavovaní 
svojich záležitostí, napríklad 
príslušných dokladov, výpisov, 
opisov, potvrdení, osvedčení 

a v ďalších prípadoch, kde sa 
platia správne a súdne poplatky 
formou kolkových známok, po 
17. januári 2009 budú môcť ob-
čania používať len euro kolkové 
známky namiesto doterajších 
korunových. Korunové kolkové 
známky strácajú po 16. januári 

2009 platnosť. Po tomto termíne 
ich bude distribútor - Slovenská 
pošta, a. s., odkupovať v eurách 
za ich nominálnu hodnotu (len 
po overení ich pravosti) do kon-
ca roku 2009. 
V zmysle zákona možno poplat-
ky vyberané správnymi orgán-
mi, súdmi a prokuratúrou platiť 
aj v hotovosti do pokladnice 
správneho orgánu, poštovým 
poukazom na účet príslušného 
správneho orgánu, alebo prevo-
dom z účtu v banke. Kolkovými 
známkami sa môžu platiť správ-
ne poplatky, len ak v jednotli-
vom prípade neprevyšujú sumu 
300 euro. (r)

Zavádzame nové euro kolky          

Hoci z mnohých pôšt avizujú, že kolky nemajú, v seneckej poš-
te ich zatiaľ predávajú. Poradia, aký kolok je potrebné si kúpiť.
Najnižšiu hodnotu má kolok oceľovomodrej farby, zaplatíte zaň 
0,50 eura. Vo fialových odtieňoch sú kolky v hodnote 1, 3 a 5 eur, 
zelenej farby sú 10 a 20 - eurové kolky. Päťdesiat eurový kolok je 
oranžovej a sto eurový kolok čierno – hnedej farby. 

Predaj len na pošte

Nocľaháreň praská
vo švíkoch
Ľudia, ktorí sa z rôznych dôvo-
dov ocitli na ulici si počas zim-
ných mesiacov prežijú svoje 
peklo. Bratislavský samospráv-
ny kraj im počas chladných nocí 
ponúka strechu nad hlavou,         
v bratislavskom Lamači na Fur-
manskej ulici zriaďuje nocľahá-
reň. Je otvorená spravidla od 15. 
novembra do 15. apríla, v prípa-
de nepriaznivého a chladného 
počasia aj dlhšie. Klientov prijí-
ma každý deň od štvrtej poobe-
de do ôsmej ráno.
Okrem teplej postele a čistej 
posteľnej bielizne zabezpečuje 
aj teplú večeru i základné hy-
gienické potreby. Má kapacitu 
24 lôžok, šestnásť pre mužov 
a osem pre ženy. V uplynulých 
chladných dňoch však nepo-
stačovala, kompetentní preto 
zasiahli a pridali ďalšie lôžka. Jej 
služby častokrát vyhľadá aj po-
lícia, ktorá privedie na kosť pre-
mrznutých ľudí z ulice. „Dokon-
ca sa na nás obracajú aj bežní 
ľudia, ktorí chcú bezdomovcom 
pomôcť,“ povedala v tejto súvis-
losti riaditeľka Domova sociál-
nych služieb Magdaléna Miháli-
ková. Nocľaháreň v posledných 
týždňoch doslova praskala vo 
švíkoch aj napriek tomu, že pod-
mienkou prijatia človeka v tiesni 
je, aby nebol pod vplyvom alko-
holu. 
Samotní klienti s tým nemajú 
žiadny problém. „Bezdomovci 
sú medzi sebou veľmi komunika-
tívni. Aj ten, ktorý chce u nás pre-
nocovať prvýkrát, už od svojich 
kamarátov z ulice vie, že služba 
nocľahárni je slušná a ústretová 
a čo sa alkoholu týka jednoznač-
ná,“ dodáva Miháliková. 

(bsk)
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Veľa sme urobili, veľa nás čaká
(dokončenie zo str. 1)

Ako mesto využilo možnos-
ti čerpania financií z fondov 
EÚ?
-V októbri sme dokončili čis-
tenie Slnečných jazier, ktoré 
trvalo viac ako dva roky. Bol 
to ojedinelý projekt na Slo-
vensku, mesto tak dalo zelenú 
ďalšiemu rozvoju turistického 
ruchu v Senci. Celkovo sa od-
salo približne 63-tisíc ton kalu, 
investície presiahli 113 miliónov 
korún. V tomto roku sa s prispe-
ním financií EÚ končil aj projekt 
Rekonštrukcia mestského kul-
túrneho strediska, kde investí-
cie predstavovali viac ako 38-
mil. Sk. V rámci neho bola uro-
bená nadstavba. V nej má sídlo 
rôznorodá záujmovo-umelecká 
činnosť spolu s vynikajúcou 
knižnicou, jednou z najlepších 
na Slovensku. Zrekonštruovalo 
sa aj kino.  
Do ktorých oblastí sa investo-
valo?
-Financie išli - okrem iného - 
aj do oblasti školstva, v troch 
materských školách a na zá-
kladnej umeleckej škole sme 
vymenili okná, rekonštrukciou 
jednej škôlky (investícia za 2,5 
mil. Sk) sa vytvorili kapacity pre 
prijatie ďalších 35 detí. Výrazné 
investície smerovali aj do jednej 
z najväčších ZŠ  na Slovensku 
na Tajovského ul., kde sa okrem 
výmeny okien zrekonštruovali 
aj sociálne zariadenia, vymeni-
la sa podlaha v telocvični, re-

konštruujú sa podlahy. Na ZUŠ 
Fándlyho sa vybudoval nový 
vstup a ďalšia miestnosť pre vý-
tvarný odbor.
Aké projekty sa pozitívne od-
razili na živote občanov? 
- Vlani sa začala tretia etapa bu-
dovania skládok komunálneho 
odpadu, mesto má tak zabez-
pečené jeho uskladňovanie na 
najbližších minimálne pätnásť 
rokov. Okrem Senca skládka 
bude naďalej slúžiť aj 32 ob-
ciam. V lete sme dokončili aj vý-
menu 22 kilometrov kanalizač-
ného a vodovodného potrubia 
za  takmer 220 mil. Sk. Investo-
rom bola Bratislavská vodáren-
ská spoločnosť. Zrekonštruovali 
sa aj povrchy vozoviek.
Ovplyvnili život v Senci noví 
investori?
-Aj v spolupráci s mestom sa 
noví investori postarali o prí-
chod ďalších obchodných re-
ťazcov. Pribudli Tesco a Kauf-
land, čo vítajú nielen obyvatelia 
mesta, ale aj turisti a okolité 
obce. Rozostavané sú viaceré 
lokality, kde budú nové rodinné 
či bytové domy. 
S čím nie ste spokojný?
-Mrzí nás, že už roky kazí dojem 

z námestia synagóga, ktorá je 
v zlom stave. Mesto  niekoľko 
rokov vyvíja snahy o jej zrekon-
štruovanie. Je to však majetok 
židovskej náboženskej obce, 
mesto nemôže do toho inves-
tovať. Dúfame, že v spolupráci      
s Bratislavským samosprávnym 
krajom sa nám to podarí. Urobili 
sme projekt Budovanie spoloč-
ného kultúrneho clustra Slo-
vensko – Rakúsko v historickej 
budove synagógy. Požadovaná 
výška príspevku zo štrukturál-
nych fondov EÚ je 72 miliónov 
korún. Projekt odovzdáme kon-
com januára. Ak sa to podarí, 
Senec získa ďalšie možnosti na 
rozvoj kultúry. Nie sme spokojní 
ani so situáciou v zdravotníctve, 
robíme všetky potrebné opa-
renia a kroky, aby obyvatelia 
boli spokojní. Týka sa to zruše-
nej pohotovosti v Senci, ako aj 
snáh, aby sa budova polikliniky 
dostala do vlastníctva mesta.
Čo očakávate od nového 
roku?
-Máme veľa plánov. Sú pripra-
vené ďalšie projekty na čerpa-
nie financií zo štrukturálnych 
fondov EÚ. V pláne je rekon-
štrukcia Farského námestia, 

kde z financií EÚ požadujeme 
asi 10 miliónov korún. Projekt 
sme už odovzdali. Jeho súčas-
ťou je aj dom smútku, ktorého 
rekonštrukcia sa chýli ku koncu. 
Mesto ju financuje z vlastných 
zdrojov. Približne 35 miliónov 
korún budeme z fondov EÚ 
žiadať na revitalizáciu mestskej 
oddychovej zóny (areál amfite-
átra). V  roku 2009 Bratislavská 
vodárenská spoločnosť v spo-
lupráci s mestom pripravila aj 
realizáciu dvoch nových vodo-
jemov v Senci, ktoré na niekoľ-
ko desaťročí zabezpečia rozvoj 
mesta.
Senec zatiaľ nemá mestskú 
dopravu. Ako sa to chystáte 
riešiť?
-Keďže mesto sa veľmi rýchlo 
rozvíja a pribúdajú obyvatelia i 
nové lokality, chystá sa zaviesť 
mestskú dopravu. Má byť zdar-
ma, vykonávať ju budú dva vlá-
čiky, v lete počas turistickej se-
zóny tri. Po technickej stránke je 
mesto pripravené, treba doriešiť 
autobusové zastávky a cestov-
ný poriadok.
Kde plánuje mesto ešte inves-
tovať?
-Aj v novom roku chceme in-
vestovať do výmeny okien  na 
ďalších materských školách či 
školských kluboch a na telo-
cvični ZŠ Szencziho, ako aj do 
rekonštrukcie školskej jedálne 
na ZŠ Tajovského. Máme pri-
pravený projekt osvetlenia škôl 
a školských zariadení.

Eva Lauková

Nová pošta začína slúžiť 
Novú dvojpodlažnú budovu pošty otvárajú 20. januára. Pôvodná 
bola už v dezolátnom stave. Mesto tak na pozemku, kde stojí stará 
budova, získa aj parkovacie plochy pre približne 40 áut, rozšíri sa 
priľahlá Bernolákova ulica, kde sa vybuduje aj chodník. Pri novej 
pošte sa ráta aj s okružnou križovatkou. 

Petícia občanov mala ohlas
Na petíciu obyvateľov mesta 
Senec a okolitých spádových 
obcií proti zrušeniu zdravotnej 
pohotovosti zareagovali tí, kto-
rým ju predsedníčka regionál-
nej pobočky Top centra podni-
kateliek v Senci Jana Turanská 
zaslala. „Pred Vianocami sa 
mi telefonicky ozval predseda 
Bratislavského samosprávneho 
kraja Vladimír Bajan. Súhlasil 
so mnou, že takéto riešenie nie 
je vhodné a je potrebné hľadať 
iné. Avizoval zorganizovanie 
okrúhleho stola so všetkými za-
interesovanými - ministerstvom 
zdravotníctva, seneckými lekár-
mi, BSK a mestom, s tým, že 
pozvú aj mňa. Čakáme, kedy 

sa ozve opäť s už konkrétnym 
termínom.“
V liste, ktorý prišiel z Kancelárie 
prezidenta Slovenskej republi-
ky Ivana Gašparoviča sa píše: 
„Pán prezident veľmi pozorne 
sledoval prípravu a priebeh 
reformy zdravotníctva a zdra-
votnícke zákony vrátil na opä-
tovné prerokovanie v Národnej 
rade. Prax ukazuje, že reforma 
nebola dobre pripravená, čo sa 
prejavuje problémami v posky-
tovaní zdravotnej starostlivosti, 
ktoré dopadajú na občanov.“ 
Kompetencie neumožňujú pre-
zidentovi zasahovať do riadia-
cich a rozhodovacích procesov 
ústredných štátnych orgánov. 

„Pri svojich rokovaniach so 
zainteresovanými subjektmi                                     
z rezortu zdravotníctva však na 
situáciu upozorní.“
O tom, ako nedomyslené bolo 
rozhodnutie pohotovosť expe-
rimentálne zrušiť, svedčí aj si-
tuácia na pohotovosti  pre deti 
na Kramároch pred Vianocami, 
kde rodičia s chorými deťmi 
čakali aj hodiny. Rovnako na 
to poukazuje prípad staršieho 
muž v Senci, ktorý sa na šmyk-
ľavom chodníku - paradoxne 
neďaleko polikliniky - pošmykol 
a zranený, sediac na  studenej 
zemi, čakal na sanitku viac ako 
pol hodiny. Tí, ktorí sa mu snaži-
li pomôť, si len povzdychli: Keby 

tu bola pohotovosť...
Z petície zaslanej kompetent-
ným rezonovalo, že občania 
boli postavení pred hotovoú 
vec. J. Turanská: „Nevieme si 
predstaviť, čo bude v lete, keď 
sa počet ľudí v Senci znásobu-
je. Ľudia nie sú pokusné myši, 
na ktorých sa skúšajú experi-
mentálne projekty. Reforma, 
predovšetkým v zdravotníctve, 
má byť realizovaná na základe 
potrieb obyvateľov, čiže zdola, 
a nie spoza stola. Kto myslí na 
starých ľudí, matky s deťmi, na 
tých, ktorí nemajú autá, ani pe-
niaze na taxíky? A je evidentné, 
že privolaná pohotovosť nestí-
ha.“                                Eva Lauková



Ocenenie Osobnosť slovenské-
ho knihovníctva za manažérske 
zručnosti a mimoriadnu aktivitu 
pri rozvoji a modernizácii Mest-
skej knižnice v Senci získala jej 
vedúca Anna Lieskovská. V zá-
vere uplynulého roka jej ho ude-
lil Spolok slovenských knihovní-
kov, pobočka Bratislava. Oce-
nenie ju potešilo, ale hneď ho 
aj komentovala slovami: „Patrí 
celému kolektívu, je to aj jeho 
zásluha. Sama by som to nedo-
kázala.“ Uznanlivo jej tlieskali aj 
riaditelia „veľkých“ knižníc. Na 
odovzdávaní cien prezentovala 
nielen svoju prácu, prácu kniž-
nice, ale aj celého mestského 
kultúrneho strediska, kde má 
knižnica sídlo. Prítomných po-
zvala na prezentáciu, no znač-
ný záujem mali aj o Veľký letný 
karneval.
V knihovníctve Anka robí 44 
rokov, sedemnásť rokov si od-

krútila v Univerzitnej knižnici              
v Bratislave, zvyšok v seneckej 
knižnici. 

Mestskú knižnicu v Senci zre-
konštruovali v novembri 2007, 
celý uplynulý rok už pracova-

la  v nových, lepších a krajších  
podmienkach. Už samostatne 
fungovala aj knižnica pre deti. 
V seneckej knižnici pripravujú 
zaujímavé akcie, k tradičným 
patria tie pre deti: Anderseno-
va noci, Mikulášska noc, Kráľ 
čitateľov. „Pripravujeme však 
aj nové formy, každý utorok ch-
ceme pre deti v predškolskom 
veku organizovať hodinové Roz-
právkové popoludnie s babkou, 
počas ktorého im budeme čítať. 
Jeho zámerom je viesť ich k čí-
taniu, mamičky si zatiaľ môžu 
niečo vybaviť a pod.“
Známe sú aj rôzne besedy             
v knižnici, na február tu pri-
pravujú zaujímavé stretnutie                       
s bývalým šéfdirigentom Novej 
scény Zdeňkom Macháčkom, 
spojené s čítaním z knihy Muž 
za pultom - dirigentským. Chys-
tajú aj prekvapenie...

Text a foto Eva Lauková
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Druhý ročník Mikulášskej noci 
mal opäť úspech. Noc z 5. na 
6. decembra strávilo 30 senec-
kých detí v mestskej knižnici. 
Za srdiečko ich chytil priprave-
ný program: návšteva kina, di-
vadelné predstavenie, súťaže, 
kvízy. Zabávali sa aj o polnoci, 
keď v kultúrnom dome hľada-
li malých Mikulášov. Rodičov 
nechali doma, nesmútili. Do-
stali večeru, raňajky a rôzne 
dobroty. Ako prvé si mohli po-
zrieť veľké vrece plné nových 

kníh, Mikuláš im doniesol aj 
sladké adventné kalendáre. 
Po polnoci sa im v spacákoch 
zaspávalo veru ťažko, a tak ich 
uspávali rozprávky. Ráno sa 
im o to ťažšie vstávalo, dobrú 
náladu však mali aj pri súťaži   
o Najkrajšie vrabčie hniezdo 
na hlave. (el)

Osobnosť slovenského knihovníctva
Vedúca mestskej knižnice Anna Lieskovská získala vysoké ocenenie

Noc plná Mikulášov 
a prekvapení

Už tradične pred Vianocami  
navštívili viceprimátorka Hele-
na Nemcová a pracovníčky so-
ciálneho oddelenia mestského 
úradu Senčanov v domovoch 
dôchodcov v Stupave, kde ich 
býva osem, a v Košútoch, kde 
sa nachádzajú štyria. Opäť sa 
živo zaujímali, čo je v Senci 
nové, aké zmeny nastali, resp. 
aké sa chystajú. Potešili sa aj 
vianočným balíčkom s rôznymi 
dobrotami.                           (el)

foto Miriam Nádaská 

Potešili spomienky aj vianočné balíčky Školský klub 
sa lúčil
Aj školský klub na ZŠ Tajov-
ského ukončil 19. decembra 
vianočné obdobie posedením 
pri stromčeku. Sprevádzalo 
ho množstvo básničiek, piesní      
a dramatických ukážok z ľudo-
vých zvyklostí. Akcii predchá-
dzala vianočná burza. Pre na-
kupujúcich neboli pripravené 
iba výrobky, ale aj detský punč 
a mastný chlieb s cibuľou. Deti 
si akciu nevedeli vynachváliť.  

(MonŠkov)

Spoznávate na fotografii Annu 
Lieskovskú? Zamaskovaná je 
parádne. Mikulášom sa stala 
dobrovolne.



Sústredenie žiakov ZŠ sa 
uskutočnilo začiatkom de-
cembra v rekreačnom zariade-
ní BAT na Slnečných jazerách 
v Senci. Nadaní žiaci 7., 8.,                         
a 9. ročníkov z troch základ-
ných škôl mesta Senec sa po-
mocou testov a pripravených 
úloh pod vedením Eriky Sev-
kovej a Vladimíra Macáka pri-
pravovali na školské a okresné 
kolo olympiády v nemeckom 
jazyku. Pri oboznámení sa                                                           
s geografickými údajmi ne-
mecky hovoriacich krajín si 

rozšírili vedomosti aj zo ze-
mepisu. Po večeri si pozreli 
videozáznam o živote žiakov 
v Nemecku, o ktorom potom 
živo diskutovali. Sústredenie 
sa žiakom veľmi páčilo, podľa 
nich je škoda, že netrvalo dlh-
šie...                         (MonŠkov)
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Príbehy pre deti menšie, aj pubertálne

Sústredenie 
na Slnečných jazerách

Mária Čechovičová uviedla do života ďalšie knižné dielka
Senčanka rozvíja príbehy pre 
deti menšie aj pubertálne. 
Mária Čechovičová pokračuje 
vo svojej tvorbe. K deťom sa 
dostáva jej 3. diel rozprávok 
z lesa Motýľ Ničota, ktorý 
ilustrovala jej vnučka Simona 
Asztalosová, do angličtiny ju 
preložil Anti Michálek. Hudbu 
k rovnomennému muzikáliku 
(svetlo sveta uzrie na jar) zložil 
Marián Čurko. Je to Simonkina 
prvá ilustrácia, no k výtvarnej 
tvorbe má blízko, tento odbor 
navštevuje na základnej ume-
leckej škole. „Bol to babkin 
nápad. Pracovala som na tom 
cez letné prázdniny. Snažila 
som sa tvoriť tak, aby kresby 
oslovili malé deti, poslúžia aj 
ako omalovánky. Kresliť motý-
liky bolo dosť náročné.“ A ako 
sa jej páči babkino dielko? „Je 

milé, poukazuje aj na to, že 
svoje miesto na svete majú aj 
nezbedníci, môžu sa v ňom vi-
dieť viaceré deti.“
Trošku väčším deťom do desať 
rokov je venovaná knižka Počí-
tač Dodko a svojím príbehom 
Mária Čechovičová zasahuje 
aj pubertiakov v knižke Facka. 

„Zobrazuje život mladých na 
sídliskách. Jedna facka môže 
urobiť zázrak, a na svete je 
láska.“ Ešte tlačiarenskou čer-
ňou vonia aj štvrté zaujímavé 
dielko Čertík Oškerec. Všet-
ky knižky Márie Čechovičovej 
majú jedno spoločné, ojedine-
lé: sú popretkávané textami 

pesničiek, textami chytľavými, 
veršovanými. Pri ich uvádzaní 
asistoval aj Máriin vnuk Oliver 
Asztalos a Lucka Matláková, 
ale aj hlavní protagonisti mu-
zikálových postáv diel Márie 
Čechovičovej Andrea Szabo-
vá a David Hartl.

Eva Lauková, foto Ján Lauko

Mária Čechovičová s vnučkou Simonkou.

Už niekoľko rokov organizuje  
Erika Sevková výlet na vianočné 
trhy do Viedne. Aj tento rok sa 
17. decembra zišlo takmer 35 
žiakov zo ZŠ Tajovského, aby si 
touto atmosférou pripomenuli 
blížiace sa sviatky pokoja.
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Blíži sa zápis prvákov, má svoje pravidlá
Zákonný zástupca dieťaťa je 
povinný prihlásiť dieťa, kto-
ré dovŕši 6. rok svojho živo-
ta, na povinnú školskú do-
chádzku v základnej škole. 

Dieťa, ktoré túto podmienku 
plní, ale nedosahuje školskú 
spôsobilosť, môže dostať od-
klad školskej dochádzky. Zá-
pis sa obyčajne koná v čase, 
kedy to riaditeľ príslušnej ZŠ 
určí (podľa zákona v obdo-
bí medzi 15. januárom až 15. 
februárom). 
Školská spôsobilosť je opti-
málny stav psychických (po-
znávacích, emocionálnych, 
sociálnych) a fyzických funk-
cií dieťaťa, ktoré mu umožnia 
vzdelávanie v našom škol-
skom systéme. Ak dieťa po 
dovŕšení 6. roku veku nedo-
siahlo školskú spôsobilosť, ria-
diteľ základnej školy, do ktorej 
je dieťa zapísané, rozhodne           
o odklade začiatku plnenia 
povinnej školskej dochádzky 

o jeden školský rok. Ak dieťa 
pochádza zo sociálne znevý-
hodneného prostredia, môže 
byť zaradené do nultého roč-
níka základnej školy a to vždy 
na základe žiadosti zákonné-
ho zástupcu. 
Podľa školského zákona              
o odklade začiatku školskej 
dochádzky dieťaťa alebo                                                
o jeho zaradení do nultého 
ročníka (ak je v škole zriade-
ný) môže riaditeľ základnej 
školy rozhodnúť na základe 
žiadosti rodiča. Súčasťou 
žiadosti rodiča je odporuče-
nie lekára pre deti a dorast 
a odporučenie príslušného 
zariadenia výchovného pora-
denstva a prevencie. Riaditeľ 
môže rozhodnúť o odklade 

plnenia školskej dochádzky aj 
na návrh materskej školy, kto-
rú dieťa navštevuje a na zákla-
de predchádzajúceho odpo-
rúčania zariadenia výchovné-
ho poradenstva a prevencie, 
vždy s informovaným súhla-
som zákonného zástupcu. 
Centrum pedagogicko-psy-
chologického poradenstva 
a prevencie (CPPPaP), ktoré 
sídli v Senci na Lichnerovej 
ul. č. 61, každoročne posky-
tuje bezplatný psychologický 
servis pre deti a ich rodičov, 
školy a materské školy. Sú-
časťou servisu je aj zisťovanie 
školskej pripravenosti dieťaťa 
pred zaškolením do 1. ročníka 
základnej školy a zisťovanie 
školskej pripravenosti dieťaťa 

pred predčasným zaškolením 
do 1. ročníka. 
Všeobecné  informácie                   
o tom, kedy je dieťa pripravené 
na vstup do školy, sa dozvie-
te od pracovníkov CPPPaP                  
v Senci pri návštevách ZRPŠ      
v MŠ, ktorú dieťa navštevuje, 
na ktoré  pracovníkov CPPPaP 
pozývajú. Zisťovanie školskej 
pripravenosti dieťaťa na za-
školenie do 1. ročníka základ-
nej školy vykonávajú v obdo-
bí od marca do júna daného 
roka na základe požiadania 
rodičov v materských školách 
alebo priamo v CPPPaP v Sen-
ci. V prípade, ak sa vám zdá, 
že vaše dieťa môže nastúpiť 
do 1. ročníka ZŠ predčasne, 
teda ešte pred dovŕšením                                         
6. roka (do 1. 9. 2009) a žiada-
te riaditeľstvo ZŠ o predčasné 
zaškolenie, súčasťou vašej 
žiadosti musí byť odporúčanie 
z  CPPPaP. 

PhDr. Marcela Gáliková, 
riaditeľka CPPPaP v Senci

Upozorňujeme rodičov, aby zodpovedne rozhodovali o za-
školení svojich detí do 1. ročníka. Objektívny pohľad od-
borného pracovníka z CPPPaP v Senci im môže pomôcť 
predísť neskorším problémom.  Kontakt: 02/4592 6708, 
alebo osobne v CPPPaP na Lichnerovej ul. č. 61 v Senci.

Zápis prváčikov na ZŠ Mlynská v Senci
Riaditeľstvo Základnej školy, Mlynská 50 v Senci, oznamuje rodi-
čom budúcich prváčikov, že zápis do 1. ročníka pre školský rok 
2009/2010  bude v dňoch:

23. 1. 2009 (piatok) od 14. – 18. hod.
24. 1. 2009 (sobota) od 8.  – 13. hod.

Na zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťa, identifikačnú kar-
tu zákonného zástupcu.

Škola ponúka:
1. školský vzdelávací program so zameraním 
- na cudzie jazyky • anglický od 1. ročníka • nemecký od 6. 
ročníka 
- prácu s počítačom od 1. - 4. ročníka, krúžok informatiky (ŠK), 
od 5. ročníka informatika

2. pestrú mimoškolskú a krúžkovú činnosť v oblasti športu, za-
meranie na hokejbal, stolný tenis, pohybové hry, atletika

3. školský klub detí - prázdninové výlety, plavecké a lyžiarske 
kurzy, škola v prírode

4. práca s talentovanými deťmi: predmetové olympiády, športo-
vé súťaže (školský časopis Bludisko, školské rozhlasové vysie-
lanie „Mlynček“)

5. internetová žiacka knižka, riešenie domácich úloh prostred-
níctvom  internetu, zahraničná spolupráca s Rakúskom, Chor-
vátskom, Českom, Slovinskom

        
Bližšie informácie na telefónnom čísle: 02/4592 4843

alebo na: www.zssenecmlynska.edupage.org

Prvý raz ocenili zaslúžilých 
členov ZO Slovenského zväzu 
protifašistických bojovníkov     
v Senci pamätnými medailami 
SNP. Za aktívnu prácu a poli-
tické postoje si ich na výročnej 
členskej schôdzi prevzali Má-
ria Jablonská, Helena Ivanišo-
vá a Ing. Július Tréger.
Ako uviedla Predsedníčka ZO 
SZPB MUDr. Oľga Čerbaničo-
vá, na schôdzu prišli takmer 
všetci členovia, pre vysoký vek 

a zdravotné problémy nemohli 
prísť ďalšie tri žijúce odbojár-
ky. „Zhodnotili sme činnosť                
v uplynulom roku a napláno-
vali akcie na tento rok. Ťažisko 
svojej činnosti vidíme v práci     
s mládežou a uctievaní si sviat-
kov súvisiacich s víťazstvom 
nad fašizmom. Pozdravujeme 
všetkých Senčanov a želáme 
veľa šťastia, zdravia a osob-
ných úspechov v roku 2009.“

(r)

Ocenili zaslúžilých odbojárov

Mestský úrad už tradične pripravuje aj predvianočné posedenie 
pre sociálne odkázaných. Z dobrôt v balíčkoch sa tešia aj deti.
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VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné úpravy
DAŇ ZA POZEMKY

CENA POZEMKOV
• orná pôda, chmeľnice, vinice, 
ovocné sady - 0,9291 eur
• trvalé trávne porasty - 0,1556 eur
• záhrady, zastavané plochy a ná-
dvoria, ostatné plochy s výnimkou 
stavebných pozemkov - 4,64 eur
• stavebné pozemky - 46,47 eur

SADZBA DANE
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, 
ovocné sady - 0,30% 
b) trvalé trávne porasty - 0,30%
c) záhrady - 0,45 % 
d) zastavané plochy a nádvoria - 
0,45 %
e) stavebné pozemky - 0,45 %
f) ostatné plochy okrem stavebných 
pozemkov - 0,45 %

2) Správca dane v jednotlivej časti 
mesta - na  uliciach: Diaľničná ces-
ta,  Poľná a  Stavbárska   určuje za  
pozemky  druhu zastavané  plochy 
a nádvoria  ročnú  sadzbu vo výške  
2,5 %.

DAŇ ZO STAVIEB
SADZBA DANE
1) Správca dane pre všetky stavby 
na území mesta , ktoré sú predme-
tom dane zo stavieb okrem stavieb 
nachádzajúcich sa v jednotlivej čas-
ti mesta uvedenej v § 6 ods. 2 a ods. 
3 tohto všeobecne záväzného na-
riadenia, určuje ročnú sadzbu dane 
za každý aj začatý m2 zastavanej 
plochy vo výške:

a) za stavby na bývanie a drobné 
stavby, ktoré majú doplnkovú funk-
ciu pre hlavnú stavbu - 0,152 eur
b) za stavby na pôdohospodársku 
produkciu, skleníky, stavby vodné 
hospodárstvo, stavby  využívané na 
skladovanie vlastnej  pôdohospo-
dárskej produkcie vrátane stavieb 
na vlastnú administratívu - 0,331 
eur
c) za stavby rekreačných a záhrad-
kárskych chát a domčekov na indi-
viduálnu rekreáciu - 1,659 eur
d) za samostatne stojace garáže 
a samostatné stavby hromadných 
garáží a stavby určené alebo použí-
vané na tieto účely postavené mimo 
bytových domov - 0,597eur       
e) za priemyselné stavby  a stavby 
slúžiace energetike, stavby slúžia-
ce stavebníctvu,  stavby využívané 
na  skladovanie vlastnej produkcie 
vrátane stavieb na vlastnú adminis-
tratívu - 2,655 eur
f) za stavby na ostatné podnikanie  
a na zárobkovú činnosť, sklado-
vanie a administratívu súvisiacu                   
s ostatným podnikaním a so zárob-
kovou činnosťou - 3,153 eur
g) za ostatné stavby - 1,659 eur  

2) Správca dane na území časti mes-

ta - Svätý Martin a Horný Dvor urču-
je ročnú sadzbu dane zo stavieb za 
stavby na bývanie a drobné stavby, 
ktoré majú doplnkovú funkciu pre 
hlavnú stavbu vo výške 0,086 eur za 
m2 zastavanej plochy.
3) Správca dane na území časti 
mesta  na Striebornom jazere a na 
Bratislavskej ceste určuje ročnú 
sadzbu dane za stavby rekreačných 
a záhradkárskych chát a domčekov 
na individuálnu rekreáciu vo výške 
0,829 eur za m2 zastavanej plochy.
4) Pri viacpodlažných stavbách 
správca dane určuje pre všetky 
druhy stavieb príplatok za podlažie  
0,08 eur za každé ďalšie podlažie 
okrem prvého nadzemného podla-
žia.

DAŇ Z BYTOV
SADZBA DANE
1) Správca dane určuje ročnú 
sadzbu dane z bytov za každý aj 
začatý m2 podlahovej plochy bytu a 
nebytového priestoru vo výške:
a) za byty - 0,152 eur  
b) za nebytové priestory slúžiace 
ako garáže a  za nebytové priestory, 
ktoré neslúžia na podnikanie  a inú 
zárobkovú činnosť - 0,597 eur  
c) za nebytové priestory slúžiace 
na podnikanie a zárobkovú činnosť, 
skladovanie a administratívu súvi-
siacu s ostatným podnikaním a zá-
robkovou činnosťou - 3,153 eur

OSLOBODENIE OD DANE 
A ZNÍŽENIE DANE

1) Správca dane ustanovuje, že od 
dane z pozemkov oslobodzuje 
a) pozemky verejne prístupných 
športovísk,  
b) pozemky, na ktorých sú cintorí-
ny.  
2) Správca dane zníži: 
a) daň za záhradu, ktorej vlastníkom 
je občan starší ako 70 rokov, ak táto 
slúži výhradne na jeho osobnú po-
trebu, vo výške 50% z daňovej po-
vinnosti, alebo
b) daň zo stavieb na bývanie a daň 
z bytov vo vlastníctve občanov star-
ších ako 70 rokov a občanov s ťaž-
kým zdravotným postihnutím, alebo 
držiteľov preukazu ZŤP, ktoré slúžia 
na ich trvalé bývanie vo výške 50% 
z daňovej povinnosti, alebo
c) daň zo stavieb za garáž a neby-
tový priestor v bytových domoch 
slúžiaci ako garáž vo vlastníctve 
občanov starších ako 70 rokov a  
občanov s ťažkým zdravotným po-
stihnutím, alebo držiteľov preukazu 
ZŤP, ktoré slúžia pre motorové vo-
zidlo používané na ich dopravu vo 
výške 50% z daňovej povinnosti.
3) Pri súbehu zníženia dane podľa 
ods.2, písm. a), b) a c)  sa uplatní 
zníženie dane výhodnejšie pre da-
ňovníka.  
4) Správca dane ustanovuje, že ve-

ková hranica občanov na poskytnu-
tie zníženia daňovej povinnosti je 70 
rokov. 
5) Držiteľ preukazu ZŤP predloží 
správcovi preukaz na overenie do 
31. 1. 2009.

PLATENIE DANE
1) Správca dane ustanovuje, že daň 
nižšiu ako 3 eurá nebude vyrubovať 
ani vyberať.
2) Vyrubená daň je splatná:
a) ak ročná daň vyrubená fyzic-
kej osobe nepresahuje 33,19 eur 
a právnickej osobe 663,87 eur, je 
splatná naraz, a to do 15 dní odo 
dňa nadobudnutia právoplatnosti 
platobného výmeru.
b) v ostatných prípadoch je daň 
splatná v troch rovnakých splát-
kach:
I. splátka do 15 dní odo dňa nado-
budnutia právoplatnosti platobného 
výmeru,
II. splátka do 31. júla 2009,
III. splátka do 31. októbra 2009.
3) Daň možno zaplatiť naraz aj 
vtedy, ak je vyššia ako je uvedené           
v odseku 1 písm. a).
4) Ak je daň vyrubená po 30. júni, 
je splatná naraz do 15 dní odo dňa  
právoplatnosti platobného výmeru. 

DAŇ ZA PSA
Sadzba dane za jedného psa a za 
každého ďalšieho psa, u toho istého 
daňovníka, chovaného
• v rodinnom dome - 6,63 eur
• v bytovom dome malé plemeno - 
16,59 eur
• v bytovom dome stredné, veľké 
plemeno - 66,38 eur
• v podnikateľskom objekte - 66,38 
eur
• v rekreačnej chate - 16,59 eur
• v záhrade, záhr. domčeku - 16,59 
eur
Daň je splatná bez vyrubenia do 31. 
januára príslušného zdaňovacieho 
obdobia.
Správca dane oslobodzuje psa 
chovaného osamelým dôchodcom 
alebo držiteľom preukazu ZŤP, pri-
čom daňovník je povinný požiadať 
o oslobodenie pri ohlasovaní vzniku 
daňovej povinnosti na predpísanom 
tlačive, alebo do 31. januára 2009. 

Miestny poplatok  
za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady
- Pri nehnuteľnosti a byte slúžiacom 
na bývanie podľa počtu osôb pri-
hlásených k trvalému pobytu alebo 
prechodnému pobytu v meste vo 
výške 0,038 eur za osobu a kalen-
dárny deň 
- Pokiaľ vlastník, alebo užívateľ ne-
hnuteľnosti nie je v meste prihlásený 
ani k trvalému, ani k prechodnému 
pobytu a nehnuteľnosť slúži na iný 
účel ako na podnikanie, stanovuje 

sa poplatok vo výške 0,038 eur za 
osobu a kalendárny deň.
- Pri nehnuteľnosti slúžiacej na in-
dividuálnu rekreáciu v areáli Slneč-
ných jazier s vývozom od 1. 6. do 31. 
8., nádoby 110 l s intervalom vývozu 
1x týždenne, 1100 l kontajnery s in-
tervalom vývozu 3 x týždenne je po-
platok určený sadzbou  29,87eur na 
jednu nehnuteľnosť /pri dvojchate 
paušál  59,74 eur/. 
- Právnická osoba, ktorá je oprávne-
ná užívať alebo užíva nehnuteľnosť 
nachádzajúcu sa na  území mesta  
na iný účel ako na podnikanie platí 
poplatok podľa množstva vypro-
dukovaného odpadu /množstvový 
zber/. Sadzba poplatku činí súčin 
frekvencie odvozov, sadzby a obje-
mu zbernej nádoby, pričom sadza 
pre 1 vývoz:
• 110 l nádoby - 0,013eur/l
• 120 l, 240 l nádoby - 0,013 eur/l
• 1100 l kontajnera - 0,006 eur/l 
- Podnikateľ, ktorý je   oprávnený 
užívať alebo užíva nehnuteľnosť 
nachádzajúcu sa na  území  mesta 
na podnikanie platí poplatok podľa 
množstva vyprodukovaného od-
padu /množstvový zber/. Sadzba 
poplatku činí súčin frekvencie od-
vozov, sadzby a objemu zbernej ná-
doby, pričom sadza pre 1 vývoz je:
• 110 l nádoby - 0,013eur/l
• 120 l, 240 l nádoby - 0,013 eur/l
• 1100 l kontajnera - 0,006 eur/l
- Výška poplatku za záhrady, zá-
hradné  chatky a nehnuteľnosti v 
záhradkárskej osade je 5,97 eur.

Zníženie poplatku
• Správca  poplatok zníži za obdo-
bie, za ktoré poplatník správcovi 
preukáže:
- že sa v určenom období dlhodobo 
zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí 
/na základe  potvrdenia o pobyte 
v zahraničí, pracovného povolenia 
dokladujúceho potrebu zotrvania v 
zahraničí počas daného obdobia, 
z dôvodu pracovných, služobných 
povinnosti, z dôvodu štúdia v zahra-
ničí atď./
- Doklady preukazujúce dôvody na 
zníženie poplatku podľa bodu 1) 
predloží poplatník do 30 dní odo 
dňa vzniku nároku uplatniť si zníže-
nie poplatku.

•  Správca poplatok zníži o 3,31 eur 
na domácnosť - občanom starším 
ako 70 rokov alebo ťažko zdravot-
ne postihnutým občanom, držite-
ľom preukazov ZŤP a ZŤP/S, ako aj 
prevažne alebo úplne bezvládnym 
občanom, pokiaľ nebývajú so zá-
robkovo činnými osobami /jediným 
zdrojom príjmu je dôchodok/.

• Doklady preukazujúce dôvody na 
zníženie poplatku predloží poplat-
ník do 31. januára 2009.



Predvianočnú náladu spestrilo 
netradičné kultúrne podujatie 
v rámci aktivít Centra kultúry 
LABYRINT v Mestskom kultúr-
nom stredisku v Senci. Počas 
vianočného koncertu známej 
bluezovej a soulovej speváč-
ky  Zuzany Suchánkovej sa 
po prvýkrát predstavili širo-
kej verejnosti štyria výtvarníci 
– členovia novovzniknutého 
Klubu výtvarníkov a fotogra-
fov v Senci, ktorí počas kon-
certu tvorili umelecké diela. 
Diváci tak mali možnosť nielen 
vnímať kvalitnú hudobnú pro-
dukciu, ale aj vidieť umelcov 
štetca v akcii. Galéria Laby-
rint plánuje aj do budúcnosti 
organizovať takéto výtvarné 
happeningy, ktoré sú medzi 
divákmi pre svoju akčnosť 
veľmi populárne. Samotnou 
priateľskou atmosférou, vyni-
kajúcim publikom a tvorivou 
náladou výtvarných umelcov 
bola príjemne prekvapená aj 
Zuzana Suchánková, ktorá má 

za sebou už obrovský počet 
úspešných koncertov u nás, aj 
v zahraničí. Ako prezradila, na 
podobnej multikultúrnej akcii 
sa zúčastnila prvýkrát a ne-
bráni sa ďalšej spolupráci. Mi-

mochodom, táto svetoznáma 
speváčka mala u nás už druhý 
koncert a Senec si obľúbila.    
Z výtvarníkov sa prezentovali: 
Gabriel Szakál, Peter Heriban, 
Martin Luciak a Lenka Nen-

čevová. Ich diela sú do 30. 
januára vystavené v Galérii 
Labyrint. O ďalších aktivitách 
galérie vás budeme informo-
vať podrobnejšie v budúcom 
čísle Senčana, nakoľko galé-
ria spustila aj kurátorskú čin-
nosť, založila Klub výtvarníkov 
a fotografov Senca za účelom 
ich propagácie.

Mgr. Beáta  Blaščáková
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Majster a talentované deti

Svoj posledný koncert celo-
slovenského koncertného tur-
né pod názvom Tri oriešky pre 
R. R. odohral klavírny majster 
Richard Rikkon v koncertnej 
hale LABYRINTU v seneckom 
kultúrnom dome v posledný 

novembrový deň. Hlavným 
poslaním koncertu bolo okrem 
virtuóznej interpretácie maj-
stra Rikkona dať možnosť aj 
talentovaným deťom, aby spo-
lu s ním predviedli svoje nada-
nie. Zo Senca sa prezentovali 
žiaci ZUŠ Fándlyho: saxafo-
nista Viktor Pojzl a spevák Ilja 
Takács. Súkromnú ZUŠ Rená-
ty Madarázsovej zastupovala 
hudobná skupina. 
Koncert mal veľký úspech        
u divákov, standing ovations 
na záver hovoril za všetko. Ako 
sa vyjadril Richard Rikkon, 
počas celého turné nehral                        
v krajšej koncertnej hale, ako 
je v Senci. Veľmi si pochvaľo-
val kvalitu koncertného krídla, 
aj publikum a rád sa do Senca 
vráti. (r)

foto Gabriel Szakál

Happening spestril náladu 

Pozvánka
V Galérii Labyrint otvoria 4. februára o 18. hod. stálu novú ex-
pozíciu seneckých výtvarných umelcov. V piatok 6. februára 
o 20. hod. sa koná koncert Thieri (štýl regea). Srdečne pozý-
vame obyvateľov mesta -  priateľov umenia.   

Rocková noc
Labyrint centrum v mestskom kultúrnom stredisku pozýva na 
rockový koncert seneckej kapely Patriot a pezinskej kapely Pro 
Taxxis v sobotu 17. januára o 20. hod. Vstupné na Rock´N Roll 
Night Koncert je dve eurá. 

Evanjelický kostol sa naplnil 
poslucháčmi, ktorí ocenili pek-
né výkony žiakov Základnej 
umeleckej školy na Fándlyho 
ulici. Predstavili sa bohatým, 
vianočne ladeným progra-
mom. Účinkovali v ňom o. i. 
najmenší prípravkári, ale aj 
dospelí, ktorí našli v návšteve 

ZUŠ a naberaní sústavných 
skúseností záľubu. Vystupo-
vali aj deti z elokovanej ZUŠ 
v Igrame - ľudový súbor Igrici 
pod vedením PaedDr. Mirosla-
va Brnu, ktorý sa pripravuje na 
celoeurópsky festival umelec-
kých škôl v Hornom Rakúsku. 

(el), foto Ján Lauko

Bohatý program očaril



Popoludní nás čakalo v škôlke milé pre-
kvapenie, „vyrástol“ nám prekrásny via-
nočný stromček.  
Tešili sa z neho predovšetkým deti. No 
už na druhý deň ráno ich pod ním ča-
kalo sladké prekvapenie v podobe ad-
ventných kalendárov. S radosťou si od-
nášali domov sladkosti, ktoré našli pod 
stromčekom, ale aj tie, ktoré im priniesol 
Mikuláš s anjelom a čertom na koči, so 
zapriahnutými koňmi. Postupne z každej 
triedy, ktorú navštívili, sa ozýval spev detí 
a hoci boli poslušné, sľubovali, že budú 
ešte lepšie... A sľub aj dodržali, lebo už 
o štyri dni boli pod stromčekom darčeky 
zabalené do veľkých vianočných vriec, 
označených triedami. Okrem toho sa tu 
vynímali aj nové školské pomôcky a hrač-
ky určené do priestorov školského kabi-
netu a spoločenskej miestnosti. Asi naj-
viac deti zaujali netradičné športové po-

treby - stacionárny bicykel a bežiaci pás 
pre deti. Najočakávanejšou chvíľou bola 
vianočná besiedka spojená s príchodom 
Mikuláša 8. decembra popoludní, kedy    
k nám zavítali aj rodičia detí, aby im ich 
ratolesti zaspievali, zatancovali a zavin-
šovali. Príchod Mikuláša zabezpečila pani 
riaditeľka a do vreca pripravila Mikulášovi 
darček pre každé dieťa - knižku, ako malú 
spomienku na materskú školu. Nechýba-
lo ani občerstvenie.  
Bodkou za všetkým bola návšteva štu-
dentov zo strednej pedagogickej školy, 
ktorí deťom zahrali divadlo O medovníko-
vom domčeku. Ako budúci pedagógovia 
obstáli výborne, deti zaujali a na záver im 
zaspievali detské a vianočné piesne. Keď 
sa vonku začalo stmievať, deti s rodičmi 
odchádzali domov obohatené o nové zá-
žitky.

Judita Bálintová
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Koledníci idú...

Teplé kožušteky, baranice, vl-
nené šatky, prútené košíčky          
s dobrotami, lampášiky, palice 
so zvončekmi a veselá muzika 
- to sú neodmysliteľné rekvi-
zity malých slovenských ko-
ledníkov po vzore našich sta-
rých a prastarých rodičov. Na 
vianočných trhoch Materskej 
školy na Kollárovej ul. v Sen-
ci, plnej krásnych výrobkov, 
medovníkov, sladkých koláči-
kov, živého vianočného kapra          
a vianočného punču sa ich 
príchodom zastavil čas. 

Veselá pieseň o Kubovi, ktorý 
sa zabudol oženiť, rozosmiala 
rodičov, učiteľky aj ostatných 
prítomných, rovnako tak pros-
ba o ,,výslužku”: Dajte že nám 
dajte, čo nám máte dať, lebo 
nám je zima pod oblôčkom 
stáť...  
Predovšetkým radosť a rozžia-
rené očká detí svedčili o tom, 
že ľudové zvyky a tradície 
predkov treba udržiavať. Sú 
krásne, neopakovateľné a prá-
vom nám ich závidí celý svet. 

 (PavNov)  

Vyrástol nám vianočný stromček

Zjavenie Troch kráľov je aj sviatkom Božieho svetla. Jeho idea, 
spolu s končiacim sa vianočným obdobím, rezonovala na tradič-
nom Trojkráľovom koncerte, ktorý sa konal v evanjelickom kostole. 
Vystúpil na ňom spevácky zbor Matice slovenskej pod vedením 
Mgr. Fridricha Kolaroviča a krúžok poézie pri mestskej knižnici, 
ktorý vedie Jarmila Majová. (r)

Vianoce bez koncertu speváckeho zboru Belcanto v kostole sv. 
Mikuláša je už ťažké si predstaviť. Aj tentoraz navodil vianočnú 
atmosféru všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí sa na ňom zúčastnili. 
Potleskom odmenili spevákov za krásnu interpretáciu vianočných 
piesní. (r)
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Köszöntõ
Mindig csak a szépet keresse az ember,
minden múló évben, sokszor, százezerszer,
fussanak az évek, ne hullajtson könnyet,
földi vándorútja ettől nem lesz könnyebb!
bízzon a jövőben, igaz utat járjon,
egyszer él a földön, ezen a világon,
fecskék is elszállnak, minden kopár marad,
de az új tavaszra nyíló virág fakad,
sosem számolgassa a sok elmúlt évet,
de szíve hordozza a sok jót és szépet!
az elszállt évekre még sok év rakodjon,
minden ünnepeltünk még köztünk maradjon!
éltesse az Isten, mikor legjobb kedve,
maradjon meg köztünk, ne legyen feledve!
még áldott sok évet szívemből kívánok,
úgy fogadja versem, mint csokor virágot!

Őszinte gratulációm városunk minden 
lakójának, kiknek  január 1-től december 
31-ig van a születésnapja. Köszöntök 
mindenkit tiszta szívvel, és azt kívánom 
mindenkinek, hogy legyen éltük boldog, 
szeressék egymást, mert szeretet és me-
gértés nélkül sivár az életünk.

Tisztelettel: Mgr. Katona Roland

Karácsonyi koncert

Szencen december 14-én szervezte meg 
a Csemadok a Karácsonyi koncertet, me-
lyet évek óta nagy érdeklődéssel várnak a 
szenci magyarok.
A Csemadok által szervezett rendezvény 
a magyar iskolákról is szól, hiszen a vá-
ros magyar oktatási intézményeinek diá-
kjai műsorral köszöntik a közönséget. A 
műsorban felléptek az óvodások, az ala-
piskolások, volt diákok és a gimnázium 
tanulói. Az óvodások megkapták a Cse-
hországi és Szlovákiai Magyar Kultúráért 
Alapítvány által támogatott karácsonyi 
csomagokat is, melyben a Szenc és Vidé-
ke Célalap és a Via Nova ICS ajándéka, 
kiadványa is szerepelt. A szülők megka-

pják a dvd-t, melyen ismert emberek és 
szakértők mondják el, miért jobb és ha-
tékonyabb az anyanyelvű oktatás a gyer-
mekek számára.

Vianočný koncert
Tradičný Vianočný koncert sme usporia-
dali 14. decembra. Každý rok program 
pripravujú deti zo Senca a okolia. 
O vianočnú náladu pred plným hľadis-
kom s pyšnými rodičmi sa postarali deti 
zo všetkých školských zariadení s vyučo-
vacím jazykom maďarským nášho mesta. 
Program uzavrela speváčka a hosť podu-
jatia Mónika Rigó.                 ZO Csemadok

Beíratá 

A Szenczi Molnár Albert Alapiskola 2009/2010-es tanévének 
első évfolyamába a beíratás

2009. január 23-án 14:00 - 18:00 óra között, valamint
2009. január 24-én 10:00 órakor Játszunk együtt ünnepi beí-
ratási program keretében történik.
Kérjük hozzák magukkal a gyermek anyakönyvi kivonatát.
Minden érdeklődőt szeretettel  várunk.

Az iskolavezetés

Zápis

Zápis na školský rok 2009/210 do ZŠ s vjm Alberta Molnára 
Szencziho sa koná v termíne:

23. januára 2009 medzi 14. – 18. hod.
24. januára 2009 o 10. hod., spojené s programom Hrajme 
spolu!
Žiadame, aby ste priniesli rodný list dieťaťa.
Každého cteného záujemcu očakáva

Vedenie školy

A Szenczi Molnár Albert Magyar
Tanítási Nyelvű Alapiskola 

igazgatósága és Szülői 
Munkaközössége

szeretettel meghívja Önt és családját a

HAGYOMÁNYOS BÁLJÁRA,
melyet 2009. január 23-án (pénteken)

19.00 órai kezdettel rendez
a Vállalkozói Szakiskola

(volt Montostroj iskolája) nagytermében.

Zene: RH-DUO
Belépődíj: 500,- Sk / 16,60 eur vacsorával

Jegyeket az alapiskola titkárságán 
lehet megrendelni az alábbi 

telefonszámon: 02/4592 3229 

GIMIBÁL
A Szenczi Molnár Albert Magyar Tanítási 

Nyelvű Gimnázium és Vállalkozói 
Szakközépiskola Szülői Munkaközössége 

2009. február 7-én (szombaton)

az Elektrovod nagytermében megrendezi 
Hagyományos bálját.

Belépő: 16,60 eur (500 Sk)
A belépő árában benne foglaltatik: vacso-
ra, kávé, sütemény, éjfélkor disznótoros.

 

Zene: STEPS

Jegyrendelés a következő
telefonszámokon lehetséges: 

02/4592 3424,
0911 291 817

CSEMADOK SZENCI 
ALAPSZERVEZETE

szervezésében

ÉRSEKÚJVÁRI 
OPERETTKVINTETT

TE RONGYOS ÉLET
  

Válogatás HUSZKA, KÁLMÁN 
és LEHÁR legismertebb operettjeiből

2009. január 21-én (szerdán) 
19:00 órai kezdettel

a szenci kultúrházban

Belépődíj: 
3,00 eur (90,38 Sk)

Jegyelővétel a 
Csemadok szen-
ci szervezetének 

vezetőségi tagjainál, 
valamint 

a Lassú – Agárdi 
könyvesboltban.



Mnohé senecké ženy a diev-
čatá uvítali otvorenie nového 
kondično-relaxačného centra 
MARGIT-TT na Jánošíkovej 
7/B,  ktoré je určené len pre 
ne. Majú tak „svoje“ fitko, kam 
chlapov cvičiť nepustia. V po-
nuke zatiaľ spája fitness (po-
silňovacie stroje...), aerobik, 
tae-bo, hip-hopovú tanečnú 
školu f´dance, jógu a brušné 
tance. 

K dispozícii je aj detský kú-
tik, ktorý ocenia mamičky, ak 
im nemá kto postrážiť dieťa. 
Súčasťou centra je aj kaviar-
nička, kde sa dá poklebetiť pri 
dobrej káve či čaji. 
Otvorené je v pondelok až pia-
tok od 9. do 21. hod., v sobotu 
od 10. do 21. hod. a v nedeľu 
od 16. do 21. hod. 

Kontakt: 0903 225 334
www.margit.sk

Miestny spolok SČK v Senci 
usporiadal 11. decembra ďalší 
z pravidelných odberov krvi, na 
ktorom sa zúčastnili: 
Edita ANTALOVÁ (10. odber), Mar-
ta BITTEROVÁ (56), Michal BOGY-
AI ml. (13), Imrich BOHONY (20), 
Martina BORISOVÁ (19), Roland 
BOZSIK (12), Libor BÓDY (53), 
Lenka CISÁROVÁ (5), Daniel ČAM-
BAL (90), František ČERCHLA 
(34), Ladislav ČERMÁK (85), Mar-
tin DOSEDEL (1), Jarmila ĎURČO-
VÁ (3), Jozef ĎURIŠ (43), Dušan 
GABALEC (13), Ľudovít GALOVIČ 
(69), Mgr. Martina GRAMBLIČKO-
VÁ (6), Viera GULDANOVÁ (49), 
Zsolt HARANGOZÓ (18), Boris 
HLAVATA (6), Katarína HLAVATÁ 
(3), Alojz HLAVATÝ (66), Martin 
HOLEK (1), Peter HOLEK (16), Má-
ria HOLEKOVÁ (5), Zoltán HORÁ-
ČEK (27), Ladislav HORVÁTH (26), 
Anna IVANČOVÁ (4), Ján KARAS 
(23), Alexander KIŠ (5), Zdena KE-
LIJOVÁ st. (12), Lucia KOLENČÍ-
KOVÁ (2), Renáta KOLENČIKOVÁ 
(9), Štefan KOLOZSVARI (38), Mgr. 
Ondrej KOREŇ (29), Jaroslav KO-
VÁČ (84), František LABANIČ (57), 
Adrián LABUDA (25), Michal LAKY 
(56), Monika LAKYOVÁ (2), Emil 
LANCZ (82), Michal LÓCZI st. (14), 
Adrián LUKOVIČ (2), Alexander 
MAGYAR (78), Imrich MÉSZÁROS 
(39), Ernest MOLNÁR (56), Pavel 
MOŠTENAN (35), Blanka OLLE-
OVÁ (17), Andrea ONDRUSOVÁ 
(7), Marta OROSOVÁ (67), Maroš 
OŽVALD (5), Peter PETRUCH (8), 
František PITÁK (3), Anna RIKOVÁ 
(23), Marián ŠEFČÍK (16), MUDr. 
Pavol ŠILHÁR (61), Anna SKÁCE-
LOVÁ (21), Miroslav SMRTIČ (3), 
Michal STRÁNSKY (16), Arpád 
SZABO (7), Július SZABO (43), Eri-
ka SZABOVÁ (5), Peter TAKÁČ ml. 
(3), Ing. Peter TAKÁČ st. (2), Rudolf 
TAKÁCS (26), Júlia UHERČÍKOVÁ 
(8), Katarína UJJOVÁ (46), Arpád 
UNTERMAYER (54), Jana URBA-
NOVCOVÁ (5), Albert VARGA (39), 
Mário VARGA (3), Miroslav VRAB-
LIC (12), Juraj VRBJAR (18), Jozef 
ZMAJKOVIČ (66), Pavol ZSIG-
MOND ml. (1), Pavol ZSIGMOND 
st. (27), Ľuboš ŽILINEC (29).
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Ľudský čin

Ženy majú „svoje“ Margit-TT fitko

Podmienku pre udelenie bron-
zovej Janského plakety za 10. 
odber krvi splnila Edita  An-
talová, striebornú Janského 
plaketu za 20. odber dostane 
Imrich Bohony. Všetkým, ktorí 
sa rozhodli pre krásny ľudský 
čin, patrí veľká vďaka, určite 
niekomu pomohli zachrániť 
zdravie, alebo aj život. 
Ďalší hromadný odber krvi 
sa plánuje na 19. február                    
v Stredisku sociálnych slu-
žieb (klub dôchodcov) na 
Hviezdoslavovej ulici, v čase 
od 8. do 11. hod.

Na otvorení centra si ženy 
vyskúšali stroje.

Otužilci chodia do Senca veľmi radi. Už  11. roč-
ník Trojkráľového kúpania sa niesol v znamení re-
kordnej účasti nielen tých, ktorí majú radi studenú 
vodu, ale aj divákov, ktorých prišlo hádam aj 500.
Akcia sa konala na severnej strane Slnečných 
jazier za hotelom Senec. Prišlo 36 mužov a šesť 
žien, aby sa ponorili do ľadovej vody, ktorá mala   
1 stupeň, teplota vzduchu sa „vyšplhala“ na             
3 stupne. Bolo bezvetrie, pre otužilcov priam ide-
álne počasie. V zamrznutých jazerách sa tentoraz 

plávať nedalo, potápač Ľudo Galovič z potápač-
ského centra Atol Senec spolu s pomocníkmi mu-
seli do ľadu vysekať otvor približne pätnásť krát 
pätnásť metrov, hrúbka ľadu bola okolo dvanásť 
centimetrov. 
Otužilci vydržali vo vode od 5 do 22 minút, prítom-
ní diváci, zahrievajúci sa teplým čajom či vareným 
vínom, ich vytrvalo povzbudzovali. Dlhoročný otu-
žilec MUDr. Jozef Makai si už bez studenej vody 
život nevie ani predstaviť. Otužuje sa 31 rokov. 
„Býval som veľmi často chorý, až som sa hanbil. 
Veď ako praktický lekár som v neustálom kontak-
te s chorými ľuďmi. Spojil som sa preto s otužil-
cami a začal som si zlepšovať zdravie. Na prvej 
sezóne sa to ešte príliš neodrazilo, no potom sa 
moje zdravie výrazne zlepšilo. Aj keď ochoriem, 
veľmi rýchlo sa z toho dostanem, neberiem antibi-
otiká. Veď ako všetky lieky majú aj vedľajšie účin-
ky. Schádzame sa dobrá partia, aj to je plusom 
otužovania. Pretože otužuje sa nielen telo, ale aj 
duch. Keď sa vyplavujú endorfíny, zlepšuje sa ná-
lada. A hneď je život krajší. V prípade otužilcov aj 
zdravší.“ 
Vydarenú akciu usporiadalo mesto Senec v spo-
lupráci s Občianskym združením Ľadové med-
vede - športové otužovanie a diaľkové plávanie, 
Bratislava. Fotoreportáž na www.senec.sk          

Eva Lauková, foto Ján Lauko

Otužilci zaháňali 
v studenej vode chorobu

Senčan Silvester Poór na chvíľu vyšiel z ľadovej 
vody, aby sa „zohrial“.

Predvianočné
posedenie
Rada ZO SZTP pripravila pre svo-
jich členov Predvianočné pose-
denie, ktoré spríjemnil spevácky 
zbor Matice slovenskej, dychová 
hudba Senčanka a súrodenci        
A. Szabová a D. Hartl. K zdarné-
mu priebehu prispeli sponzori, 
ktorým ďakujeme. (tu)



Najväčší hádzanársky turnaj 
mládeže (488 celkov) vyhrali 
vo Švédskom meste Lunda 
staršie dorastenky Piccardu 
Senec. V kategórii G18 zdo-
lali vo finále dánsky celok 
Sparbank Arena B 10:7.

Na dlhú cestu do Švéd-
ska sa 25. decembra vybral                              
s osemnástimi hráčkami tré-
ner František Gábriš a reali-
začný tím. Vraví, že to bola 
pomerne strastiplná cesta, 
trvajúca okolo osemnásť ho-
dín. Začiatok turnaja, ktorý 
má už 31-ročnú tradíciu, však 
nevyzeral pre Senčanky príliš 
ružovo. F. Gábriš:„V skupine 
sme obsadili 4. miesto, no 
ešte zabezpečovalo postup, 
ďalšiu účasť v hre. Keď diev-
čatá zistili, že šanca na dobré 
umiestenie trvá, akoby im na-
rástli krídla.“ 

Ďalšie zápasy sa už hrali k.o. 
systémom a v nich nenašli 
premožiteľky. Vyhrali štyri 
stretnutia a odniesli si víťaznú 
trofej. To bola radosť!
„Turnaj mal vysokú úroveň, 
predovšetkým zápasy starších 
kategórií boli na úrovni  našich 
žien. Rovnako aj zápasy chlap-
cov,“ dopĺňa F. Gábriš, ktorý 
vyzdvihol bojovný kolektívny 
výkon svojich hráčok v dôleži-
tých zápasoch. No najviac bol 
spokojný s hrou Michaely Pal-
kovej, ľavej spojky. „Konečne 
hrala to, čo vie, keď je v poho-
de. Nastrieľala najviac gólov                                 
a rozhodovala zápasy. Dobre 
sa držali aj brankárky, a tak 
sme sa mohli radovať.“
Návrat 31. decembra bol 
oslavný, silvestrovský. Una-
veným hráčkam sa ale príliš 
ponocovať nechcelo, zmáhal 
ich spánok. 
Senčanky sa na turnaji vo 
Švédsku zúčastnili prvý raz, 
boli tam na pozvanie Európ-
skej hádzanárskej federácie. 

Dostali však už pozvanie na 
ďalší zaujímavý turnaj do špa-
nielskej Barcelony, ktorý sa 
koná v júli. 
V súčasnosti sa snažia získať 
čo najviac bodov v najvyššej 
dorasteneckej lige, kde im za-
tiaľ patrí 5. priečka. Chceli by 
sa dostať vyššie. Vo Švédsku 
dokázali, že na to majú.

Eva Lauková
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Keď hráčkam narastú krídla...
Hádzanárky Piccard Senec získali vo Švédsku svetovú trofej

Tréner pochválil kolektívny výkon.

Senecké dorastenky, ktoré zaskočili svetovú konkurenciu a slávili 
zaslúžený trimf.

Trofej putovala zo Švédska do 
Senca
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Bronz s leskom zlata
Lucia Debnárová sa zaradila medzi absolútnu špičku armwrestlerov
Senčanka, ktorá už pravidel-
ne šíri dobré meno mesta aj 
krajiny. V kanadskom meste 
Kelowna získala v decem-
bri na majstrovstvách sveta 
v pretláčaní pravou rukou 
medzi seniorkami do 60 kg 
bronzovú medailu.

Niekto povie: iba bronz. Čo 
znamená pre vás?
-Má cenu zlata. Veď mojimi sú-
perkami bolo šesť najlepších 
pretekárok sveta, zvyknutých 
pravidelne zbierať medaily zo 
svetových šampionátov. V ta-
kej konkurencii som ešte ne-
súťažila. Až doma som si napl-
no uvedomila, čo som vlastne 
dosiahla. 
V súboji o tretie miesto ste 
zdolali ukrajinskú hviezdu 
Olenu Skorik (26). Priblížte 
nám ju.
-Je odo mňa o šesť rokov 
staršia a radí sa medzi ab-
solútnu svetovú špičku. Keď 
som sa ako juniorka s ňou fo-
tila, bola pre mňa nedostižnou 
modlou. Vravela som si: Byť 
raz taká! Najlepšie pretláčač-
ky pochádzajú predovšetkým 
z Ruska a Ukrajiny, kde majú 
širokú a kvalitnú základňu. 
Ak sú niektoré reprezentant-
ky unavené, hneď majú za ne 
adekvátnu náhradu. Po zápa-
se mi Olena povedala, že pat-
rím do špičky a dá si na mňa 

pozor. No ja už taký veľký reš-
pekt nemám...  
Mysleli ste na medailu aj 
pred súťažou?
-Príprava bola tvrdá. Asi dva 
týždne pred tým som poriad-
ne nespala. V lietadle som 
spriadala medailové plány, 
otec mi povedal, že minimálne 

tretia musím byť. Tak som ho 
poslúchla! (smiech) Keď to tak 
zhodnotím, v semifinále som 
mohla zdolať aj druhú v pora-
dí Rusku Larinu Ekaterinu, na 
víťaznú Švédku Heidi Anders-
son som však už nemala. 
Ako ste si medailu užili?
-Hm, nešla som ani na banket, 

užívala som si to po svojom. 
Posielala som maily, tešila sa 
s blízkymi a známymi. Otec 
vravel, že mu doma, v Senci, 
vlasy dupkom stáli od nervozi-
ty. Ten ma predtým stále heco-
val, že na to mám. Je pravda,                                                    
s činkou vytlačím už takmer 
sto kíl. Silu mám, len ju udr-
žať. K tomu treba stále cibriť 
taktiku. Tie najlepšie sú aj 
prefíkané, strategicky super 
pripravené. Za ich výsledkami 
sú aj väčšie skúsenosti.
Ešte stále vás láka, vycesto-
vať do zahraničia, do Ameri-
ky medzi profesionálky?
-Veru hej. Do Los Angeles, 
medzi anjelov. Zatiaľ si však 
vybavujem iba biometrický 
pas. Nechcem predbiehať, ale 
je to môj sen. Ak teraz nevyj-
de, pôjdem študovať. Najrad-
šej ekonómiu.
Vraj sa naozaj nestratíte, po-
máha vám, že ovládate jazy-
ky...
-Dlho som sa učila nemčinu, 
nemám problém s angličtinou, 
na súťažiach komunikujem so 
súperkami aj po rusky. 
Po Senci sa šírili reči, že ste 
sa v Las Vegas vydali...
-O tom by som musela niečo 
vedieť. Hoci – nie je to také 
zložité, vraj stačí mať 50 dolá-
rov. Nie, na vydaj sa ešte ne-
chystám. A keď k tomu príde, 
tak to bude veľmi potichu...

Eva Lauková

Šťastná Lucia (vľavo) s víťazkou Švédkou Heidi Andersson. 

Vyhodnotenie najlepších športovcov a športo-
vých kolektívov za rok 2008 sa koná 27. febru-
ára. Svoj hlas športovcovi či kolektívu môžu 
dať aj občania, zašlite váš tip do 5. februára 
na mestský úrad, resp na e-mail: musenec@
senec.sk

Návrhy:
Mládež - Alexander Rekoš (plávanie, medaily 
z celoslovenských aj medzinárodných prete-
kov), Nina Vrábelová (synchronizované pláva-
nie, medaily z celoslovenských súťaží), Jaro-
slav Antalič (motokros, najlepší vo svojej ka-
tegórii na Slovensku, popredné umiestenia na 
medzinárodných podujatiach), Peter Hervay 
(armwrestling, majster Slovenska), stolný tenis: 
Viktória Nagyová (víťazka krajských turnajov, 
3. na majstrovstvách SR v zmiešanej štvorhre), 

Janka Potočárová (2. na krajskom turnaji)
Seniori - armwrestling: Lucia Debnárová 
(bronz z majstrovstiev sveta aj Európy, majster-
ka Slovenska), Peter Chladný (majster SR, re-
prezentant), karate: Jarmila Feješová (majster-
ka SR), Richard Sobota (bronz z majstrovstiev 
SR), Radoslav Radvanyi (4. z majstrovstiev 
SR), medaily z pohárových súťaží  - Michal Mi-
chálek, Ivan Šebok, Juraj Nagy  
Družstvá: stolný tenis - Janka Potočárová, 
Viktória Nagyová (2. na majstrovstvách Brati-
slavy), futbal - SFM Senec prípravka B (víťaz 
súťaže Bratislavského futbalového zväzu, víťaz  
kráľovského pohára vo Francúzsku), hádzaná 
- Piccard Senec (mladšie žiačky – víťaz kraja, 
dorastenky – víťaz svetového turnaja, ženy – 3. 
v II. lige)                                                          (el)

Zapojte sa do vyhodnotenia športovcov Súťaž  
v zimnom plávaní
Druhý ročník medzinárodných 
majstrovstiev Slovenska v zim-
nom plávaní sa uskutoční 27. 
– 28. februára na severe Slneč-
ných jazier pri hoteli Tartus. Ich 
organizátorom je Občianske 
združenie Slovenské ľadové 
medvede a Klub potápačov Pic-
card v Senci. Cieľom súťaže je 
overiť si a porovnať schopnosti  
zimných plavcov na Slovensku   
a v zahraničí, zároveň získať  
prehľad o kvalite plavcov, ktorí 
by mohli úspešne reprezentovať 
Slovensko na majstrovstvách 
sveta v zimnom plávaní v Slovin-
sku v roku 2010.                     (el)
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Program na január
KINO MIER

Začiatok predstavení o 18. h

12. 13. pondelok – utorok   RALLY SMRTI
Kto prežije, vyhrá. USA, nevhodné do 15 r., 105 
min.

Vstupné 3,00 eur (90,38 Sk)

15. štvrtok   CINKA PANNA
Cinka Panna je prvá známa rómska primáška. 
Žila v 18. storočí na Gemeri. Film Dušana Ra-
poša je svojbytným romantickým príbehom, 
ktorý čerpá inšpiráciu zo známych faktov o jej 
živote. Hrajú: Anna Gurji, Martin Huba, Zuzana 
Kronerová, Jozef Vajda, Martin Dejdar a ďalší. 
SR/ČR/Maď., nevhodné do 15 r., 122 min        

Vstupné 2,50 eur (75,32 Sk)  
          
17. 18. sobota – nedeľa
HIGH SCHOOL MUSICAL 3: 
POSLEDNÝ ROK
Z muzikálového hitu jednej generácie sa stáva 
celovečerný trhák. Prichádza do kín a obsahu-
je 10 úplne nových pesničiek! USA, nevhodné 
do 7 r., 112 min.

Vstupné 2,50 eur (75,32 Sk) 

19. 20. pondelok – utorok
ZAKÁZANÉ KRÁĽOVSTVO
Boj o večnosť je úžasnejší, než si dokážete 
predstaviť. Akčný, fantastický film. USA, ne-
vhodné do 12 r., 113 min.

Vstupné 2,50 eur (75,32 Sk)

22. štvrtok   
2 DNI V PARÍŽI
Paríž -  mesto lásky a jej milencov... USA/ 
Franc. /Nem., nevhodné do 15 r., 97 min.

Vstupné 2,50 eur (75,32 Sk)

23. piatok   VESMÍRNI OPIČIACI
Hravé animované dobrodružstvo v produkcii 
Johna H. Williamsa (Shrek, Shrek 2) a Barry 
Sonnenfelda v českom znení s Martinom Pi-
saříkom, Vojtom Kotkom a Luciou Vondráčko-
vou. USA, nevhodné pre vekovú skupinu do 7 
r., čes. dabing, 79 min.                           

Vstupné 2,00 eurá (60,25 Sk) 
                            
24. 25. sobota – nedeľa   
MALÉ OSLAVY
Film o krutosti a absurdite všedného dňa,            
o salse, ktorá je vraj lepšia ako sex, ale aj            
o nehe, láske a nádeji v živote 14-ročnej Agáty, 
ktorá si hľadá cestu v živote… Každý je nieke-
dy stratený. Hrajú: Tereza Nvotová, Anka Šiš-
ková, Bolek Polívka a ďalší. SR/ČR/Taliansko, 
nevhodné do 15 r., 94 min.    

Vstupné 2,30 eur (69,29 Sk)
  
26. 27. pondelok- utorok  
FUNNY GAMES USA
Anna (Naomi Watts) rozpráva príbeh svojej 
rodiny, ktorá bola fyzicky i psychicky týraná 
dvoma neočakávanými návštevníkmi. Thriller, 
horor. USA/VB/Francúzsko, nevhodné do 15 r., 
111 min.

Vstupné 2,50 eur (75,32 Sk)

29. štvrtok   BOBULE
Komédia, ktorá nás zavedie na moravské vinice 
– je to príbeh o dvoch priateľoch, ktorí pocho-
pia, že nielen pri mori sa dá prežiť fantastická 
dovolenka. Réžia: Tomáš Barina. Hrajú: Kryštof 
Hádek, Tereza Voříšková, Václav Postránecký 
a ďalší. ČR, nevhodné do 12 r., 90 min.

Vstupné 2,00 eur (60,25 Sk)

30. piatok aj o 15.30 hod, 31.1. sobota, 
1. februára - nedeľa
CESTA NA MESIAC 3D
3D animovaná rozprávka o troch odvážnych 

muchách, ktoré si splnili svoj sen a leteli spolu 
s človekom na Mesiac. Pozývame vás na 3D 
cestu vesmírom. USA/Belgicko, nevhodné do 
7 r., slovenský dabing, 85 min. 

Vstupné 2,50 eur (75,32 Sk)

Detské a mládežnícke filmové 
predstavenia:

18. nedeľa o 15.30 hod.
HIHG SCHOOL MUSICAL 3: 
POSLEDNÝ ROK
Tretí diel mimoriadne úspešnej série High  
school Musical na filmovom plátne. Desať 
úplne nových pesničiek. USA, nevhodné do 7 
r., dialógy v slov. dabingu, piesne v orig., 112 
min.

Vstupné 2,50 eur (75,32 Sk)

25. nedeľa o 15.30 hod.   
VESMÍRNI OPIČIACI
Hravé animované dobrodružstvo v českom 
znení s Martinom Pisaříkom, Vojtom Kotkom    
a Luciou Vondráčkovou. USA, nevhodné do 8 
r., český dabing 79 min. 

Vstupné: 2,00 eurá (60,25 Sk) 

Kultúrne podujatia:

16. piatok o 19. hod.    VEĽKÉ ILÚZIE
Divadelná hra Radošinskeho naivného divadla

Vstupné 9,63 eur (290,11 Sk)

Pripravujeme:

Divadlo @polo Bratislava 
27. februára o 19. hod.
VŠETKO O ŽENÁCH
Divadelná komédia prináša optimistický po-
hľad a výzvu, nájsť silu na zvládnutie nastole-
ných životných problémov.

Vstupné 7,00 eur (210,88 Sk)

Spoločenská kronika
Narodili sa

Karolína Sárkőziová, Filip Hudák, Daniel Sza-
bó, Alexandra Juhásová, Tamara Juhásová, 
Erik Aziraj, Róbert Filkasz, Alex Hilár Kova-
čovský, Stanislava Skuráková, Tereza Ježovi-
čová, Teodor Loži, Hugo Čopík, Nella Gurová, 
Diana Miriam Mocková, Ema Mányiová, Lukáš 
Šušaník, Jaroslav Hrablík, Veronika Vanková, 
Nina Falátová, Ádám Sándor, Roman Černák, 
Branislav Jurík  

Manželstvo uzatvorili
Ľudovít Pomšahár - Mária Schubertová

Blahoželáme jubilantom
Január 6-án töltötte be 80. életévét a szerető 
édesanya, nagymama és testvér Susla Mar-
git. Ebből az alkalomból kívánnak neki még 
hosszan tartó egészséget és boldogságot 
szerettei: lánya Marika barátjával Helmuttal, 

fia Béla barátnőjével Andreával, unokái Ma-
rian és Bélus, valamint testvére Vali. A gratulá-
cióhoz csatlakozik a Kelecsényi család.

Jednota dôchodcov MO v Senci 
Alžbeta Mikuláštiková (65), Pavel Knoška (70), 
Terézia Horváthová (75), Matej Divičan (80)

Klub dôchodcov 
Terézia Horváthová (75,) Alžbeta Mikuláštiko-
vá (65), Etela Bálintová (55), Valéria Blahová 
(55)

Slovenský zväz telesne
postihnutých ZO č. 215 v Senci

Tibor Hlaváč (25), Veronika Mihálová (25), Sil-
via Kostková (55), Žigmund Jajcaj (65)

Navždy nás opustili
Ing. Zuzana Mlejová (1977), Mária Polická 
(1934), Helena Mészárosová (1938), Helena 
Ivanišová (1923), Ján Frčo (1943), Ján Krolik 
(1945), Cecília Nyáriová (1930), Judita Kuc-

seráková (1920), Andrej Nyári (1935), Šte-
fan Majo (1917), Helena Dugovičová (1929), 
Amália Kocianová (1926), Mária Meszárosová 
(1955), Ľudovít Lassu (1927), Mária Petrucho-
vá (1957)

Ďakujeme všetkým príbuz-
ným, priateľom a známym 
za prejavenú sústrasť a kve-
tinové dary pri poslednej 
rozlúčke s naším drahým 
Jánom Frčom, ktorý nás 8. 
decembra navždy opustil. 
Smútiaca rodina.

Dňa 13. decembra sme si 
pripomenuli 20. výročie, čo 
nás navždy opustil náš mi-
lovaný manžel, otec, dedko 
aj pradedko Štefan Várady. 
S láskou spomínajú manžel-
ka, deti a vnúčatá.

SENČAN  január 2009


