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Do škôlok
nevzali 70 detí
Približne 70 neumiestených
detí zostane tento rok po zápise v piatich seneckých materských školách, ktorých zriaďovateľom je mesto. Situácia
sa čiastočne zlepší, ak sa do
septembra podarí zrealizovať
prístavbu v areáli MŠ Košická.
(pokračovanie na str. 8)

Zomrel najstarší
občan Senca

Veľká noc, najvýznamnejší kresťanský sviatok, je už za nami. V Senci ju avizovali aj remeselné trhy na
Námestí 1. mája, ktoré organizovalo mesto Senec. Na svoje si mohol prísť každý. Ponúkali tu nielen výrobky z prútia, dreva, keramiku a pod., ale aj netradične zdobené veľkonočné vajíčka. Aj keď niektorým
chýbali práve klasické maľované kraslice...
foto Ján Lauko

Súťaž vo varení
gulášu
Spolok Seneckých podnikateľov srdečne pozýva na tradičnú súťaž vo varení gulášu, ktorá sa uskutoční pod záštitou
primátora mesta Senec Karola
Kvála 23. mája od 8. do 12.
hod. Miestom súťaženia bude
parkovisko na južnej strane Slnečných jazier. Súťažiť môžu
trojčlenné družstvá, ktoré si zabezpečia ingrediencie, mäso,
kotlíky a dobrú náladu. Chlieb,
plastové príbory a taniere, ako
aj dobré počasie súťažiacim
zabezpečí organizátor... Ten
dodá aj drevo pod kotlíky
a vyznačí miesto pre súťažiace
družstvá.
(pokračovanie na str. 2)

Rozhoduje sa o poliklinike
Gabriel Agárdy: V komisii nie je politická vôľa
Mesto Senec verzus Poliklinika, spoločnosť s r. o.,
v ktorej sú spoločníkmi 27
lekári (časť z nich však stojí na opačnej strane, nechce ísť do kúpy polikliniky).
Oba subjekty sa snažia
o získanie seneckej polikliniky a priľahlých pozemkov do
vlastníctva.
O vlastníkovi sa má rozhodovať na zasadnutí zastupiteľstva
Bratislavského
samosprávneho kraja 22. apríla. Jeho
zaradenie nie je na programe
prvýkrát. Na predchádzajúcom februárovom zasadnutí

ho z programu stiahli. Predchádzali mu viaceré rokovania primátora Karola Kvála
s predsedom BSK Vladimírom
Bajanom.
Kupujúci by mal za budovu a priľahlé pozemky pred
budovou a vedľa nej zaplatiť 1 mil. 255-tis. eur (37 mil.
808-tis. Sk). V súčasnosti má
Poliklinika, s. r. o., budovu
v prenájme do konca roku
2013. Na mimoriadnom zastupiteľstve mestskí poslanci
rozhodli - požiadať BSK o získanie polikliniky do vlastníctva
mesta.
(pokračovanie na str. 7)

Vo veku 104 rokov zomrel najstarší Senčan Matej Radzo.
Oslávil ich 11. februára. Už
pár rokov vravel, že pánbožko na neho zabudol. Prišla jar
a - spomenul si... Seneckého
džentlmena si Senčania pamätajú aj s tradičným klobúkom
na hlave.
(el)

Ekologický deň
na Guláške
Poslednú sobotu v apríli (25.)
sa stretnú už po ôsmy rok
tí, ktorí majú vzťah k prírode
a jazeru Guláška. Čistiť sa budú
brehy jazera na suchu aj pod
vodou. Začína sa od 9. hod. pri
modrom domčeku - základni
potápačského klubu Atol-Senec. Vítaní sú všetci.
(ľg)
Viac na www.atolsenec.sk

Petícia za odpredaj
polikliniky mestu
Petíciu za odpredaj budovy
polikliniky pre mesto Senec
občania môžu podpísať u informátora na mestskom úrade,
alebo v knižnici mestského
kultúrneho strediska. Organizuje ju regionálna pobočka
Top centra podnikateliek. (r)
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Poslanci korigovali poplatky
„Sociálne služby nikdy nebudú ziskové,“ argumentovala poslankyňa mestského
zastupiteľstva PhDr. Gabriela Némethová, ktorej sa
nepozdávalo
navrhované
zvýšenie úhrady za opatrovateľskú službu na jedno
euro za hodinu.
Doteraz boli platby odstupňované v závislosti od jednotlivých úkonov. Na aprílovom
zasadnutí mestského zastupiteľstva sa rozprúdila živá
diskusia. Veď pri niektorých
úkonoch sa navrhovaná suma
mala zvýšiť až o 300 percent.
Poslanci
pri
rozhodovaní
nebrali do úvahy ani fakt, že
v iných mestách sú sadzby
aj vyššie, a napokon jednohlasne odsúhlasili hodinovú
sadzbu 50 centov. V súvislosti

Preteky v love rýb
Preteky v love rýb udicou na
Striebornom jazere v Senci sa
uskutočnia v sobotu 9. mája od
7. do 12. hod. pre dospelých,
ktorí budú loviť dvoma prútmi
za štartovné 7 eur. Nasledujúci deň v nedeľu bude súťažiť
mládež do 14 rokov (štartovné
2 eurá) od 8. do 12. hod. o hodnotné vecné ceny. Pozývame
aj verejnosť - prídite povzbudiť
pretekárov a ochutnať halászlé
či vyprážanú rybu.
(r)

Počas prvých májových dní sa
v Senci uskutoční Festival Belcanto ´09 s medzinárodnou
účasťou. Prvýkrát v histórii nášho mesta s úctou a pokorou
preberáme štafetu usporiadateľov. Minulý rok sa festival konal
v Taliansku. Býva zameraný na
spoznávanie toho, čo je v oblasti zborového spevu spoločné,
MUDr. Marián Príbelský a PhDr. Gabriela Némethová sa jednoznačale i toho, čo je jedinečné pre
ne postavili proti zvýšeniu poplatkov za opatrovateľskú službu.
ten - ktorý národ. Srdečne všets opatrovateľskou službou ka 2 eurá (60,25 Sk). Občan kých pozývame na hlavnú časť
mesto má výdavky okolo 232- zaplatí 1 euro (30,126 Sk), Festivalu - slávnostný koncert
tis. eur ročne (7 mil. Sk) a príj- rozdiel znáša mesto. V škol- dňa 2. mája o 19. hod. v rímskej jedálni Strednej odbornej skokatolíckom kostole v Senci.
my iba 33-tis. eur (1 mil. Sk).
Poslanci schválili aj výšku školy na Kysuckej ul. je strav- Vystúpia spevácke zbory: Coro
úhrady za obedy pre dôchod- ná jednotka 2,66 eura (80 Sk). Croz da la Stria (Spiazzo, Taliancov. Stravná jednotka v jedálni Dôchodca zaplatí 1,26 eura sko), Coro Laudamus (Piešťany),
(r)
Strediska sociálnych služieb (38 Sk), ostatné znáša mes- Belcanto (Senec).

je 2,12 eura (64 Sk). Dôchodca zaplatí 1,26 eura (38 Sk),
rozdiel hradí mesto. Na ZŠ
Tajovského, Mlynská a A. M.
Szencziho je stravná jednot-

to. Dôchodcovia, ktorým sa
obed donáša do domácnosti, Červení baróni
zaplatia za donášku 0,33 eura na jazerách
(10 Sk) denne.
Na severe Slnečných jazier sa
Text a foto Eva Lauková

uskutoční 1. až 3. mája už 6.
Moto Country Rock Fest. Red
Barons oficiálne otvárajú sezónu. Motorkári pripravili aj pestrý
66,12 % odovzdaných hlasov program. Piatok - Ahoj, Johnny
voličov (I. Gašparovič 33,88 Cash revival, Maxim turbulenc,
%). V prvom kole I. Gašparo- Bukasový masív, Michal Tučný
vič dostal v seneckom obvode revival, sobota - Satisfaction,
29,58 % a I. Radičová 58,45 %. U2 revival, Smola a hrušky, MetPodľa informácií Štatistického ropolis, ZZ top revival. Vstupné
úradu sa na voľbe prezidenta pre návštevníkov päť eur, deti
v obvode Senec zúčastnilo zdarma. V cene lístka je aj účasť
v tombole.
(r)

Senčania podržali Radičovú
Prezidentom SR sa na ďalšie
štyri roky stal Ivan Gašparovič. Jeho protikandidátkou
vo voľbách bola v druhom
kole Iveta Radičová.
V rámci Slovenska I. Gašparovič získal 55,53 % hlasov
(v 1. kole 46,71 %), I. Radičová
44,47 % (v 1. kole 38,05 %).
V seneckom obvode bola výrazne úspešnejšia I. Radičová,
ktorá v druhom kole získala

v druhom kole 58,42 % oprávnených voličov, čo predstavuje 29 177 z celkovo registrovaných 50 249 voličov.

(el)

Mikuláš Dzurinda: Ľudí najviac trápi kríza
Predstavitelia strany SDKÚDS na čele s predsedom Mikulášom Dzurindom prišli do
Senca, kde sa v priestoroch

Festival Belcanto
medzinárodne

kultúrneho domu stretli s občanmi v rámci pravidelných
mítingov (Senec bola 49. zastávka).

Ako zdôraznil M. Dzurinda,
ľudí najviac trápi, do akej miery kríza zasiahne Slovensko,
a ako sa proti tomu brániť.
Uviedol, že SDKÚ navrhovala
opatrenia, niektoré si prisvojila opozícia. „Na rokovanie Národnej rady sme predložili sedem zákonov a šestnásť konkrétnych opatrení, o ktorých
si myslíme, že by mali zabrať.“
Upozornil na plytvanie s verejnými financiami, predražené
tendre. Uviedol, že v septembri „predstavíme náš finančný
záchranný tím.“ Predstavitelia
SDKÚ odpovedali aj na viaceré otázky Senčanov.
(el), foto Ján Lauko

Súťaž vo varení
gulášu
(dokončenie zo str. 1)

Začiatok žrebovania súťažných miest bude od 7. hod. na
mieste.
Vjazd motorových vozidiel do
priestoru rozmiestnenia súťažných družstiev je súťažiacim
povolený len do 7.30 hod.,
kedy je treba priestory uvoľniť a motorové vozidlá musia
opustiť súťažný priestor. Bezplatné parkovanie je zabezpečené vo vzdialenosti približne
50-100 metrov od miesta konania súťaže. Altánky a reklamné
veľkoplošné slnečníky, prípadne iné prístrešky, je možné
postaviť na vyznačenom priestore súťažiaceho družstva.
V priebehu varenia gulášu
bude aj bohatý hudobný a kultúrny program.
(mp)

UDALOSTI

SENČAN apríl 2009

3

Pod lupou
Päsťou do tváre
V Senci na Moyzesovej ul. 1.
apríla o 22.20 h neznámy páchateľ lúpežne prepadol 56ročnú ženu. Začal jej ťahať kabelku, následne ju udrel päsťou
do tváre a kabelku odcudzil.
Spôsobil jej škodu 550 eur a
našťastie len drobné zranenia,
ktoré si nevyžiadali lekárske
ošetrenie. Vyšetrovateľ začal
trestné stíhanie za úmyselný
zločin lúpeže. Páchateľovi hroa záchranky komunikovala, vodiča vytiahli z vozidla oko- zí väzenie až osem rokov.
následne však skolabovala. loidúci. Senecký hasič Marcel
Útočník po čine s autom Da- Ježík (inak študent medicíny) Stíhaní za krádež
ewoo Espero havaroval na sa ho pokúsil v spolupráci so Vyšetrovateľ z oddelenia skrázačiatku obce Tomášov. Vý- zdravotníkmi oživiť, avšak muž teného vyšetrovania v Senjazd k havárii mali aj seneckí zraneniam podľahol. Jednotka ci stíha 20-ročnú Andreu S.
hasiči. Vozidlo prerazilo betó- odpojila akumulátor, aby za- z Pezinka, ktorá je obvinená
nový plot a čelne narazilo do bránila vzniku požiaru vozidla. pre úmyselný prečin krádeže.
(el), foto seneckí hasiči Popoludní 1. apríla v Senci
rodinného domu. Zraneného
v predajni BILLA ukradla rôzny tovar, zadržal ju pracovník
Krátko pred 18. hod. 25. marca privolali seneckých SBS. Keďže žene za podobný
hasičov k požiaru trávy v areáli Slnečných jazier – čin v predchádzajúcich dvajuh. Zo zapálenej izolácie na elektrických kábloch nástich mesiacoch uložili blosa požiar rozšíril na trávnatý porast a stromy s roz- kovú pokutu, hrozí jej trest odlohou takmer 100 m2. Požiar ohrozoval aj elektric- ňatia slobody až na dva roky.
kú rozvodovú skriňu. Hasiči požiar zlikvidovali. Len Rovnaký trest hrozí aj 28-ročmálokto si uvedomuje, že spaľovanie odpadu, trá- nému Danielovi T. zo Senca,
vy, vypaľovanie trávy či zakladanie ohňa v prírode ktorý si 30. marca v seneckom
môže spôsobiť ohrozenie života alebo poškodenie Tescu prisvojil rôzny tovar.

Zabil družku, zahynul pri nehode
Vo Veľkom Bieli 27. marca
popoludní 35-ročný Zoltán K.
nožom zabil svoju 28-ročnú
družku, s ktorou sa rozišiel.
Dvojica sa predtým pohádala.
Zranená žena pred 19. hod.
ešte sama zavolala políciu,
volali však aj miestni občania.
Po príchode policajnej hliadky

Na juhu jazier horelo

majetku vlastného či spoluobčanov. Spôsobenie
požiaru je porušením platných právnych predpisov, čo môže byť kvalifikované od priestupku až
po trestný čin!
(el)

Pozvánka
na majáles
Klub dôchodcov v Senci
srdečne pozýva všetkých
svojich členov na MAJÁLES,
ktorý sa koná 6. mája (streda)
o 16. hod. v budove
Strednej odbornej školy,
Kysucká 14.

Ukradol navigáciu
Podvečer 12. marca neznámy
páchateľ rozbil okno na nákladnom motorovom vozidle
na parkovisku pred OD LIDL
v Senci a z interiéru odcudzil
navigačný systém i s nabíjačkou. Poškodenej spoločnosti
spôsobil celkovú škodu 300
eur.

Jablkáreň Dodofruct
(v uličke pri Nostalgii)

Večera pre členov
je zabezpečená zadarmo.
Na hudbu a občerstvenie
treba prispieť 2 eurami.

Jablká
vlastnej produkcie,
rôzne druhy
od 0,17 €/kg (5,12 Sk)

Prihlásiť sa treba 27. apríla
od 14. do 17. hod. v Klube
dôchodcov u vedúcej
H. Majorovej.

Pon. - pia.: 14. do 18. hod
Sobota: 8. do 12. hod.

Svoje stoly môžete obohatiť
domácimi dobrotami.

Uzávierka májového čísla
mestských novín Senčan
je v stredu 27. apríla.
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Dialóg o vzdelávaní

Objavuj vesmír pre seba

Ako podnietiť mladých ľudí k spoluúčasti
na formovaní procesov v Európe
Budapešť/Viedeň - Akadémia
stredoeurópskych škôl (ACES
- z angl. originálu Academy of
Central European Schools)
organizovala v dňoch 25. až
28. marca v Budapešti svoje
prvé diskusné fórum o vzdelávaní v strednej Európe. Toto
podujatie prilákalo 250 študentov, učiteľov, zástupcov
ministerstiev a odborníkov
v oblasti vzdelávania z dvanástich krajín vrátane Slovenska. Diskusie sa zamerali
na spôsoby, akými sa mladí
ľudia môžu aktívne zapájať
do činnosti škôl a samospráv
a podieľať sa na rozhodovacích procesoch na národnej,
prípadne európskej úrovni.
Školy, ktoré majú záujem zúčastniť sa na tretej sérii súťaží

v rámci ACES-u, musia návrhy projektov predložiť do 30.
apríla 2009. Hlavnou témou
aktuálnej projektovej súťaže
s názvom „Vyjadrite svoj názor! Mladí Európania formujú Jaroslav Šimon a Klára Baloghová z astronomického združenia Sosvoju budúcnosť,“ je občian- lar ukázali záujemcom cez ďalekohľad Slnko.
foto Ján Lauko
ska angažovanosť a uvedoRok 2009 je medzinárodným ro- nášajú členovia združenia Solar
melosť mladých ľudí.
Aktuálna súťaž projektov
pre školy so žiakmi vo veku
12 až 17 rokov
Téma: Vyjadrite svoj názor!
Mladí Európania formujú svoju budúcnosť.
Termín predloženia
projektov: 30. apríl 2009
Ďalšie informácie
nájdete na: www.aces.or.at

kom astronómie (MRA) s ústrednou témou - Vesmír, objavuj ho
pre seba. Cieľom je pomôcť obyvateľom Zeme, uvedomiť si svoje miesto vo Vesmíre cez pozorovanie dennej a nočnej oblohy.
K MRA sa pripája aj Hvezdáreň
Senec a združenie Solar. Každý
posledný piatok v mesiaci ponúka pútavé prednášky, pred-

a hostia zo Slovenskej akadémie vied, ako aj astronómovia
z profesionálnych hvezdární.
Hvezdáreň v Senci na ZŠ A. M.
Szencziho je otvorená každý
jasný piatok po zotmení.
Tel: 0910 482150, 0918 622210,
observatorium@solarastronomy.sk, www.solarastronomy.sk

Rozvrh prednášok na ZŠ A. M. Szencziho - 24. apríl: Meteorológia
– Globálne otepľovanie a počasie na Zemi (Ing. Rastislav Šimora),
29. máj: Kozmológia – Predstavy o minulosti a budúcnosti vesmíru
(Mgr. Karol Petrík), 26. jún: Premenné hviezdy (Ing. Martin Šikula)
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Navštívia
vás opytovatelia
Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností
sa uskutoční v období od 1. do
30. apríla. Na Slovensku sa týka
takmer 6-tisíc náhodne vybratých domácností vo viac ako 300
obciach, teda aj na území mesta
Senec. Zisťovanie robia externí
spolupracovníci, ktorí sú poverení
funkciou opytovateľa Štatistického
úradu Slovenskej republiky (ŠÚ
SR). Opytovatelia sú povinní preukázať sa osobitným poverením
a odovzdajú domácnostiam písomnú informáciu o účele zisťovania. Všetky informácie a názory,
ktoré v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, budú anonymné a použité výlučne na štatistické
účely. Osoby, ktoré sa zúčastnia
na zbere údajov a na spracovaní
výsledkov zisťovania, sú viazané
mlčanlivosťou o všetkých zistených skutočnostiach.
(el)

Elektrické vedenia
a stromy
Včasné a správne orezanie stromov má zásadný vplyv na kvalitnú
dodávku elektrickej energie pre
odberné miesta. Upozorňujeme
na povinnosť udržiavať stromy
a kríky v ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne
do výšky 3 m od zeme. Zároveň je
potrebné udržiavať bezlesie v šírke
4 m po oboch stranách elektrického vedenia. V prípade, že stromy
a kríky prerastú nad výšku 3 m, je
potrebné, aby ste zabezpečili ich
orezanie, resp. vyrezanie. Ak sa
stromy priblížili k vodičom vedenia na nebezpečnú vzdialenosť, je
možné požiadať v lehote minimálne 21 dní od plánovaného termínu
prác o vypnutie vedenia u príslušného technika. Táto povinnosť vyplýva vlastníkovi, resp. užívateľovi
pozemku zo zákona.
(zse, r)

Zadané pre dámy
každého veku:
ORIENTÁLNY TANEC
„Svokry, babky, mamy
- tancujú si s nami!”
• tanečné nedele
• tanečné víkendy

VŠETKO PRE HARMÓNIU
• Joga / pilates
• Odblokovanie / kineziológia

Viac info: 0903 223 547
Milka Baštová

SENČAN apríl 2009

Deň učiteľov, deň vďaky

Poďakovanie za to, že zvládajú svoju úlohu dobre aj
v tejto neľahkej dobre vyjadril pri príležitosti Dňa učiteľov na stretnutí so seneckými pedagógmi primátor
Karol Kvál.
Zdôraznil ich úlohu pri výchove detí a vyzdvihol spoluprácu vedení škôl s mestom
a mestským zastupiteľstvom.
Konštatoval, že „aj naďalej
sa budeme snažiť investovať
do rekonštrukcií a vybavení
škôl.“ Poďakoval aj za úspechy na rôznych súťažiach
a olympiádach, vyzdvihol kvalitu škôl, keď žiaci väčšinou
nemajú problémy s umiestením na stredných a vysokých
školách. Prítomní predstavitelia seneckých škôl dostali ďakovné listy. Zvláštne ocenenie
a finančnú odmenu získalo
sedem pedagógov.
Marta Antalová, od roku 1991
zástupkyňa na ZŠ Tajovského, kde učí od roku 1974. Pri
vyučovaní využíva svoje pedagogické majstrovstvo na
získavanie žiakov pre vzdelá-

vanie, podporuje aj rozvoj ich
umeleckého cítenia. So žiakmi
dosiahla viaceré úspechy na
súťažiach.
Mária Bilecová učí na prvom stupni ZŠ Tajovského
od roku 1988, od roku 1991
je zástupkyňou. Jej prioritou
je starostlivosť o nadaných
a talentovaných žiakov, ale v
úzkej spolupráci so psychológmi venuje veľkú pozornosť
aj starostlivosti o deti z menej
podnetného prostredia.
Mgr. Ľudmila Šmihelová je
zástupkyňou na ZŠ Mlynská.
V školstve pôsobí 40 rokov. Je
výborná metodička. Pracuje
na realizácii projektov školy
a pri práci s deťmi dosahuje
veľmi dobré výsledky.
Mgr. Gabriela Rakytová pôsobí na ZŠ A. M. Szencziho od
roku 1992, kde vyučuje maďarský jazyk a literatúru a nemecký jazyk. So žiakmi dosahuje
výborné výsledky na rôznych
jazykových a recitačných súťažiach. Je predsedníčkou ZO
OZ pri ZŠ, Rady školy, aj jazykovej predmetovej komisie.
PaedDr. Edita Szabóová je

v Materskej škole A. M. Szencziho veľmi obľúbená medzi
deťmi aj rodičmi. Deti výborne pripravuje na školskú dochádzku, ako vysokoškolská
pedagogička a metodička na
celoštátnej úrovni sa venuje
vzdelávaniu terajších a budúcich učiteliek MŠ.
Eva Rodná z Materskej školy
na Fándlyho ul. sa zúčastňuje na ďalšom vzdelávaní, pracuje ako vedúca v Klube tvorivej dramatiky. Päť rokov je
tajomníčkou ZO OZ. Úspešne
absolvovala kurz v rámci projektu Digitálni štúrovci, Krok
za krokom.
Božena Škriečková patrí
k služobne najstarším zamestnancom Základnej umeleckej
školy na Fándlyho ul., v tomto
roku slávi 30. výročie. Jej štyroch žiakov prijali na konzervatórium. Spolupracovala ako
koordinátorka a konzultantka
pri tvorbe učebných osnov
pre husle, so svojimi žiakmi
získava ocenenia na celoslovenských súťažiach. Založila
komorný súbor žiakov.
(el), foto Ján Lauko
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Rozhoduje sa o vlastníkovi polikliniky
(dokončenie zo str. 1)

Primátor Karol Kvál uviedol, že
spomínaná suma je len začiatok, „potrebné bude postupne
investovať ďalšie, približne dva
milióny eur (60 mil. Sk) do rekonštrukcie a vybavenia. Chceme, aby podmienky v poliklinike
boli lepšie a dôstojnejšie, ako
v súčasnosti.“
Podpredseda župy a poslanec
mesta Gabriel Agárdy v rámci
argumentácie povedal: „Lekári
neboli schopní postarať sa ani
o budovu starej polikliniky na
Farskom námestí, ktorú vlastnia
a kde sa v súčasnosti schádzajú feťáci a bezdomovci, problémy tam má polícia. Budova je
zdevastovaná požiarom. Zdravotníctvo je príliš vážna vec,
nechceme, aby sa starostlivosť
o ľudí vymkla spod verejnej
kontroly. A tú predstavuje mesto. Je to riskantný krok, ale nevyhnutný.“ Zároveň si však uctil
prácu lekárov a podčiarkol spoluprácu s nimi. Poslanec mesta
a BSK Resző Duray konštatoval,
že mesto chce zachovať služby
a rozšíriť ich o ďalšie. Upozornil

však na fakt, nachádzajúci sa
v podkladových materiáloch
župy, podľa ktorého sa budúci
vlastník zaväzuje zachovať charakter a účel využitia budovy
ako zdravotného strediska iba
na pätnásť rokov. Lekári sa od
tejto informácie dištancovali,
„do materiálu sa dostala bez
nášho vedomia“. Poslankyňa
Gabriela Némethová pripomenula aj zámer mesta poskyto-

vať sociálne služby pre Senec
a okolie v plánovanej prístavbe
pri budove polikliniky, čo podľa
nej garantuje iba mesto.
Primátor upozornil na možnosť
ďalšej ústretovosti mesta voči
lekárom: „Ak mesto získa polikliniku a oni budú ochotní slúžiť
na pohotovosti tak, ako pred jej
zrušením, dohodneme sa aj na
prípadnom zrušení či upravení
platieb nájomného.“

MUDr. Jozef König zo spoločnosti Poliklinika argumentoval
aj pochybnosťami, či sú záruky
- ak polikliniku získa mesto – že
priestory budú slúžiť na zdravotnícke účely a či je kúpa polikliniky mestom za peniaze daňových poplatníkov skutočne ich
záujmom. „Rovnakú zdravotnú
starostlivosť dostanú pacienti
aj bez čerpania peňazí z mestského rozpočtu.“ Zdôraznil význam a výhodu bezprostrednej
zainteresovanosti lekárov, „veď
budú hospodáriť na svojom“.
MUDr. Zbyněk Rùžička odôvodňoval aj zlý stav budovy
polikliniky, do ktorej lekári zatiaľ
investovali približne dva milióny
korún, „avšak ďalšie investície
sa neoplatia, ak budova nie je
naša“.
Obom záujemcom o kúpu polikliniky ide podľa ich slov o ľudí,
o zlepšenie starostlivosti. Rozhodovať budú poslanci župy.
No podľa G. Agárdyho finančná
komisia župy nie je mestu Senec naklonená, chýba politická
vôľa, aby polikliniku získalo.
Eva Lauková

Využite možnosť získať viac
Zhodnoťte svoje vklady v Prvej stavebnej sporiteľni, a. s., až o 22 %
Súčasná ekonomická situácia
na Slovensku núti každého
z nás, aby veľmi starostlivo
uvažoval, kam a komu zverí
svoje peniaze. O tom, že aj na
Slovensku existujú inštitúcie,
v ktorých nielen bezpečne a výhodne zhodnotíte svoje úspory,
ale dokonca získate aj niečo
navyše, hovoríme s Ing. Stanislavom Sasinkom, organizačným riaditeľom Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.
Ako súvisí stavebné sporenie
s ekonomickou krízou a bezpečným uložením peňazí?
Na prvý pohľad je to možno
trocha zvláštne spojenie, ale
má svoju logiku. Stavebné sporenie vzniklo v Nemecku v 30tych rokoch minulého storočia,
v čase veľkej hospodárskej krízy. Keď sa ľudia dostávajú do
ekonomických problémov, začnú investovať do oblastí, ktoré
im garantujú bezpečné a pritom
zmysluplné zhodnotenie ich

peňazí. Stavebné sporenie má
na rozdiel od iných finančných
nástrojov veľkú prednosť: je to
uzatvorený finančný systém.
Stavebné sporiteľne takmer
nenakupujú finančné zdroje na
medzibankovom trhu a ani neukladajú finančné prostriedky
do iných finančných inštitúcií.
Finančné zdroje získavajú z dlhodobých vkladov stavebných
sporiteľov a využívajú ich výlučne na financovanie bytových
potrieb svojich klientov. Stavebné sporenie funguje už takmer
80 rokov bez výkyvov a otrasov.
Práve to potvrdzuje jeho kvalitu
a bezpečnosť.
Vráťme sa do súčasnosti – čo
nového ponúkate klientom
v tomto období?
Zostávame verní svojej dlhodobej a medzi klientmi obľúbenej
stratégii – ponúkať im atraktívne
a bezpečné zhodnotenie ich
vkladov. Počas mesiacov marec a apríl majú naši klienti šan-

cu mimoriadne zhodnotiť svoje
vklady – a to až o 22 %.
Čo sa skrýva za týmto číslom?
Výsledné 22 %-né zhodnotenie je nielen súčtom všetkých
benefitov, ktoré poskytuje stavebné sporenie v PSS, a. s., ale
našim klientom pridávame aj
niečo navyše – a to špeciálny
úrokový bonus. K štandardným
výhodám, ktoré predstavuje
nemenné 2 %-né úročenie vkladov počas celej doby sporenia
a k štátnej prémii vo výške 12,5
% z vkladov, maximálne 66,39
eur (2 000,07 Sk), pripíšeme
tým, ktorí splnia dohodnuté
podmienky, aj mimoriadny 7,5
%-ný úrokový bonus.
Kto má nárok na úrokový bonus?
Úrokový bonus poskytneme
každému – fyzickým aj právnickým osobám. Stačí, ak si
v období od 1. marca 2009 do

30. apríla 2009 uzatvoria novú
zmluvu o stavebnom sporení.
Nadštandardné úročenie získajú klienti PSS, a. s., po splnení
dohodnutých podmienok aj
v roku 2010 – kedy bude úrokový bonus predstavovať hodnotu
4 % , a ešte aj v roku 2011 – vtedy to bude 1 %. V druhom roku
sporenia budú teda ich vklady
úročené spolu 6-timi percentami, v treťom roku spolu 3-mi
percentami. Výška vkladu nie je
obmedzená. Po šiestich rokoch
od dátumu uzatvorenia zmluvy
o stavebnom sporení pripíše
PSS, a. s., finančné prostriedky získané z úrokového bonusu
klientovi na jeho účet stavebného sporenia.

Podrobné informácie získate v kancelárii obchodných
zástupcov Prvej stavebnej
sporiteľne, a. s., na Lichnerovej ul. 33 (pasáž) v Senci,
Kontakt: 02/4592 6553
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Do škôlok nevzali 70 detí
(dokončenie zo str. 1)

Uvažuje o nej primátor Karol
Kvál, návrh predostrie poslancom mestského zastupiteľstva.
Prístavba by umožnila prijať
20 detí. Ďalšou alternatívou,
s ktorou mesto uvažuje, je rekonštrukcia skladu mimo budovy MŠ Kysucká. Obe riešenia sú
však čiastkové.
Zdá sa, že jednoduchšie je
postaviť či pristaviť škôlku. No
voľné vhodné pozemky mesto
nemá a s prístavbou súvisí aj
splnenie ďalších podmienok,
vyplývajúcich zo zákona: dostatočne veľký dvor, resp. trávnatá plocha, počet umývadiel,
WC atď.
Pred tromi rokmi bol počet
miest v seneckých škôlkach
dostatočný, za posledné dvatri roky sa situácia dramaticky
zmenila. Riaditeľky škôlok však
na možné zhoršenie situácie
upozorňovali.

MŠ Košická, PaedDr. Sidónia
Dolezsálová: „Neprijali sme
ani jedno dieťa, umiestení sú
predškoláci. Ak sa do septembra podarí zrealizovať prístavbu,
miesto tu nájde 20 detí. Z nich
štrnásť bude súrodencov, patriacich k deťom, ktoré už našu
škôlku navštevujú. Takže navyše budeme môcť zobrať šesť
detí, ktoré sa nedostali do ostatných škôlok. Najideálnejšie by
však bolo zrealizovať nadstavbu
pre tri triedy, pretože na budúci
rok bude situácia ešte horšia.
Svoje priestory nemajú ani učiteľky.“

MŠ Kollárová, Mgr. Eva Jonášová: „Mnohí rodičia budú sklamaní. Tak ako ostatné škôlky
uplatňujeme aj interné kritériá.
Najprv sme zisťovali, či sú rodičia zamestnaní. Ďalšia selekcia
nám umožnila prijať 30 detí, neprijali sme 25.
MŠ Kysucká, Kvetoslava Kováčová: „Rozhodnutia o prijatí sme posielali v uplynulých
dňoch. Prijali sme 23 detí, neprijali šestnásť, ktoré už mali tri
roky a desať, ktoré ešte tento
vek nedosiahli. Zo zákona nám
však ani nevyplýva povinnosť,
tieto najmenšie prijať.“

Zatiaľ čo v roku 2008 neprijali do seneckých škôlok približne 30
detí, tento roku to bude okolo 72 (ak sa nezrealizuje prístavba)
a na budúci rok riaditeľky materských škôl odhadujú počet neprijatých na zhruba sto. Pretože mladých rodín s malými deťmi pribúda,
stavajú sa nové domy, aj bytovky. Navyše výnimka, ktorá umožňuje
prijať v triedach o štyri deti viac, ako stanovuje zákon a ktorú v súčasnosti škôlky využívajú, bude platiť už len v rokoch 2010 a 2011.

Kráľ Andrej prvý

Kráľ Andrej Mokoš s princeznou Henrietou Polakovičovou a predsedom poroty, riaditeľom MsKS Petrom Szabom. V malom obrázku
princezná Tereza Spodniaková.

vecičky, ale aj výbornú tortu,
o ktorú sa rozdelil so spolubojovníkmi.
A čo najradšej číta? „Dobrodružné romány mám veľmi rád.“
Kráľ čitateľov postúpil na celoslovenský snem kráľov, ktorý
sa tento rok koná v Trnave. Ako
v úvode vydarenej akcie uviedla
hlavná organizátorka z knižnice
Mirka Gračíková, „najdôležitejšou úlohou kráľa je presvedčiť
kamarátov, že čítanie je nielen
potrebné, ale aj zaujímavé.“
Text a foto Eva Lauková

Eva Lauková

Pútavý Mesiac knihy
Marec, Mesiac knihy, bol na
akcie v mestskej knižnici bohatý. Najprv sa zapojila do
celoslovenského pátrania po
knihách Pavla Dobšinského.
Deti celkovo priniesli 34 kníh.
Slovami „Kde bolo, tam bolo“,
odštartovala po celom Slovensku ďalšia akcia - 2. ročník
detského čitateľského maratónu, „Čítajme si“, ktorý zorganizovala Linka detskej istoty pri
SV pre UNICEF v spolupráci
so Slovenskou asociáciou

Brali to nesmierne vážne, veď
ktože by nechcel kraľovať... Prvý
raz má však mestská knižnica
kráľa a nie kráľovnú. Stal sa ním
Andrej Mokoš zo ZŠ Mlynská (6.
A), ktorý spomedzi dvanástich
súťažiacich získal najviac bodov.
Druhá skončila Tereza Spodniaková (Gymnázium A. Bernoláka, sekunda). Test robila veľmi
narýchlo, lebo sa ponáhľala
k lekárovi... Tretia bola Henrieta
Polakovičová (GAB, prima).
Andrej okrem korunky získal
MP4 prehrávač a iné užitočné

MŠ Fándlyho, Marie Leginusová: „Po dohode s ostatnými
škôlkami – úplne odsunúť deti,
narodené v roku 2007, sa nám
podarilo prijať 20 detí, negatívne rozhodnutie sme poslali rodičom 29 detí. Aj po zápise sa
ozývajú ďalší rodičia – tí, ktorí
sa medzitým prisťahovali. Ako
už býva zvykom, nápor býva aj
v letných mesiacoch. Takže tie
negatívne rozhodnutia nie sú
konečným číslom.“
MŠ Fándlyho s vyučovacím
jazykom maďarským, Eleonóra Hideghétyová: „Prijali sme
pätnásť detí, no budeme musieť
žiadať o výnimku, aby v triedach
mohol byť väčší počet detí - vo
„veľkej“ triede o štyri a v „malej“ o tri deti. Vlastne sme prijali všetky hlásiace sa deti, keď
s jedným neumiesteným nám
pomohla slovenská škôlka na
Fándlyho ulici.“

Vedúcu mestskej knižnice
Annu Lieskovskú potešili noví
detskí čitatelia.

knižníc a ďalšími partnermi.
Deti sa pokúsili prekonať minuloročný rekord v „Najpočetnejšom detskom čitateľskom
maratóne“ na Slovensku.
V knižniciach čítali slovenské
rozprávky od rána do tretej
hodiny popoludní. Výsledky
príjemne prekvapili - zapojilo
sa 95 knižníc a ich pobočiek
a celkovo 10 798 detí. (V roku
2008 to bolo 27 knižníc a ich
pobočiek a 2 912 detí.) Do seneckej knižnice prišlo 64 detí.
Zaujímavou akciou bol aj Deň
otvorených dverí v Senci. Deti
aj dospelí sa mohli zapísať bez
poplatkov a tí, ktorí sa omeškali s vrátením kníh, penále
neplatili. Mnohí túto možnosť
využili. Pribudlo aj šestnásť
nových detských čitateľov,
celkovo prišlo okolo 50 ľudí.
Všetci mohli sledovať, ako Marika Agárdyová vyrába krásne
veľkonočné kraslice.
Eva Lauková, foto Ján Lauko

Literárny večer s Tetou Anulou
Mestská knižnica pozýva na literárny večer s knihou Teta Anula
od spisovateľa Milana Zelinku dňa 23. apríla (štvrtok) o 18. hod.
V programe vystúpia: spisovateľka a redaktorka Viera Švenková,
študenti VŠMU Bárdos Judit, Andrea Sabová, Marián Viskup.
(r)
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Najväčšie problémy sú s pet fľašami
Narastajúci počet obyvateľov v Senci a okolí si vyžaduje novú separačnú linku
Senecká spoločnosť Ekolo
zabezpečuje vývoz tuhého
komunálneho odpadu, jeho
skládkovanie, ako aj separáciu druhotných surovín – sklo,
plast, papier, textil, elektroniku. V zmysle zákona separuje
všetko. Odpadovému hospodárstvu sa už štrnásť rokov
venuje Ing. Gabriel Klokner,
poslanec mestského zastupiteľstva.
Separovanie odpadu v Senci
sa zaviedlo v roku 1995. Čo sa
odvtedy zmenilo?
-Zmenil sa systém a zväčšil sa
počet komodít. Začali sme so
sklom a plastami, postupne pribudol elektronický a biologický
odpad, papier a textil.
Do čoho sa separuje?

-Pred bytovkami sklo a plasty
do kontajnerov, obyvatelia rodinných domov ich dávajú do
plastových vriec. Tie odvážame
a zároveň dávame nové. Všetky
ostatné komodity môžu ľudia
doviezť na zberný dvor.
S čím sú v súčasnosti najväčšie problémy?
-Predovšetkým s pet fľašami.
Triedime ich na farebné, nefarebné a lisujeme do balíkov. Sú
tu však aj iné plasty a pvc fólie.
Zhodnocovatelia, ktorí ich od
nás berú, však s nimi momentálne majú problém. Na dvore
sa nám nakopilo niekoľko ton
pet fliaš, nikto ich nechcel vykúpiť. Najväčším odberateľom
bola Čína, už ich neberie. Trh sa
však pomaly hýbe, no ceny išli
niekoľkonásobne dole. Nevrátia

sa nám ani náklady na zvážanie.
A čo papier?
-Spred rodinných domov odpadový papier v čiernych vreciach
zbierame v jeden deň spolu
s pet fľašami v modrých vreciach. Papier stačí aj zviazať.
Ako sa noví obyvatelia dozvedajú o systéme?
-Keď sa prihlasujú na mestský
úrad, čo im do 30 dní vyplýva
zo zákona, dostanú informácie.
Mnohí sa zaujímajú aj sami. Následne sa o nových obyvateľoch
dozvedáme aj my, na základe
toho odpad vyvážame.
Zámerom je vybudovať ďalšiu
separačnú linku. V akom štádiu je?
-Chceme sa uchádzať o štátnu
dotáciu - musíme však ešte za-

bezpečiť zhodnotenie ekologickej záťaže. Stavebne aj projekčne sme pripravení, verím, že sa
to rozhýbe. Máme vypracovaný
projekt, s ktorým sme sa už raz
v Recyklačnom fonde o financie
uchádzali. Zámerom je postaviť
separačnú linku a päť-šesť zberných dvorov v rámci regiónu Senec, odpad zvážame z 32 obcí.
V Senci by bol ďalší zberový separačný dvor. Počet obyvateľov
si to už vyžaduje.
Kedy dáte do užívania novú
skládku komunálneho odpadu?
-Územie pre ďalšiu kazetu je pripravené, začali sme so zemnými
prácami. V septembri by sme to
mohli spustiť. Zatiaľ odpad rozvážame na tri okolité skládky.
Eva Lauková

Chystáme kontajnery na papier

Správca zberného dvora Anton Koleno vraví, že denne príde okolo
40-50 ľudí, niekedy aj 60. Niektorým sa nelení prísť s jednou vecou.
Papier berú len v menšom množstve, niet ho kde dávať. Rovnako
odmieta väčšie množstvo stavebného materiálu. Ľudia si na odvoz
odpadu na zberný dvor pomaly zvykajú, situácia sa zlepšuje.
foto Ján Lauko

Aj keď sa separácii odpadu
v Senci venuje pozornosť,
stále nedosahuje želané parametre. Čo tomu bráni?
Vedúca oddelenia verejnej zelene, údržby a čistenia mesta Ing. Viera Kolozsváriová:
„V pláne máme rozmiestniť
k bytovkám na sídliskách kontajnery na papier, na ktoré je veľa
požiadaviek. Ak je to potrebné
a opodstatnené – keď súčasné
kontajnery na sklo a plasty nestačia, umiestnime na požiadanie aj ďalšie. Vzorne sa v oblasti

ľov.“ Zamestnanci oddelenia
verejnej zelene, údržby a čistenia mesta sa činili aj inde. Na
evanjelickom cintoríne vyrúbali problematické topole, nové
tabule na oznamy budú dávať
na oba cintoríny. Na požiadanie občanov robili rezy líp na
ul. SNP. Na Salámke (Jánošikova a Považská ul.) začali
vysádzať stromky, pokračovať budú aj v iných lokalitách.
Opravili lavičky na Sokolskej
a Chalupkovej ul.
Koruny stromov orezávali aj na
(el)

(el)

Zberové miesta

Nové koše pre psov,
len ich využívať...
Aj desať nových košov na psie
exkrementy rozmiestnilo mesto napr. na ul. SNP, Salámke,
na Hurbanovej, Bratislavskej,
Tajovského či novej Pezinskej
ulici. Spolu ich je v Senci pätnásť. Už ich len treba využívať
a nezneužívať... Ing. Viera Kolozsváriová: Opeknela aj pešia zóna, na Lichnerovu ulicu
sme dali 30 objemovo väčších
smetných nádob. Staré opravíme a použijeme inde. Ďalšie
- menšie, sme umiestňovali
podľa požiadaviek obyvate-

separácie angažujú obyvatelia
nových sídlisk. Príkladne separujú, správca reaguje na plné
kontajnery. Je to aj o ľuďoch, ich
zvyklostiach a snahe, urobiť niečo pre zlepšenie separácie. Ak
ľudia odpad separujú, o to menej potom využívajú kontajnery
na tuhý komunálny odpad. Tie
často nepostačujú, no zakúpenie ďalšieho je dosť drahé. Kontajnery na separovaný odpad si
občania nekupujú, zabezpečuje
ich mesto na vlastné náklady.

evanjelickom cintoríne.

• Zberný dvor mesta Senec
na Reckej ceste. Odpad si tam
môžu obyvatelia odviezť sami,
ale za mierny poplatok odvoz
zabezpečí mesto (tel.: 0911 053
634). Zberný dvor je otvorený
cez pracovné dni od 8. do 16. h
a v sobotu od 8. do 14. h.
• Miestna výkupňa Zberné suroviny, Šafárikova ul.: Preberajú
všetok separovaný odpad, vrátane papiera, okrem kartónu, ten
iba zadarmo Tel.: 0910 613 918.
• Výkup druhotných surovín
- Stemamet: Vykupujú oceľový
šrot, meď, hliník kusový aj vodivý, mosadz, nerez, olovené
akumulátorové batérie a kusové
olovo. Tel.: 0905 446 494
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Dámy si to môžu vychutnať...

Ženou mesta
Oľga Füreková

Komplexné služby na jednom
mieste priam lákajú navštíviť
prevádzku, ktorú otvorili 15.
apríla.
Nachádza sa tu kaderníctvo,
kozmetika (ako jediná až od
1. júna), manikúra aj s nechtovým
dizajnom,
pedikúra
(v blízkej budúcnosti aj medicínska), poskytovať budú masáže,
s využitím špeciálneho prístroja
chcú pomáhať proti opuchom
a žilovej nedostatočnosti, celu-

Ocenenie Žena mesta Senec pre
rok 2009 získala pedagogička,
dlhoročná učiteľka ZŠ Tajovského Oľga Füreková. Slávnostné
vyhlásenie výsledkov ankety sa
konalo 25. marca. Anketu Žena
mesta Senec vyhlásila Nezisková organizácia Srdce pre všetkých v spolupráci s redakciou
Senecko. Komisia, ktorá vyberala víťazku, mala neľahkú úlohu,
nakoniec však rozhodla jednoznačne. A to predovšetkým na
základe listu, ktorý zaslali žiačky
Oľgy Fürekovej. Zora Kováčová

Nová prevádzka v Senci s komplexnými službami pod jednou strechou
litíde a obezite. Pomôžu aj so
zmenou imidžu, poradia v oblasti zdravého životného štýlu.
Projekt rozbieha spoločnosť
Wellnea. Ako uviedla jedna
z konateliek Mgr. Elena Kopcová, PhD, „prevádzka bude slúžiť
širokej verejnosti. Je tvorená
ako chránená dielňa, zamestnávame aj zdravotne postihnutých,
plne fundovaných ľudí zo Senca
a okolia. Druhá konateľka Norika Horváthová je kaderníčka

Výhodné aj pre zamestnávateľov
Elena Kopcová: „Chceme sa orientovať aj na zamestnávateľov.
Tí musia zamestnávať zdravotne postihnutých, alebo platiť za nich
povinné odvody štátu. Obojstranne výhodne ponúkame, aby tie peniaze dali radšej nám. Je to legislatívne ukotvené. Od nás dostanú
potvrdenie, že využili služby zdravotne postihnutých cez chránenú
dielňu a navyše poskytneme sociálny program pre ich zamestnancov. Máme už pripravené bezplatné poukážky v hodnote 15, 30
a 40 eur.“
Objednať sa môžete on-line: www.wellnea.sk, telefonicky: 0903
415 220, osobne: Hviezdoslavova 3, Senec

s
rôznymi
špecializáciami
a nadstavbami.“ Projekt spolufinancuje Európsky sociálny
fond. Rodil sa s pomocou Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny
v Pezinku v rámci štátnej politiky na podporu zamestnanosti.
„S týmto úradom máme veľmi
dobré skúsenosti,“ spokojne
konštatuje E. Kopcová.
Nápad zriadiť ojedinelú chránenú dielňu vznikol len začiatkom
novembra minulého roku. Bude
jedinečná nielen komplexnými
službami, ale aj platbami cez
terminál či kvalitnou web stránkou s možnosťou objednávania
si služieb a termínov on-line.
Samozrejmosťou budú rôzne
zľavy pre stálych aj nových zákazníkov. Slávnostné otvorenie
prevádzky sa koná v prvej polovici mája. Príde aj Eva Pribylincová zo Zmenárne Slovenskej
televízie.
Eva Lauková

Srdce pre všetkých
Nezisková organizácia Srdce
pre všetkých poskytuje občanom Senca bezplatnú sociálnoprávnu pomoc každý posledný
utorok v mesiaci od 14. do 17.
hod. Kancelária sa nachádza
v MsKS na prízemí - vchod od
parkoviska. Podnety píšte na
adresu poradnasenec@gmail.
com.
(sp)

Zvládli aj kruhový objazd
Bezpečnosť, zdravie a predchádzanie úrazom je úlohou všetkých dospelých.
Od útleho detstva vedieme deti
k opatrnosti a k dodržiavaniu
určitých pravidiel či zásad bezpečnosti. Bezpečnosť na ceste
či na chodníkoch je v meste obzvlášť dôležitá. Deti ovládajú farby semaforu, poznajú priechod
pre chodcov, niektoré dopravné
značky, vedia, že pred prechádzaním sa pozeráme vpravo,
vľavo. V materskej škole si deti
zvykli aj na terčík a reflexné vesty, vedia, že je dôležité vidieť
a byť videný!
Prvý aprílový deň sme s deťmi z triedy Zvončeky a Púpavy
- Materskej školy na Kysuckej

ulici - navštívili dopravné ihrisko
v Galante. Manželia Juhásoví
venovali deťom veľkú pozornosť. Pútavou formou ich oboznámili s prostredím a pravidlami na dopravnom ihrisku. Deti
si vyskúšali úlohu chodcov,
dopravného strážnika, ktorý riadi dopravu, no najviac sa tešili
z jazdy na dopravných prostriedkoch. Všetky jazdili na detských bicykloch s pomocnými
kolieskami, tie, ktoré sa už vedia
bicyklovať, zase na bicykloch.
Niektoré si vybrali kolobežky.
Reagovali na dopravné značenia i na farby semaforu. Zvládli
aj kruhový objazd či parkovanie
na parkovisku.
Potom sa usadili v učebni, kde si
vyskúšali byť žiakom „autoškoly“. Tu im teta Juhásová pomocou rozprávky o hlúpom Janovi
vysvetlila dôležitosť ochranných
a bezpečnostných pomôcok,
oboznámila ich aj s dopravným
značením. Deti do rozprávania
aktívne zapájala.
Veríme, že sa nám u detí podarilo rozšíriť a utvrdiť vedomosti
o doprave a bezpečnosti, a že
na tento deň budú dlho v dobrom spomínať.

Keď klaun a deti snívajú

V Dome Nezábudka – domove sociálnych služieb pre deti
a dospelých v Turni, sa 16.
marca opäť uskutočnilo predstavenie z Fondu Dr. Klaun
v podaní pantomíma Mira Kasprzyka. V ňom nesníval len Dr.
Klaun, ale aj deti z Nezábudky a ich kamaráti zo susednej
materskej školy. Pobavilo ich
Milada Hricišinová, učiteľka MŠ Klaunovo chrápanie, ochotne

mu radili pri obliekaní, napodobňovali zvieratká. Dokonca
spolu uvarili pomyselný guláš,
ktorý všetkým chutil, lebo do
neho pridali jednu výnimočnú
ingredienciu - dobrú náladu.
Vďaka ti Dr. Klaun za prekrásne chvíle, pri ktorých zabúdame na svoje starosti a choroby.
Barny z Nezábudky

SENČAN apríl 2009

SPEKTRUM

11

Ki nyelvét eladja

Strasbourgot és környékét láttuk

Ki nyelvét eladja - lelkét is eladja,
az ősi hűséget váltig megtagadja!
édesanyja nyelvét szemétdombra veti?
a legdrágább kincsét ily módon nem rejti,
boldog, igaz ember csak az lehet mindig:
aki a nyelvéhez hű marad a sírig!
édesanyánk nyelve tanít szépre-jóra,
első szavaidtól az utolsó szóra,
jöttél a világra, majd el is mész majdan,
ahogy minden népnek lekében a nyelve,
te is úgy tartsd, védd meg, ne legyen
feledve!
ajándék a nyelvünk, Istentől megáldott,
eleid szent kincse, hisz rá mind vigyázott!
parancsa az égnek, földi lét értelme:
ha kitartsz mellette a lelkedbe tér be!
ahogy mások, te is, védd ezernyi szívvel,
a hűség hűséggel - az égbe felível !
tiszta a mi nyelvünk, másoknak sose árt,
mindenkit testvérit, teremt szent NYELVHAZÁT!
legyen példa mindig, amíg tart az élet,
igaz ember nyelvet: mással nem cserélhet!
oly tarka a világ, benne nyelvek tömbje,
légy tudója soknak, de egynek ÖRÖKRE!
a bölcsői dalban él a nagy szeretet,
őrizze meg nyelvét minden egyes nemzet!
mindennapi szóban az ember bárhol él,
édes anyanyelvet, ha hű, el nem cserél!
mint ezer fényes nap, úgy ragyogjon
nyelvünk,
ha marad a miénk: öröklétet nyertünk!
aki őt megtartja, áldja meg az Isten,
édes anyanyelvnél más anyanyelv nincsen!

A Szenczi Molnár Albert Magyar Tanítási
Nyelvű Gimnázium és Vállalkozói Szakközépiskola hat tanulója és két tanára
Bauer Edit és Duka Zólyomi Árpád képviselőknek köszönhetően részt vehettek az
Európai Parlament látogatói programján
Strasbourgban, illetve annak környékén.
Az egyik tanár, Mgr. Kajtár Károly kísérőként utazott, Mgr. Susla Béla pedig
pályázat útján jutott el Strasbourgba, illetve annak környékére. A diákok megtekintették a Haut-Koenigsbourg-i várkastélyt, melyről az első írásos emlék a XII.

századból származik.
Strasbourg látnivalóiban gyönyörködve
főképpen a káprázatos katedrálist csodáltuk meg. A látogatói program további
pontja egy fantasztikus sétahajózás volt
Strasbourg belvárosában. Majd következett a látogatás az Európai Parlamentben.
A diákok és kísérőik beszélgetést folytathattak Bauer Edit és Duka Zólyomi Árpád
képviselőkkel, s rövid időre a parlament
páholyába is beülhettek és betekintést
nyerhettek egy parlamenti közgyűlésbe.
Mgr. Susla Béla

Mgr. Katona Roland
Seneckí stredoškoláci a ich učitelia v budove EP s poslancami E. Bauer a Á. D. Zólyomim.

56 csepp vér
című musicalt mutatja be a szenci kultúrházban 2009. április 22-én (szerda),
19 órai kezdettel az Érsekújvári Rockszínpad.
Szereplői, Romeo és Júlia, - ebben
a történetben Robi és Juli, - a világ, az
ország végére vetett fiatalok, akik számára a szerelem a forradalom és forradalom
a szerelem.
Jegyek a Lassú-Agárdi könyvesboltban
és a Csemadok vezetőségi tagoknál kaphatók 4 EUR-óért.
(pm)

„Krvavý“
rockový muzikál
Rockovým muzikálom 56 kvapiek krvi
sa predstaví 22. apríla o 19. hod. v mestskom kultúrnom stredisku novozámocké
rockové divadlo.
Vstupenky za štyri eurá si môžete zakúpiť v kníhkupectve Lassú-Agárdi, alebo
u členov výboru ZO-Csemadok.
(pm)

Návšteva v Štrasburgu
Šiesti študenti a dvaja profesori Spojenej
školy s vyučovacím jazykom maďarským
v Senci vďaka poslancom Európskeho
parlamentu Edit Bauer a Árpádovi Duka
Zólyomimu mali možnosť navštíviť Štrasburg a jeho okolie.
Mgr. Béla Susla sa dostal do mesta EP
cestou výberového konania, Mgr. Károly

Új folyóirat Szél-járás
Címmel új, magyar regionális folyóirat
jelent meg. A tavalyi bemutatkozó szám
után, március megjelent a 2009/1 szám
is, melyben érdekes írásokat – verseket
és tanulmányokat – Szenci Molnár Albertről, Moson vármegyéről, az 1848-as forradalom szlovákiai emlékhelyeiről, a csallóközi Csütörtök Árpád-kori temlomáról,
a kálváriákról, - a szenciről is olvashatnak.
A folyóirat megtalálható, olvasható és
megrendelhető a szenci Városi Könyvtárban.
(pm)

Kajtár ako doprovod žiakov. Videli sme
prekrásnu katedrálu v Štrasburgu, historické centrum, predtým však ešte aj kaštiel Haut-Koenigsbourg, a samozrejme
boli sme aj v samotnej budove parlametu.
Tam sme sa porozprávali s poslancami
E. Bauer a Á. Duka Zólyomim.
Mgr. Béla Susla

Nový časopis
Szél-járás
Nový maďarský regionálny časopis
s názvom Szél-járás si môžete prezrieť
či prečítať v mestskej knižnici.
Prvé tohtoročné číslo obsahuje básne, štúdie o Albertovi Molnárovi Szencim, o pamätných miestach roku 1848
na Slovensku, o kostole v Štvrtku na
Ostrove a o veľkonočných sviatkoch
a kalváriách (aj o seneckých).
(pm)
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Spoločenská kronika

Slovenský zväz telesne
postihnutých ZO č. 215 v Senci

Narodili sa

Lívia Matúšová (45), Marta Kubranová (55), Juraj
Širila (60)

Hana Rusnákova, Christopher Tóth, Dominika
Šipošová, Slávka Tomášiková, Sophia Vöröšová,
Daniel Hokša, Leo Algayer, Oliver Púchovský,
Laura Vrabcová, Nela Šmihelová, Tobias Fülöp,
Adam Čivre, Nella Fürstenzellerová, Michaela
Jeništová, Viktória Ema Kmeťova, Maximilián
Vaš, Simona Bániková

Manželstvo uzatvorili
JUDr. Ondrej Beracka - Ing. Janka Kročianová,
Ing. Štefan Kopaj - MUDr. Jana Kavečanská

Blahoželáme jubilantom
Dňa 21. marca 2009 sa dožila krásneho životného jubilea 80 rokov Žofia Širáňová. Pri tejto
príležitosti jej do ďalších rokov života zo srdca
želáme veľa zdravia, spokojnosti, pohody a ešte
dlhý život v kruhu najbližších. Dcéra Marienka
s rodinou, syn Paľo s Betkou a vnuci.

Jednota dôchodcov MO v Senci
Júlia Križanová (65), Zuzana Moravská (70), Juraj Vrbiar (75)

Klub dôchodcov
Helena Füzesiová (90), Elena Hanuščáková (80),
Margita Malindová (80), Alexander Heringeš (70),
Mária Klenovitsová (70)

Program na apríl
KINO MIER

Začiatok predstavení o 18. h
11. 12. 13. sobota - veľkonočná nedeľa - veľkonočný pondelok
RUŽOVÝ PANTER 2 Pink Panther 2
V roli komického inšpektora Clouseaua sa opäť
predstaví Steve Martin. Rodinná komédia. USA, nevhodné do 12 r., 100 min.
Vstupné: 2 eurá (60,30 Sk)
14. utorok
REPO: GENETICKÁ OPERA!
Výnimočný film, ktorý vám prinesie novú skúsenosť
a možno zapadne medzi najobľúbenejšie filmy. Horor, muzikál. USA, nevhodné do 15 r., 98 min.
Vstupné: 2,30 eur (69,30 Sk)
16. štvrtok
VALKÝRA
Historická dráma o jednom z najslávnejších nevydarených atentátov v dejinách našej civilizácie. Pokus
skupiny dôstojníkov Adolfa Hitlera riadi Tom Cruise.
USA, nevhodné do 15 r., 100 min.
Vstupné: 2 eurá (60,30 Sk)
17. 18. 19. piatok - sobota - nedeľa
SNEŽENKY A MACHRI PO 25 ROKOCH
Pokračovanie legendárneho úspešného filmu Sneženky a machri. Stretnutie s hviezdami vášho obľúbeného filmu po 25 rokoch, ktoré vás pobaví, rozosmeje a dojme. ČR, nevhodné do 12 r., 104 min.
Vstupné: 3 eurá (90,40 Sk)

Navždy nás opustili
Margita Guryčová (1935), Soňa Štolcová (1968),
Adriana Felvidékyová (1962), Matej Radzo (1905),
Jozef Šupala (1926), Šára Horváthova (1934), Juraj
Horváth (1936), Dominik Bežuch (1933), Ján Jusko
(1939)
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym,
ktorí sa prišli rozlúčiť 27. marca
s naším milovaným manželom, otcom, svokrom a dedkom Jurajom
Horváthom. Ďakujeme aj za prejavenú sústrasť a kvetinové dary. Smútiaca rodina.
Dňa 14. apríla uplynú dva roky, čo
nás navždy opustila naša drahá
manželka, mama, babka, svokra
Helena Hegyiová, rod. Podkočiková. S láskou na ňu spomínajú
manžel Štefan, dcéra Beáta s rodinou a syn Miro.
Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie príbuzným, susedom, priateľom a známym za
účasť na poslednej rozlúčke s našou drahou Margitou Guryčovou,

20. pondelok ZRADCA
Pravda je komplikovaná. Thriller. Nevhodné do 15 r.,
114 min.
Vstupné: 2,50 eur (75,30 Sk)
23. 24. 25. štvrtok - piatok - sobota
BLESK
Život psa menom Blesk je vyplnený dobrodružstvami a každodennou záchranou sveta. Animovaná
rodinná komédia so slovenským dabingom. USA,
vhodné pre všetky vekové skupiny maloletých, 96
min., slov. dabing
Vstupné: 2,30 eur (69,30 Sk)
27. pondelok
POKOJ V DUŠI
Súčasný príbeh o priateľstve a zrade. SR, nevhodné
do 15 r., 95 min.
Vstupné: 2,30 eur (69,30 Sk)
28. utorok
AUSTRÁLIA
Romantická dráma o nenávisti a láske, o priateľstvách a intrigách, o sebapoznaní a vôli zmeniť svoj
život. Hrajú: Nicole Kidman, Hugh Jackman a ďalší.
USA, nevhodné do 12 r., 170 min.
Vstupné: 2,50 eur (75,30 Sk)
30. štvrtok, 1. mája piatok
LOVECKÁ SEZÓNA 2
Domáci vs. lesní hostia. Vyhrá dravší. Je to jednoduché! Film obsahuje všetko, po čom srdce detského
fanúšika animovaných filmov túži.
USA, vhodné pre všetky vekové skupiny maloletých,
90 min.
Vstupné: 2 eurá (60,30 Sk)

ktorá nás náhle opustila 4. marca. Ďakujeme aj za
prejavenú sústrasť a kvetinové dary. Smútiaca rodina.
Päť rokov uplynulo odvtedy, čo
nás 27. apríla navždy opustil náš
milovaný manžel, otec a dedko
Justín Koleno. Navždy ostaneš
v našich srdciach. S láskou spomína manželka, vnúčatá.
Dňa 3. apríla uplynul rok, čo nás
navždy opustila naša milovaná
Maria Čulíková, rod. Gräczerová. S láskou na ňu spomína manžel, brat a dcéra s rodinami. Kto
ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku.
Moje srdce prestalo biť, odišla
som náhle, nestačila som sa rozlúčiť. Dňa. 16. apríla uplynulo už
20 rokov, čo nás opustila naša
drahá mamička a babička Katarína Meszárošová. S láskou na
ňu spomínajú dcéry Ingrid, Dagmar s rodinou a sestra Betka.
Ďakujeme všetkým za prejavenú
sústrasť a kvetinové dary pri poslednej rozlúčke s našou drahou
Adrianou Felvidékyovou. Navždy nás opustila 16. marca vo
veku 46 rokov. Smútiaca rodina.

Detské a mládežnícke filmové predstavenia:
19. nedeľa o 15.30 hod.
SNEŽENKY A MACHRI PO 25 ROKOCH
Obľúbení hrdinovia z obľúbeného filmu po 25 rokoch
vás pobavia i rozosmejú. ČR, nevhodné do 12 r., 104
min.
Vstupné: 3 eurá (90,40 Sk)
26. nedeľa o 15. hod. BLESK
Disneyho animovaná komédia so slovenským dabingom. USA, vhodné pre všetky vekové skupiny
maloletých, 96 min.
Vstupné: 2,30 eur (69,30 Sk)
Kultúrne podujatia: Labyrint
17.4. piatok o 20. hod .
JAMADAN - reggea koncert v afro rytme
Vstup: 3 eurá (90,38 Sk)
Kultúrne podujatia: Kinosála
16. 4. štvrtok Deň poézie
O 11. hod. vystúpenie hudobnej skupiny Arcok v kinosále, stretnutie s básnikmi v knižnici 2009.
Áprílis 16 A Költészet Napja, de. 11-kor fellép az Arcok énekegyüttes Találkozás Bettes István, Fellinger
Károly, Tóth Elemér költőkkel a könyvtárban
21.4. utorok o 19. hod. „One man show“
Zábavný program českého herca a humoristu Miroslava Donutila
Vstupné: 12 eur (361,51 Sk)
26.4. nedeľa o 18. hod. REPETE SHOW
Vstupné: 5 eur (150,63 Sk)

Vydáva Mestský úrad Senec. Adresa redakcie: Mestský úrad Senec, šéfredaktorka Mgr. Eva Lauková, tel.: 0903 621 880. Redakčná
rada: PhDr. Gabriella Németh - predsedníčka, Ing. Helena Krajčovičová, Mgr. Bela Šušla, Ing. Pavol Blaho, Mgr. Marek Vincze, Mgr.
Peter Szabo, Monika Škovránková, Mgr. Helena Čajková, Ing. Brigita Glončáková, Ing. Ivan Fiala, Mária Rovenská, PhDr. Mária Kerekešová, PhDr. Martin Doboš. Inzercia: 0903 621 880, sencan@senec.sk. Tlač: PROMA, Senec. Registrované pod číslom OÚ SC-3/98.
Nevyžiadané rukopisy nearchivujeme a nevraciame. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť a jazykovo upraviť. Za
obsah článku zodpovedá autor, stanovisko redakcie sa nemusí zhodovať s uverejnenými príspevkami. Nepredajné.
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Fantazijný svet Pavla Michaliča
Viac ako dvoma desiatkami
malieb (olej, akryl) predstavuje v hoteli Senec svoju súčasnú tvorbu Senčan akad. maliar
Pavel Michalič. Prezentačná
výstava, ktorá trvá do 30. apríla, je sondou do aktuálneho
stavu maliarskeho programu
tohto dnes štyridsaťšesťročného vyzrievajúceho umelca,
absolventa VŠVU v Bratislave.
Ako sa o ňom vyjadril výtvarný
publicista Dr. Tibor Kočík, svojím fantazijným svetom tvarov
a farieb poukazuje na to, že
naša prežívaná skutočnosť
nie je len o racionalite, ale
aj iracionalite, snoch, legendách, mýtoch. „Okruhmi jeho
tvorivého záujmu je stvárňovanie nekonečna, energie,
tajomnosti duše a pod. Michaličova tvorba sa vyznačuje
kresliarskym fundamentom aj
výborne zvládnutou technikou
maľby. Dnes v podstate potvrdzuje svoju výtvarno-umelec-

Pavel Michalič sa narodil 14. 8.
1962 v Stropkove.
1978 - 1982 štúdium na Strednej
umelecko - priemyselnej škole
v Košiciach, odb. výstavníctvo...
1982 – 1988 štúdium úžitkovej
grafiky na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave
1990 – 1991 pedagóg na Strednej umelecko – priemyselnej
škole v Košiciach
Od roku 1996 tvorí v Senci v oblasti maľby, kresby, ilustrácie,
voľnej a úžitkovej grafiky...
1999 – 2005 pedagóg na Akadémii umení v Banskej Bystrici,
FVU – katedra grafiky

kú cestu, na ktorú sa vydal
ešte v deväťdesiatych rokoch
uplynulého storočia: hľadá
vo svete plnom pragmatizmu
a utilitárnosti kus povestného
„miesta na slnku“, ktorým by
„mäsožravú“ realitu presvet-

lil (i preteplil) kúskom nádeje
prameniacej zo zmyslu pre
pravdu a krásu.
Svoje tvorivé nápady taktiež
premieta do rôznych grafických techník - leptu, litografie,
serigrafie a inde.“

P. Michalič svoje umelecké
kvality potvrdil účasťou na
viac ako desiatich zahraničných kolektívnych výstavách,
ale aj na mnohých medzinárodných výtvarných súťažiach
(USA, Japonsko, západná Európa). (el)

Malí výtvarníci
s cenou primátora

Obdarúvajú obrazmi,
aj srdcom

Významné ocenenie v konkurencii viac ako tisíc výtvarných
prác zo ZUŠ z celého Slovenska - Cenu primátora mesta
Trenčín za kolekciu prác (téma
Technika v našom živote), zís-

Dve zaujímavé výstavy otvorili
v Galérii Labyrint v kultúrnom
dome. Prvý raz tu vystavuje
vedúca
záujmovo-umeleckej
činnosti Mgr. Beáta Blaščáková,
ktorá umožnila prezentáciu aj
postihnutým klientom neziskovej organizácie Betánia.
Výstava Color je prierezom
doterajšej tvorby B. Blaščákovej. Z techník dominuje maľba
akrylom, zaujímavá je aj maľba temperou a suchým pastelom. Autorka: „Námety čerpám
z prírody. Rada objavujem krásy
ľudského tela a figúry zachytené počas pohybu. Veľmi blízky
je mi tanec, preto mnohé z diel
zachytávajú tanečníkov. Občas

Jitka Bezúrová s primátorm
Branislavom Cellerom

kali senecké deti zo Súkromnej ZUŠ Renaty Madarasovej. Zaslúžili sa o ňu Daniel
Murgaš, Filip Bernát, Lucia
Pasztoríková, Adam Juríček,
Sarah Leichtová, A. M. Feješová pod vedením akademickej
maliarky Jitky Bezúrovej. „Musím zdôrazniť, že naša škola
je mladá, náš výtvarný odbor
patrí medzi tie malé, a napriek
tomu sme potvrdili, že veľký
a prekvapivý úspech spred
dvoch rokov, kedy sme získali
Zlaté slniečko, nebol náhodný.“ Cenu odovzdal primátor
Trenčína Branislav Celler.
Slávnostný ceremoniál sa konal v priestoroch Galérie M.
A. Bazovského, kde je inštalovaná aj výstava ocenených
prác. Potrvá do 10. mája. Celoslovenská výtvarná a literárna súťaž Detský výtvarný
a literárny Trenčín sa koná
každé dva roky.
Je to najstaršia a najprestížnejšia súťaž detskej tvorivosti na
Slovensku.
(el)

Pavol Wurfel a Majka Šlézová

Mgr. Beáta Blaščáková

sa ponorím do vnútra a hľadám
spojenie životnej cesty človeka
s okolitým svetom a vesmírom.“
Maľuje pre potešenie seba
a svojich blízkych, ktorých obrazmi často obdarúva.
Klienti Betánie potrebujú asistenciu pri rôznych činnostiach,
výtvarnú nevynímajúc. Ako
uviedol riaditeľ Miroslav Krupa,
Betánia im dáva šancu, aby dielom rúk obohatili okolie. Výstava
má názov Spolu, čo je symbolické. Vystavujúca Majka Šlézová
rada robí s textilom, je všestranná, Paľko Wurfel zase najradšej
pracuje s drevom, kovom a iným
materiálom. Na výstavu vybrali lídrov, reprezentujúcich túto
skupinu ľudí. V ich dielach nájdete radosť aj smútok. Výstavy
trvajú do 29. apríla.
(el) foto Ján Lauko
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Na kolieskových
korčuliach súťažne
Tých, čo sa radi preháňajú
na kolieskových korčuliach,
v Senci pribúda. Po prvý raz
sa na juhu Slnečných jazier
uskutočnia 9. mája preteky in
line korčuliarov. Prezentácia je
od 8. hod. na veľkom parkovisku. Prihlásiť sa môžu deti aj
seniori.
(r)

Nová klubovňa, nové ciele
ŠK SFM Senec rokuje o vytvorení mestského športového klubu

V očakávanom derby zápase
doma s Púchovom SFM Senec
remízovo zaváhal, keď nezužitkoval dvojnásobné vedenie (foto zo
zápasu).
Víťazstvom 4:0 nad posledným mužstvom v tabuľke Iskrou
Petržalka na ihrisku Polygrafu
v 20. kole si SFM Senec uchováva zo 4. priečky šancu na útok na
postupové miesto. Od vedúceho
celku Vráble ho delia tri body.

Májový
futbalový turnaj
Už 5. ročník Májového turnaja
mesta Senec organizuje futbalový klub Gafuga – starší páni.
Uskutoční sa vo štvrtok 7. mája
v areáli NTC Senec. Futbaloví
amatéri pozývajú aj fanúšikov.
Ani tentoraz nezabudli na chutný guláš.
(r)

Futbalisti SFM Senec hrajú v sobotu 18. apríla o 16. hod. doma
s Topoľčanmi. Povinnosť káže
vyhrať...

Nová klubovňa futbalového
klubu SFM v seneckom Národnom tréningovom centre je dôstojným, nielen pozápasovým
útočiskom. Klub v priestoroch
Tradičné stretnutie prenajatých od mesta vytvoril
stánok, v ktorom sa o. i. debatuvolejbalistov
je, analyzuje, hodnotí. Predseda
Víťazom 8. ročníka volejbalo- klubu Alexander Matlák v ňom
vého turnaja stredných škôl predstavil aj najbližšie ciele. „Do
a mesta Senec ku Dňu učiteľov mája chceme dobudovať ihrisko
sa stala Spojená škola z Iván- s umelou trávou pri Strednom
ky pri Dunaji. Získala Putovný odbornom učilišti na Kysuckej
pohár primátora mesta. O dob- ulici a rozbehli sa rokovania
rú úroveň sa postaral aj celok s mestom o vytvorení mestského športového klubu od nového
mestského úradu, ktorý skonsúťažného ročníka. Aký význam
čil druhý a o tretie miesto sa
to bude mať pre mesto? Už nikpodelili SOŠ Senec a spojené to v budúcnosti nepredá futbal
družstvo Gymnázia A. Berno- zo Senca do iného mesta tak,
láka Senec a Spojenej školy ako sa stalo v júni 2008... Bude
Bernolákovo. Ako uviedla duša to aj záruka ekonomickej stabitohto turnaja, vytrvalá organi- lity. Máme však aj ďalšiu víziu
zátorka a hráčka zo SOŠ Se- - vytvoriť v seneckých školách
nec Daniela Ištvánfiová, „bol to futbalovú akadémiu.“ V klube
jeden z najlepších turnajov po stanovili aj športové ciele - senistránke hernej aj spoločenskej. ori majú bojovať o postup do 1.
Výbornú hru spestrili majstri ligy, starší dorast o umiestenie
smečov, hráči z Ivánky doniesli do 5. miesta, mladší dorast má
prasiatko. Všetkým chutilo. Ob- celkovo zvýšiť kvalitu, od starjektívne, no prísne už tradične ších žiakov sa očakáva umiesterozhodoval Pavol Škovránek, nie do 8. miesta.

ktorý aj po tejto stránke turnaj
povzniesol.“
(el)

Daniela Ištvánfiová s kapitánom
víťaza turnaja

Trénerské trio hráčom verí. Zľava asistent Denis Marton, hlavný
tréner Braňo Kriška a tréner brankárov Štefan Kollár

ŠK SFM má v jarnej časti súťaže
jedno seniorské mužstvo (z 23členného kádra z jesene zostalo
devätnásť hráčov) a deväť mládežníckych mužstiev, dva celky
pusiniek súťaž ešte nehrajú.
Seniori – realizačný tím: hlavný
tréner Branislav Kriška, asistent
Denis Marton, tréner brankárov
Štefan Kollár. Lekár Miroslav
Babiak, masér Jozef Szúcs.
Odišli: Imrich Kolláth (hosťovanie Bernolákovo), E. Tubonemi
(hosťovanie Palárikovo), J. Bernardo (FC Prešov), Jozef Medgyes (ukončenie hosťovania
z D. Stredy), Goran Antunovič,

Richard Križan (hosťovanie Veľké Ulany), Peter Futo (hosťovanie Reca).
Prišli: Matej Kováč (hosťovanie
z D. Stredy), Martin Hromkovič
(prestup z Nemecka), Ondrej
Neoveský (hosťovanie z Myjavy), Ruslan Koryan (zo Soči)
Hráčsky káder – brankári: Matlák, Hužovič, obrancovia: Karč,
Kunzo, Hromkovič, Benko, Neoveský, Chalupka, záložníci:
Sebok, Brezík, Kováč, Belkovics, Pizúr, Voško, Galovič, Danko, útočníci: Tomaček, Chorvatovič, Ducký, Koryan.
Eva Lauková, foto Ján Lauko

Nový SAI WELLNESS v Senci
Aquapark Senec rozširuje na
sezónu svoje služby a prichádza s horúcou novinkou.
V tesnej blízkosti Aquaparku
otvára v máji SAI WELLNESS,
jedinečné a luxusné zariadenie, ktoré ponúkne služby aj
najnáročnejším klientom. Svoje pomenovanie wellness dostal podľa krásneho jazera Sai
na úpätí hory Fuji v Japonsku.

V rámci vstupného do wellness
centra si môžete vychutnať tri
suché a dve parné sauny, soľnú
aj infra saunu, turecké kúpele,
whirlpool bazény. Súčasťou
wellness bude nádherná Japonská záhrada s vonkajšou
saunou a whirlpool bazénom.
Za poplatok tu ponúknu klasické a športové masáže, tradičné
thajské masáže, exkluzívne Sot-

hys masáže. Absolútnou novinkou, navodzujúcou pocit blaha,
sú luxusné revitalizačné lôžka. Welness má vlastný vstup
s možnosťou prechodu do Aquaparku a naopak. Návštevníkov
čaká dokonalá relaxácia a oddych. Takýto relax je zároveň aj
prevenciou proti chorobám.
Príďte zabudnúť na stres a starosti!
(el)
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Lucia má obe ruky zlaté

Seneckí pretláčači získali na medzinárodných pretekoch Senecká ruka šesť medailí
Na 16. ročníku medzinárodných pretekov Senecká ruka
výborne obstáli domáci seneckí pretekári, keď spolu
získali šesť medailí.
Hviezdou medzi seniorkami
sa stala Lucia Debnárová. Aj
keď štartovala vo vyššej hmotnostnej kategórii, suverénne
zvíťazila ľavou aj pravou rukou. Stala sa zároveň aj víťazkou Slovenského pohára na
obe ruky a opäť potvrdila, že
konkurenciu nemá.
Po zranení potvrdil dobrú formu aj Rastislav Málek, ľavačka mu v kvalitnej konkurencii
vyniesla prvenstvo. Darilo sa
aj Petrovi Hervayovi, ktorý
rovnakou rukou získal druhé
miesto. Striebornú pravačku
mal aj Gejza Rigo. Medzi juniormi sa na strieborný stupeň postavil aj Leo Hrtan.
Napriek zlej ekonomickej situácii do Senca prišlo viac ako
sto pretekárov z jedenástich
krajín (Belgicko, Taliansko,
Nemecko, Rakúsko, Rumun-

Ján Germánus (vpravo) v plnom nasadení.

Ľubomír Jagnešák

sko, Maďarsko, Poľsko, Litva,
Turecko, Česká republika,
Slovensko). Z popredných
ocenení sa ušlo aj zahraničným silákom. Ako uviedol
odchádzajúci prezident Asociácie pretláčania rukou Milan
Čapla, „je dobré, že medaily
sa ušli aj zahraničným účastníkom, potom sa radšej ku

Lucia Debnárová vpravo

nám vracajú...“ Výbornú formu
potvrdil víťazstvom v Senci
aj najúspešnejší športovec
v pretláčaní za minulý rok Ľubomír Jagnešák z AWK Rabča
a Ján Germánus z AWK Revúca, ktorý po vystrábení sa zo
zranenia nenachádza premožiteľov.

Eva Lauková, foto Ján Lauko

Je dobojované: Prvá liga v Senci zostáva
Po výhrach nad súpermi v poslednom kole 1. ligy Západ si
mohli seneckí stolní tenisti vydýchnuť. STK Senec sa v súťaži zachránil, ale nervy to boli
poriadne. Prvého súpera Šahy

- Komárno Senčania zdolali
vysoko 13:1, Hontianske Trsťany 9:5. Výborné výkony podával Martin Maczeák, ktorý
získal šesť bodov, rovnako
ako opora tímu Richard Nagy.

Horný rad zľava: tréner Ľudovít Nagy, Richard Nagy, Ľubomír Bundzel, Ivan Fiala, v popredí René Mihalský a Martin Maczeák

Martinovi starší a skúsenejší
spoluhráči vravia, že dlhšie
čakali na jeho prebudenie, no
v pravej chvíli zabral naplno
a ukázal, čo v ňom je.
Seneckí stolní tenisti skončili

s 37 bodmi na 9. mieste medzi dvanástimi celkami, keď
za sebou zanechali Komárno
- Šahy (36 bodov), Hont. Trsťany (35) a Sládkovičovo (33).
Eva Lauková, foto Ján Lauko

Martin Maczeák (vpravo) a René Mihalský pri štvorhre.
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Krvavý a otrasený skončil na trávniku

V úvodnom domácom zápase
II. ligy Západ s Artmediou Petržalka (17. kolo) nebola o dramatické momenty núdza, no
v 72. min. tiekla aj krv.
V hlavičkovom súboji sa zrazil
senecký ľavý obranca Michal
Benko (5) a otrasený skončil
na trávniku. Ani si neuvedo-

moval, čo sa deje... „Veľmi si tú
situáciu nepamätám, bol som
zmätený a chvíľu trvalo, kým
som sa spamätal. Spočiatku
som si ani neuvedomoval, že
mi tečie krv.“ Lekár ho zo zápasu stiahol, ranu nad obočím
mu zašili tromi stehmi. Tie si po
vyše týždni sám vybral. „Mal

som obavy, no v piatok som aj
hlavičkoval a v sobotu v zápase
s Račou som už išiel do hlavičkových súbojov.“
Nebolo to Michalovo prvé zranenie. „Toto posledné nebolo
našťastie vážne. Okrem obočia
mi už zašívali líce, nevyhla sa
mi ani zlomenina, pod skalpel

sa dostalo aj koleno...“
M. Benko prišiel do SFM Senec
v lete minulého roku, predtým
hral v ČR (Blšany, Ústí nad Labem, Most). Od dorastu pôsobil
v Interi, tri roky hral za mužov.
Eva Lauková
foto Ján Lauko

Odchádza legenda armwrestlingu
Prezident Slovenskej asociácie
pretláčania rukou Senčan Milan
Čapla z postu odchádza. Tomuto športu sa začal venovať v roku
1991, oficiálne ho na Slovensku
etablovali o dva roky neskôr.
Bol prvým prezidentom v tomto
– u nás úspešnom športe, ale
bol aj prezidentom svetovej či
európskej federácie. Vo funkcii
ho nahradí syn Marián. Otec hovorí: „Zaslúži si to. Je pracovitý,
svedomitý, odborne aj jazykovo
pripravený. Dlho bol členom
výboru európskej federácie. Pri
všetkých aktivitách, ktoré som
mal v armwrestlingu aj v silovom trojboji, bol vždy so mnou.
A má rád tento šport!“ Syn mu
kontruje: „Bola to jeho práca, aj
celoživotné hobby. Bude ťažké
ho nahradiť.“
Milan spomína a je pyšný, veď
za éru jeho pôsobenia si Slovensko donieslo 249 medailí
zo svetových a európskych

šampionátov. On sám v kategórii masters získal na majstrovstvách sveta vo Švédsku striebornú medailu. „Rád spomínam
na to, keď ma v USA zvolili za
prezidenta. Päťtisíc ľudí stálo a
tlieskalo Slovákovi. Bol to veľmi
silný zážitok.“ Zdôrazňuje však,

že dôležité bolo obklopiť sa ľuďmi, ktorí im verili a pomáhali.
A čomu sa bude Milan Čapla
venovať po odchode? „Jeden
múdry človek povedal: Pracuj,
spracuj a publikuj. Až potom si
komplexný. Takže aj ja chcem
byť komplexný (smiech) a zač-

nem písať knihu o našom krásnom športe.“ A s čím nastupuje
do funkcie syn Marián? „Cieľom
je predovšetkým pritiahnuť mládež, hľadať talenty. To je budúcnosť. Je to však čoraz komplikovanejšie.“
Eva Lauková, foto Ján Lauko

Milan Čapla (vľavo) so synom Mariánom. Od gene- Zásluhou Milana a Mariána Čaplovcov sa Senec
rálneho sekretára Svetovej federácie v pretláčaní pýši pretekármi Luciou Debnárovou a Rasťom
Willyho Deneumostiera dostali pamätné medaily. Málekom. Vpravo Luciin otec.

