
máj 2009Ročník 19
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Úvodný ročník Seneckej korčule sa vydaril, bavili sa dospelí aj deti. (viac na str. 13)       foto Ján Lauko

SENECKÉ LETO 
otvorí letnú turistickú sezónu

KARNEVAL sa blíži,
chystajme masky

(viac na str. 2)

Na juhu Slnečných jazier po-
čas dvoch dní (12. a 13. júna) 
očakávame kopec zábavy         
a množstvo atrakcií, ktoré vy-
vrcholia najkrajším a najväč-
ším ohňostrojom na Sloven-
sku - uvidíme Labutie jazero. 
V príjemnom očakávaní môžu 

byť deti aj dospelí. Pošteklia 
vás nielen atrakcie a súťaže, 
ale aj muzika známych spe-
vákov a kapiel. Chcete po-
čuť Zdenku Prednú, kapely       
Komajota, Horkýže slíže či 
NO NAME? Tak príďte!

(program na vloženom liste)

Už vábi 
VÔŇA GULÁŠU

Spolok Seneckých podnikate-
ľov srdečne pozýva na tradič-
nú súťaž vo varení gulášu,  kto-
rá sa uskutoční  pod záštitou 
primátora mesta Senec Karola 
Kvála 23. mája od 8. do 12. 
hod. Varí sa na parkovisku na 
južnej strane Slnečných jazier. 

(viac na str. 2)

Mesto získalo 
POLIKLINIKU

O vlastníkovi budovy senec-
kej polikliniky a pozemkov  
rozhodli poslanci Bratislav-
ského samosprávneho kraja 
(BSK) jednohlasne. Za sumu 
viac ako 1. mil. 258-tis. eur 
(takmer 38 mil. Sk) sa ním 
stalo mesto Senec. Druhým 
záujemcom bola spoločnosť 
s r. o. Poliklinika Senec, v kto-
rej sú spoločníkmi 25 lekári. 
Tretí záujemca, ktorý ponúkal 
najvyššiu sumu, po tom, ako 
sa o neho začali zaujímať mé-
diá, odstúpil.        (viac na str. 6)

Volíme do 
EURÓPSKEHO
PARLAMENTU

Opäť ideme voliť. Dňa 6. júna (so-
bota) sa konajú voľby do Európ-
skeho parlamentu. Volič, ktorý 
sa v deň volieb nebude zdržiavať 
v mieste svojho trvalého pobytu, 
teda nebude môcť voliť vo voleb-
nom okrsku, v ktorého zozname 
je zapísaný, môže požiadať obec 
o vydanie voličského preukazu. 
Vydáva sa na prízemí mestského 
úradu na evidencii obyvateľstva 
na počkanie. Písomnú žiadosť   
o vydanie voličského preuka-
zu podáva volič osobne, alebo 
prostredníctvom ním splnomoc-
nenej osoby. Volič môže požia-
dať o vydanie voličského preuka-
zu najneskôr dva dni pred dňom 
volieb (4. júna do 15. hod.)

(volebné okrsky na str. 10)



Viete, že ak si denne dáte           
o tri lentilky viac, ako váš orga-
nizmus spáli, za rok priberiete 
približne 2,5 kilogramu tuku? 

Funguje to však aj opačne. Aj 
takéto informácie sa dozve-
deli senecké mamičky v Ma-
terskom centre Slniečko na 

stretnutí so známym lekárom 
MUDr. Igorom Bukovským, 
ktorý sa zaoberá zdravou vý-
živou. Mamičky mali pripra-
vené otázky a on trpezlivo 
odpovedal aj za kriku a smie-
chu hrajúcich sa detí. Viete, 
že probiotiká sa vyrábajú aj             
z novorodeneckej stolice? Ne-
vedeli to ani mamičky, keď sa 
pýtali, odkedy ich môžu de-
ťom dávať. Dozvedeli sa, že je 
to najviac vhodné od šiestich 
rokov. Môže dieťa horčicu?     
I. Bukovský si poradil aj s tou-
to otázkou. „Dieťa sa učí jesť 
a vytvárať si preferencie do 
piatich-šiestich rokov. Ak ho 
naučíte na párky s horčicou, 
ťažko sa jej vzdá v prospech 
napríklad brokolice. Horčica 
dráždi tráviaci systém.“
Padali aj otázky o chudnutí. 
I. Bukovský: „Zázračné pros-
triedky na chudnutie neexis-
tujú.“ Všetko je o vyváženej 
strave, dostatočnom pohybe. 

Podľa neho napr. oddelená 
strava má výhody, pretože ve-
die k rozmýšľaniu, čo, koľko   
a kedy ideme jesť. Výsledkom 
je, že človek zje menej. A to je 
celé jej tajomstvo. „Peter Nagy 
mi nedávno povedal jednu 
múdru vetu: Ráno je múdrej-
šie večerať. A to naozaj platí. 
Pri všetkých zmenách, ktoré   
v stravovaní chystáte, si po-
ložte otázku: Môžem toto robiť 
do konca života? Ak k tomu 
pristupujeme s povzdychom 
– kedy sa to konečne skončí, 
je to odsúdené na neúspech.“ 
Z čoho sa najviac priberá? 
Podľa I. Bukovského z emó-
cií. „Až 80 percent obezity 
na Slovensku vyplýva z toho, 
že negatívne hodnotíme ži-
vot. Potom to kompenzujeme 
jedlom, sladkosťami. Týka sa 
to aj veľa žien v domácnosti. 
Navyše robíme hostiny pri rôz-
nych príležitostiach.“

Eva Lauková
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Igor Bukovský: Najviac PRIBERÁME Z EMÓCIÍ

ZA PRENÁJOM 
sa platí SCR
„Každý, kto chce robiť nejakú 
akciu, si musí dať žiadosť a za-
platiť prenájom za využívanie ve-
rejného priestranstva v budove 
Správy cestovného ruchu (SCR) 
na juhu Slnečných jazier,“ vraví 
Silvia Škultétyová, konateľka 
spoločnosti Správa cestovného 
ruchu Senec, s. r. o., na ktorú 
sa mestská príspevková organi-
zácia pretransformovala. Kona-
teľka apeluje na všetkých, aby 
nepoškodzovali objekty, pretože 
uberajú z peňazí, ktoré by mohli 
ísť na rozvoj areálu.                (el)

KARNEVAL sa blíži,
chystajme masky
Veľký letný karneval sa bude 
konať 26. júna (piatok). Opäť 
sa pokúsime prekonať rekord 
v počte masiek na jednom 
mieste.  Kto si chce masku vy-
robiť sám, má už najvyšší čas  
sa zamyslieť. Ako po iné roky 
však bude fungovať aj požičov-
ňa.                                       (r)

Pamätnú tabuľu politickým 
väzňom odhalili v Senci na 
cintoríne. Na slávnostnom 
akte sa zúčastnil aj predse-
da Konfederácie politických 
väzňov Slovenska Anton Sr-
holec. Konfederácia združuje 
bývalých politických väzňov 
a inak prenasledovaných                                                  
a postihnutých komunistic-
kým režimom. Svoju oblastnú 
organizáciu má od roku 1990 
aj mesto Senec. Ako uviedla 

jej predsedníčka Alžbeta Ro-
senbergová,  „po 20 rokoch 
pádu komunizmu sa nám po-
darilo vytvoriť pietne miesto 
pre bývalých politických väz-
ňov zo Senca a okolia z rokov 
1948 – 1989. Ich tresty sa po-
hybovali až do desať rokov, 
šťastnejší boli mladiství, tým 
vymerali tresty do štyroch 
rokov.“ Poďakovala sa o. i. 
mestskému úradu za dotáciu 
a pomoc pri realizácii.        (el)

Už vábi 
VÔŇA GULÁŠU
(dokončenie zo str. 1)
Súťažia trojčlenné družstvá, kto-
ré si zabezpečia  ingrediencie, 
mäso, kotlíky a dobrú náladu. 
Ostatné zabezpečí organizá-
tor. Začiatok žrebovania súťaž-
ných miest bude od 7. hod. na 
mieste. Bezplatné parkovanie 
je zabezpečené vo vzdialenos-
ti približne 50-100 metrov od 
miesta konania súťaže. Altánky 
a reklamné veľkoplošné slneč-
níky, prípadne iné  prístrešky,  
je možné  postaviť na vyzna-
čenom priestore súťažiaceho 
družstva. V priebehu  varenia 
gulášu bude aj bohatý hudobný 
a kultúrny program.            (mp)

Dve vyžrebované mamičky dostali od doktora Bukovského jeho naj-
novšiu knihu Teraz to zíde (Pravdy a klamstvá o chudnutí). Vtipne 
reaguje na súčasnú záplavu diét a rôznych informácií o chudnutí            
a výživových doplnkoch na chudnutie.                        foto Ján Lauko

V čestnej jednotke, ktorá sa 
zúčastnila na akcii v súvis-
losti s 90. výročím tragické-
ho úmrtia gen. M. R. Štefáni-
ka na Bradle, bol aj Senčan 
Miroslav Bilský, predseda 
Klubu vojenskej histórie 
(KVH) Tatranci.

Tento milovník histórie, ktorý 
sa zaoberá 1. Českosloven-
ským vojenským odbojom       
v rokoch 1914 – 1920, ako už 

tradične na podobných ak-
ciách mal na sebe uniformu 
francúzskeho 23. pluku. Uvie-
dol: „Bolo to prvý raz po mno-
hých rokoch, čo sa na mieste 
posledného odpočinku gen. 
M. R. Štefánika znovu objavili 
historické uniformy českoslo-
venských legionárov, boju-
júcich na všetkých frontoch        
1. svetovej vojny.“
M. Bilský sa zúčastnil aj na 
odhalení sochy Štefánika ne-

ďaleko budovy Slovenského 
národného divadla. „Socha 
zatiaľ nie je prístupná verej-
nosti, stane sa tak až na budú-
ci rok. Trochu ma to sklamalo.“ 
Členovia historických klubov 
z Mladej Boleslavi, Hradca 
Králové a Veselí nad Moravou 
mali oblečené uniformy čs. 
légií z Francúzska, Talianska, 
Ruska. Zastúpené boli všetky 
légie.

(el)

Milovník HISTÓRIE si uctil Štefánika

Odhalili pamätnú tabuľu 
POLITICKÝM väzňom
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Pod lupou
Krádež 
v novinovom stánku

Do novinového stánku v Senci 
na Bratislavskej ul. sa v čase 
od obeda 25. apríla do na-
sledujúceho rána vlámal ne-
známy zlodej. Odcudzil tovar 
v hodnote 500 eur. Poverený 
príslušník oddelenia skrátené-
ho vyšetrovania (OSV) v Senci 
začal trestné stíhanie vo veci 
prečinu krádeže.

Vlámal sa do vozidla

Pri hoteli Tartus v Senci na 
Slnečných jazerách sever sa 
27. apríla v čase od 13. do 14. 
hod.    vlámal do vozidla zn. 
Škoda Felícia neznámy pácha-
teľ. Ukradol  autorádio. Poško-
denej spôsobil celkovú škodu 
250 eur.

Ublíženie na zdraví

Poverený príslušník OSV Se-
nec začal trestné stíhanie za 
prečin ublíženia na zdraví. Dňa 
28. apríla pol hodiny po polno-
ci v Senci na Mierovom námes-
tí v podchode napadli 23-roč-
ného muža. Páchateľ ho zrazil 
na zem a kopal ho. Spôsobil 
mu zranenia, ktoré si vyžiadali 
lekárske ošetrenie.

Nebuďte ľahostajní, 
volajte 159

Vidíte, že niekto sprejuje budovy, 
pokúša sa vlámať do auta alebo 
iným spôsobom ničí cudzí maje-
tok? Volajte, aj anonymne, na bez-
platné telefónne číslo 159. Dnes sa 
to týka iných, zajtra to môže posti-
hnúť vás.                                      (r)

Uzávierka júnového čísla 
mestských novín Senčan 

je v piatok 29. mája.

Preventívne AKTIVITY POLÍCIE

Jablkáreň Dodofruct 
(v uličke pri Nostalgii)

Jablká 
vlastnej produkcie, 

rôzne druhy 
od 0,17 €/kg (5,12 Sk)

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

Mestská polícia v Senci zača-
la realizovať rôzne preventívne 
aktivity. V apríli sa zamerala 
na predchádzanie a elimináciu 
vandalizmu, predovšetkým na 
sprejerstvo -  vytváranie gra-
fitov. Prednášky s diskusiami 
sa konali v triedach siedmeho 
ročníka na Základnej škole Ta-
jovského. Viedol ich ppor. Bc. 
Michal Bogyai z mestskej po-
lície. Žiakov informoval o sú-
časnom stave problematiky, o 
svetovom i národnom boji proti 
tomuto nešváru, ale aj o mož-
nom právnom postihu takého-
to vandalizmu. Oboznámil ich 
aj s možnosťou spolupráce     
s mestskou políciou, ako aj  
východiskami, riešeniami a ví-
ziami. Dozvedeli sa, že mesto, 
ale i súkromné osoby stojí veľa 
peňazí, aby znečistené plochy 

dali do poriadku. Takto použi-
té peniaze by mohli ísť na iné 
účely. Žiaci sa aktívne zapájali 
do diskusie, zaujímali sa, ako 
by sami mohli pomôcť. M. Bo-
gyai im vysvetlil, že podstatné 
skutočnosti, ktoré môžu viesť 
k chyteniu páchateľov - čím sa 
dá ochrániť aj cudzí majetok, 
môžu oznámiť na bezplatné 
telefónne číslo mestskej po-
lície 159. Aký bol dôvod us-
kutočnenia tohto projektu?               

M. Bogyai: „Predovšetkým sú 
to narastajúce škody na sú-
kromnom a verejnom majetku, 
ako aj pomerne vysoký podiel 
maloletých a mladistvých na 
páchaní tejto protiprávnej pro-
tispoločenskej činnosti.“ Be-
sedy s touto problematikou sa 
budú konať aj na ZŠ s vyučo-
vacím jazykom maďarským 
A. Molnára, ako aj na ZŠ na 
Mlynskej ulici.    

Eva Lauková, mestská polícia

KRIMI INFO stánok
v Polus City Center 

Krajské riaditeľstvo PZ v Bra-
tislave pripravilo v spolupráci      
s Polus City Center v Bratisla-
ve Informačno-osvetovú akciu 
pod názvom KRIMI-INFO-STÁ-
NOK, zameranú na prevenciu 
kriminality.  Jeho prostredníc-
tvom sa verejnosť môže infor-
movať o tom, čo polícia robí 
pre bezpečnosť a zároveň, ako 
môže samotný občan dodržia-
vaním jednoduchých preven-
tívnych opatrení predchádzať 
trestnej činnosti. Tieto informá-
cie bude polícia poskytovať 10. 
júna v Polus City Center od 10. 
do 15. hod. 
Využite ponúkanú príležitosť, 
dozvedieť sa viac.

(r)
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Ohrozená PLANÉTA ZEM očami detí

Už 6. ročník podujatia, tento rok 
pod názvom Planéta pre malé-
ho princa, motivovaného zná-
mou rozprávkou, upozorňuje na 
problémy životného prostredia. 
Na Slovensku ho usporiadala 
spoločnosť Dalkia. Žiaci vo veku 
osem až 11 rokov mali za úlohu 
napísať list malému princovi        

a opísať nebezpečenstvo, ktoré 
podľa nich ohrozuje ich región, 
krajinu, ako aj jeho príčiny. Na-
vrhovali i riešenie. Svoje nápady 
stvárnili na dvoch obrázkoch – 
prvý znázorňoval nebezpečen-
stvo hroziace planéte Zem, ak 
sa prestaneme starať o prírodu 
a druhý možnosti, ako ho odvrá-

tiť. Do celoslovenskej súťaže po-
stúpili z 1. miesta: 4. A, 2. miesto 
5. A a 3. B (všetky triedy zo ZŠ 
Tajovského). Zvláštne ocenenie 
dostala ZUŠ Fándlyho. Na sú-
ťaži sa zúčastnilo sedem tried 
zo ZŠ Mlynská (116 žiakov) a tri 
triedy zo ZŠ Tajovského (74 žia-
kov).                   Eva Lauková

UPRATOVALI PRÍRODU, mali dobrý pocit
Kríza poznačila aj akciu Eko-
logický deň na Guláške, ktorú 
organizuje klub potápačov Atol 
Senec. Zišlo sa menej, takmer 
70 ľudí, ale tí, čo prišli, neľutova-
li. Čakalo ich výborné počasie, 
perfektná voda, chutný guláš a 
dobrý pocit, že urobili niečo pre 
čistotu tohto nádherného jazera                        
a jeho okolia. Päť kubíkový kon-
tajner takmer doplna zaplnili 
rôzne odpadky, ktoré pozbie-
rali domáci, ale aj potápači z 
Břeclavi, Bratislavy, zo Spišskej 
Novej Vsi, Martina, Žiliny a Nit-
ry. Opäť sa našlo veľa pneuma-
tík, ale aj monitory, hrnce a o. 
i. aj množstvo pet fliaš. Ako 

uviedol Ľ. Galovič, vyčistili asi 
štvrtinu jazera. „Keby sa pridali 
ďalší, odpadu by sa nazbieralo 
omnoho viac.“ (Niektorí sa však 
radšej preháňali na skútroch 
či surfovali.) Pomôcť prišli aj 
seneckí hasiči - potápači. Prvý 

raz sa na tejto akcii zúčastnil aj 
Senčan, 4,5-ročný Sebastián 
Kačiak s otcom. Vzťah k prírode 
a životnému prostrediu v ňom 
dospelí pestujú už od malička. 
Zaplnili vrece na odpad, našli 
aj staré vedro. „Dúfam, že tento 

ročník nebol posledný,“ vraví Ľ. 
Galovič. Vie, o čom hovorí, pre-
tože s majiteľom pozemku majú 
zmluvu len do konca leta, priš-
li už aj o schodíky, vedúce do 
vody. Rokuje sa o novej zmluve. 
Veľkolepý zámer, ktorý na tom-
to pozemku bol - zriadiť celoslo-
venské výcvikové stredisko pre 
potápačov, zatiaľ padol. Bez 
pozemku je to nereálne. 

Zväz potápačov Slovenska má 
svoje starosti, snem, ktorý sa 
mal konať, sa nekonal. Navyše 
pri potápaní na Korzike zahynul 
jeho tajomník...             

Eva Lauková

Sebastián Kačiak s otcom pri čistení Gulášky.  Pomáhali aj seneckí hasiči.                                           foto Ján Lauko

Neubudlo z radosti a očakávania
Ľudovít Galovič z Atolu Senec: „Keď sme organizovali piaty ročník 
ekologického dňa, myslel som si, že je posledný. Stretávame sa už 
piaty raz! A ľudia začali tlieskať. Bolo to dojímavé. Teraz to bol už 
9. ročník. Je dosť tých, čo sa na svet nedívajú len cez svoje zisky. 
Ubudlo odpadkov z brehov, ubudlo aj miest, kde sa dostanete bez 
obmedzenia. Okolo jazera nastáva záujmový ruch. Neubudlo ale 
z radosti a očakávania -  stretnúť sa po zime s kamarátmi či dať si 
dobrý guláš, upratať prírodu po tých, čo sa nevedia správať.“

Spoločnosť PERI 
na priateľskej báze 
Deň otvorených dverí prvý raz 
usporiadala spoločnosť Peri 
vo svojej pobočke v Senci, 
kde zamestnáva približne 65 
ľudí. „Aspoň sa môžeme so 
zákazníkmi lepšie porozprá-
vať. Veľa našich vzťahov je už 
na priateľskej báze,“ uviedol                                  
v tejto súvislosti konateľ spo-
ločnosti Ing. Miroslav Faktor, 
ktorý zároveň dodal, že „v Sen-
ci sú šikovní ľudia.“ Spoločnosť 
Peri sa zaoberá debneniami                                                     
a lešeniami, vykonáva kom-
pletný servis. Jej prácu je mož-
né momentálne vidieť aj na 
niektorých stavbách v Senci. 
Zákazky, ktoré v súčasnosti 
pripravuje, resp. tie, ktoré sú 
už spustené, sa zväčša týkajú 
diaľnic.                                   (el)

Porota s ocenenými prácami. Okrem predstaviteľov mesta a pedagógov sa na hodnotení zúčastnil aj 
Vincent Barbier, generálny riaditeľ spoločnosti Dalkia na Slovensku.                                 foto Ján Lauko





MESTO 
chystá projekty 
Primátor Senca Karol Kvál víta 
rozhodnutie poslancov bratislav-
skej župy. „Som rád, že správne 
zhodnotili naše snahy a zámery, 
ako aj ostatné okolnosti. V naj-
bližšej dobe začneme robiť pro-
jekty na zrekonštruovanie a roz-
šírenie polikliniky, aby pribudli 
ďalšie odborné ambulancie. 
Chystáme sa stavať aj objekt pre 
seniorov. Spolu s Bratislavským 
samosprávnym krajom chceme 
zabezpečiť to, čo v súčasnosti                
v Senci chýba – lekársku sta-
rostlivosť prvej pomoci, ktorá 
bola zrušená. Pre túto lekársku 
pohotovosť by mali byť lepšie 
podmienky, ako boli v minulosti. 
Samozrejme, pravidlá určuje mi-
nisterstvo zdravotníctva, pred-
seda BSK chce s jeho predstavi-
teľmi intenzívne rokovať.   (el)
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Rozhodlo sa v PROSPECH PACIENTOV
Poslanci mestského zastupi-
teľstva Bratislavského samo-
správneho kraja (BSK) jed-
nohlasne rozhodli, že vlast-
níkom budovy polikliniky                                                      
a pozemkov vo výške viac 
ako 1 mil. 258-tis. eur (tak-
mer 38 mil. Sk) sa stáva mes-
to Senec.

Čo bolo podľa vás rozhodu-
júce, že poslanci zdvihli ruky 
za možnosť, predať budovu 
mestu Senec?
-Mesto dalo záruku na spravo-
vanie budovy, súhlasilo s tým, 
aby slúžila na zdravotnícke 
účely nie pätnásť, ale 30 rokov. 
Pre mňa aj pre poslancov sú 
to garancie na zabezpečenie  
komplexnej zdravotnej sta-
rostlivosti. Musím zdôrazniť, 
že nikdy som nespájal lekárov                                       
s budovou, ale lekárov s pa-
cientmi. Senec nemá nemocni-
cu, je potrebné, aby mal aspoň 
polikliniku, kde budú posky-
tované komplexné zdravotné 
služby, ktoré mesto plánuje 
rozšíriť. S rozhodnutím zastupi-
teľstva som spokojný a budem 
ho obhajovať, pretože je predo-
všetkým v prospech pacientov.

Sú snahy napádať rozhodnu-
tie, pretože druhá strana po-

núkla vyššiu cenu...
-Tá cena bola vyššia len o ti-
síc eur, navyše ponuka prišla                                             
v čase, keď už bola známa 
cena, ponúknutá mestom, kto-
rú odsúhlasilo mestské zastu-
piteľstvo. To nie je korektné, 
nebola to súťaž, pretože mesto 
musí verejne oznamovať svoje 
ponuky. Spochybňovanie ne-
akceptovali ani poslanci BSK. 
No nebolo to ani cene, ale na-
ozaj o tom, ako poslanci vidia 
zabezpečenie zdravotnej sta-
rostlivosti.

Rozhodovalo ešte niečo?
-Do úvahy sa brala aj starost-
livosť spoločnosti Poliklinika          
o starú budovu polikliniky, kto-
rá je na Farskom námestí a kto-
rú táto spoločnosť v minulosti 
získala do vlastníctva. Mnohým 
je známe, ako je zdevastovaná, 
prakticky nepoužiteľná. Po-
slanci nevideli záruku zo strany 
lekárov do budúcnosti. Veď keď 
sa nevedeli postarať o menšiu 
nehnuteľnosť, nedodržali sľuby 
o rozšírení zdravotníckych slu-
žieb, ako to dokážu v prípade 
oveľa väčšej budovy? Preto je 
lepšie, že budova aj s pozem-
kami je v rukách samosprávy 
mesta, kde rozhodujú poslanci 
mestského zastupiteľstva.

Lekári vyjadrili nespokojnosť 
s týmto rozhodnutím...  
-Nie je to plošná nespokojnosť 
lekárskeho stavu, skôr ide o ne-
spokojnosť štatutárov spoloč-
nosti Poliklinika Senec. Myslím 
si, že zastupiteľstvo župy roz-
hodlo o stabilizácii pracovných 
podmienok pre lekárov na dlhú 
dobu. Do vzťahu s lekármi bude 
aktívne vstupovať mesto, záleží 
mu na tom, aby lekári mali dob-
ré podmienky, aby ich nestre-
sovala starostlivosť o technický 
stav budovy, resp. otázky, či 
budú mať na splácanie úveru. 
Lekár sa bude starať o zdravot-
nú starostlivosť, o ostatné sa 
postará mesto. 

Mesto garantovalo, že na 
budúci rok vloží do rekon-
štrukcie budovy polikliniky 
viac ako 330-tisíc eur (desať 
miliónov korún), aj keď až do 
konca roku 2013 je budova     
v prenájme lekárskej eseroč-
ky.
-Keď bude suma uhradená,            
v zmysle zmluvy vlastníkom 
nehnuteľnosti spolu s po-
zemkom bude mesto Senec                         
a prevezme na seba nájomnú 
zmluvu so spoločnosťou Po-
liklinika. Myslím si, že situácia 
sa upokojí a lekári si uvedomia, 

že sme chceli stabilizovať ich 
podmienky na prácu, všetko 
ostatné je druhoradé. Máme in-
formácie aj od lekárov, ktorí sú 
spoločníkmi v eseročke, a tí sa 
nestotožňovali so všetkým, čo 
sa tam deje. Mali pripomienky 
aj k tomu, že zo strany štatutá-
rov neboli vždy o všetkom in-
formovaní. Mojou povinnosťou 
bolo vypočuť si aj ich hlasy. Pri 
rozhodovaní určite zavážila aj 
petícia občanov a odporúčania 
starostov dotknutých obcí. 

Eva Lauková

Vyhlásenie TOP CENTRA podnikateliek
RTCP Senec touto cestou 
ďakuje všetkým občanom, 
ktorí svojimi podpismi pris-
peli k petičnej akcii na pod-
poru snahy mesta Senec      
o kúpu polikliniky v Senci. 

Ďakujeme i starostom spá-
dových obcí Kaplná, Tureň, 
Reca, Nová Dedinka, Hrubá 
Borša, Hrubý Šúr, Boldog, 
Blatné, Veľký Biel. Petíciu 
podporili súhlasnými listami, 
vyjadrujúc tak plnú podporu 
mestu Senec, pretože iba ono 
považujú za garanta zacho-
vania zdravotníckych služieb, 
ktoré využívajú aj občania ich 
obcí.
Zároveň chceme poukázať 
na neetické a protiprávne ko-
nanie poslankyne mestského 

zastupiteľstva v Senci MUDr. 
Emesi Dobošovej, ktorá v sú-
časnosti, v čase rozhodovania 
o vlastníkovi polikliniky, ako 
jedna zo štyroch konateľov 
súkromnej spoločnosti Polik-
linika Senec, s. r. o. (ktorá sa 
tiež o kúpu uchádzala), kona-
la v rozpore s poslaneckým 
mandátom, ktorý jej dali voliči 
- občania mesta Senec. Zatiaľ 
čo v predvolebných sľuboch 
vyhlasovala, že skvalitňovanie 
zdravotníckych služieb v Sen-
ci je možné len vtedy, ak sa 
poliklinika dostane do vlast-
níctva mesta, v súčasnosti 
sa postavila na opačnú stra-
nu. Ďalej sa chceme dištan-
covať od anonymného listu, 
ktorý bol doručený viacerým 
predstaviteľom štátnej správy           

i miestnej samosprávy, ktorý 
ich informoval o vzniknutej 
situácii v Senci. Top centrum 
podnikateliek je apolitické ob-
čianske združenie, svoje ná-
zory a presvedčenia deklaru-
je vždy verejne a anonymita je 
nám cudzia! Sme proti akým-
koľvek prejavom rasizmu, 
diskriminácie a porušovania 
práv jednotlivcov i spoločnos-
ti. Touto cestou Vás, obča-
nov mesta Senec, vyzývame                                                     
k väčšej občianskej statoč-
nosti, využívaniu svojich 
ústavných práv, k preferencii 
„zdravého rozumu“, čo ste 
mnohí aj svojimi podpismi 
(takmer 1350) pod petíciu do-
kázali.

V mene RTCP Senec 
Jana Turanská, predsedníčka

S predsedom BSK Vladimírom Bajanom o predaji budovy polikliniky mestu Senec
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Ako NIEKTORÍ LEKÁRI 
porušujú zákon
„Niektorí seneckí lekári ko-
najú protizákonne, a robia si 
vlastný biznis. Stávajú sa nám 
prípady, keď príde pacient                  
a veľmi sa čuduje, že aj v na-
šej lekárni máme napríklad 
barly. Alebo lekár pacientovi 
povie, že inzulín či perá a ihly, 
ako aj ďalší tovar dostane iba 
v jednej lekárni. Je to hlúposť, 
všetko máme aj v našej lekárni                                         
a keď náhodou nie, tak to ob-
jednáme a do 24 hodín tovar 
dostaneme. Lekári zavádzajú 
vo svoj prospech, ale v ne-
prospech pacienta. Navyše 
vieme o prípadoch, keď vy-
dávajú lieky v ambulancii,“ 
vraví najstaršia lekárnička                                         
v Senci Mgr. Eva Čerešnešo-
vá, vedúca lekárne na Sokol-
skej ul. Dodáva: „Nič nemám 
proti konkurencii, ale lekáren-
stvo nie je biznis, je to posla-
nie. Takéto praktiky sú však už 
celoslovenským problémom. 
Pritom lekáreň si má vybrať pa-
cient, aby mu vyhovovala po 
každej stránke a bol spokojný 
s jej službami. A nie aby chodil 

cez pol mesta, lebo verí tomu, 
čo mu povie pán doktor.“
Stanovisko k týmto prakti-
kám zaujala vedúca oddele-
nia humánnej farmácie Bra-
tislavského samosprávneho 
kraja PharmDr. Kornélia Ra-
dová, ktorá o. i. uviedla: 
V prípade výdaja liekov pria-
mo v ambulanciách ide o 
nedovolené zaobchádzanie                     
s liekmi, povolenie na to majú 
lekárne. Zákon takúto činnosť 
bez povolenia sankcionuje po-
kutou do výšky 3319,39 eura 
(fyzické osoby) a 16596,96 
eura (právnické osoby). Rov-
nako nasmerovanie pacientov 
nie je iba etický problém, je to 
opäť porušenie zákona: Lekár 
nesmie určovať pacientovi,                   
v ktorej lekárni si má vybrať 
liek. V oboch prípadoch ide 
o hrubé porušenie zákona                        
o lieku, možnosť kontroly má 
ministerstvo zdravotníctva                        
a Štátny ústav pre kontrolu 
liečiv (v prípade omamných                 
a psychotropných látok).

Eva Lauková

FRESH PARK POZÝVA
Novootvorené občerstvenie pre mamičky 

a oteckov s deťmi na Lichnerovej ulici v parku 
(vedľa kultúrneho domu), kde deti môžu využiť 

šmýkačku a dospelí sa občerstviť kávou 
či zdravými nápojmi.

Podávame: čerstvé ovocné a zeleninové šťavy 
• nealkoholické nápoje • čerstvé bagety

Novinky: fresh džus • vitamínové, jogurtové a wellness 
koktaily • detské menu • 100-percentná káva Arabika

Otvorené od 9. do 20. hod., vrátane víkendu

e-Net s novinkami 
Jednou z najzaujímavejších je 
pripájanie rodinných domov 
v Senci na optickú sieť spoloč-
nosti. Momentálne takéto pri-
pojenie nerealizuje žiadny iný 
operátor. Obyvatelia rodinných 
domov môžu čerpať rovnaké 
balíky služieb, ako obyvatelia 
bytoviek. Jedinou podmienkou 
je, že  musia finančne prispieť 
na výkopové práce vo výške 
20% = 10 eur/m výkopu. Dĺžka 
výkopu je presne zameraná pri 
obhliadke konkrétneho domu, 
ktorú si záujemca môže dohod-
núť na čísle 02 /20 20 20 20. 

Vysokorýchlostný internet
Ďalšou nemenej významnou 
novinkou je testovanie nových 
vysokorýchlostných interneto-
vých služieb, ktoré už prebie-
ha. Do testovania spoločnosť 
zapojila 50 zákazníkov, ktorým 
bezplatne zriadila novú testova-
nú službu. Spoločnosť uvažuje 
o rýchlostných limitoch v troch 
úrovniach a to 20/2 Mbit/s, 40/4 
Mbit/s,  70/7 Mbit/s (rýchlosť pri-
jímania / rýchlosť odosielania). 
Keďže spoločnosť má záujem  
o vytvorenie čo najatraktívnej-
šej služby pre koncových uží-

vateľov, zverejnila na stránke 
www.e-net.sk anketu, kde môžu 
všetci potenciálni záujemcovia 
v sekcii „anketa“ hlasovať, aká 
rýchlosť je podľa nich ideálna. 

Telefónne paušály bez obme-
dzenia
Zaujímavá je aj novinka - tele-
fónne paušály bez obmedzenia 
počtu pretelefonovaných minút. 
V praxi to funguje tak, že zákaz-
ník platí paušálnu cenu mesač-
ne a na väčšinu pevných liniek 
sveta, vrátane slovenských, 
môže volať neobmedzený počet 
minút. Jediné hovory, ktoré sú 
dodatočne účtované, sú hovory 
na mobilné siete, ktoré sa však    
v prípade záujmu dajú úplne blo-
kovať. V rámci rozšírenia služieb 
spoločnosť v blízkej budúcnosti 
plánuje pridať aj balík zahrňujú-
ci volania i do mobilných sietí za 
paušálnu cenu, čo by pre každú 
domácnosť znamenalo vysokú 
úsporu nákladov, nehovoriac 
o neobmedzenej komunikácii, 
ktorá je na Slovenskom trhu za-
tiaľ veľkou raritou.  Vhodný pau-
šálny poplatok si záujemcovia 
môžu vybrať na www.e-net.sk     
v sekcii „telefónne služby“.    (r)



8 SENČAN  máj 2009SPEKTRUM

Talenty s ČAROVNÝMI hlasmi

Len tak skromne o sebe hovo-
rí, že trochu chodí miešať karty.       
A mimoriadne sa mu darí. Pritom 
konkurenciu poriadne poprehá-
ňa, nad jeho výkonmi v nemom 
úžasom krútia odborníci hlava-
mi. Iľja Takáč (18) opäť hviezdil, 
keď na Detskom hudobnom 
festivale Jána Cikkera v Banskej 
Bystrici vo svojej kategórii získal 
v sólovom speve zlaté pásmo. 
Jeho učiteľka v ZUŠ na Fándly-
ho ul. Eva Casanova vraví, že zo 

začiatku s ním mala veľa roboty, 
„po jednotlivých tónoch som 
ho učila“. Dnes o ňom porotky-
ne hovoria ako o nesmiernom 
talente, jeho barytón učaruje 
každému, rovnako tak prejav. 
On sám sa však zatiaľ na dráhu 
operného speváka nechystá. Iľ-
jovu mamu, korepetítorku v ZUŠ 
Ilonu Takáčovú, na tejto súťaži 
vyhlásili za najlepšiu. Aj ona 
zbiera ocenenia. Svojím výko-
nom v Banskej Bystrici zaujala 

aj Diana Casanova (14), ktorá 
sa umiestnila v striebornom 
pásme. Vnučka E. Casanovej 
už odmala čisto intonovala. Má 
krásny soprán. „Začala  ku mne 
do ZUŠ chodiť na hodiny spe-
vu, keď mala sedem rokov, no 
neskôr sa jej občas nechcelo, 
teraz dostáva rozum.“ Diana je 
tiež veľký talent, dôstojná ná-
stupkyňa Viktórie Ballánovej.

Eva Lauková
foto Ján Lauko

Ocenili 
DUPINÔŽKU
Lucia Fulová (ZŠ Mlynská, 8. 
A) získala za prednes rozpráv-
ky Dupinôžka vynikajúce 3. 
miesto v II. kategórii a Dianu 
Čičmancovú (ZŠ Mlynská, 4. 
B) ocenili v I. kategórii za pozo-
ruhodný výkon. Obe dievčatá 
zaujali porotu na 16. ročníku 
súťaže Rozprávkové vretienko 
- prednes rozprávky pre žia-
kov základných škôl z celého 
Slovenska s medzinárodnou 
účasťou. Na túto súťaž sa me-
dzi najlepších recitátorov pre-
bojovala aj Patrícia Bujňáková 
(ZŠ Mlynská, 7. A) V každej 
kategórii súťažilo 31 najlepších 
recitátorov zo Slovenska  i za-
hraničia. Podujatie, ktoré sa 
koná každý druhý rok, zorgani-
zovala ZŠ Alexandra Dubčeka 
v Bratislave s podporou minis-
terstva školstva.               (AR)

Zľava Eva Casanova, Iľja Takáč, Ilona Takáčová, Diana Casanova

O navštevovanie jednotlivých 
odborov v Základnej umeleckej 
škole na Fándlyho ul. je veľký 
záujem. Preto mnohých poteši-
lo, že výtvarnému odboru, kto-
rý navštevuje takmer 200 detí, 
pribudla ďalšia učebňa (viac 
ako 40 m2). 
Riaditeľ ZUŠ Mgr. art. Gabriel 

Škriečka: „Dá sa vyučovať sú-
bežne v dvoch miestnostiach. 
Navyše z bývalej kotolne vzni-
kol sklad, ktorý tento odbor tiež 
veľmi potreboval. Podmienky 
výtvarného odboru sa veľmi 
zlepšili. Ďakujem mestu, že 
nám vyšlo v ústrety.“         

(el)

Pribudla NOVÁ UČEBŇA

Patrí im POCTA
V apríli usporiadal Miestny spo-
lok SČK v Senci ďalší z pravidel-
ných odberov krvi.  Krv bezplat-
ne darovali:
Edita ANTALOVÁ  (11. raz), Michal 
BOGYAI (14), Imrich BOHONY (21), 
Jarmila BUČANOVÁ (8), Imrich 
CSENKEY ml. (7), Zlatica ČAVAJ-
DOVÁ (5), Ladislav ČERMÁK (86), 
Filip ČIČOLA  (1), Ján FONDRK 
(66), Tomáš FRČO (1), Dušan GA-
BALEC (14), Mgr. Martina GRAM-
BLIČKOVÁ (7), Viera GULDANOVÁ 
(50), Zsolt HARANGOZÓ (19), Alojz 
HLAVATÝ (67), Martin HOLEK (2), 
Mária HOLEKOVÁ (6), Zoltán HO-
RÁČEK (28), Lucia KOLENČÍKOVÁ 
(3), Renáta KOLENČÍKOVÁ (10),  
Jaroslav KOVÁČ (85), Jarmila KUŠ-
NÍROVÁ (17), Viola KVÁLOVÁ (40), 
Emil LANCZ (83), Helena LENGY-
ELOVÁ (21), Michal LÓCZI st. (15), 
Ján LUKÁČ (6), Adrián LUKOVIČ 
(3), Zuzana MÉSZÁROŠOVÁ (19), 
Monika MIKULÍKOVÁ (1), Ernest 
MOLNÁR (57), Pavel MOŠTENAN 
(36), Alena MURÁRIKOVÁ (1), 
Matej OLAS (2), Tibor OLLÉ (26), 
Blanka OLLEOVÁ (18), Andrea 
ONDRUSOVÁ (8), Veronika PETE-
ROVÁ (4), Nataša PETROVOVÁ (5), 
Peter PETRUCH (9), Peter PIROŠ-
KA (16), Attila POÓR (12), Lenka 
POŠOVÁ (1), Anna SKÁCELOVÁ 
(22), Peter SLOBODA (1), Lenka 
STRÁNSKÁ (1), Michaela STRÁN-
SKÁ (1), Arpád SZABO (8), Július 
SZABO (44), MUDr. Pavol ŠILHAR 
(62), Rudolf ŠVEC (79), Katarína 
UJJOVÁ (47), Albert VARGA (40), 
Marián VAŠ (37), Csaba VINCZE 
(28), Martin ZELMAN (2).
 
Ďalší hromadný odber krvi sa 
uskutoční 18. júna v Stredisku so-
ciálnych služieb (klub dôchodcov) 
na Hviezdoslavovej ulici v Senci,    
v čase od 8. do 11. hod.        (ČK) 

JANKINO
víťazné Rande
Víťazkou krajského kola v pred-
nese na súťaži Bratislavské me-
tamorfózy sa stala siedmačka zo 
ZŠ Mlynská Janka Beňušková     
a postúpila do celoslovenského 
kola Hviezdoslavovho Kubína. 
Predniesla úryvok Rande z knihy 
Zmätené dvojičky zo slepej ulič-
ky od Gabriely Futovej. Vybrala 
jej ho učiteľka ZUŠ Helena Čaj-
ková, ktorá ju na súťaž aj pripra-
vovala. „Úryvok jej vyslovene sa-
dol, ide o postrehy dvoch školá-
kov, písané súčasným jazykom, 
ktorý je blízky deťom. Veľmi sme 
sa víťazstvu potešili.“          (el)
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SNÍVALI sny s Andersenom

Bez rodičov, noc v spacákoch 
v knižnici. Do tohto dobrodruž-
stva, nazvanom aj Noc s An-
dersenom, sa v Senci prihlásilo 
30 detí vo veku sedem až desať 
rokov. Čakal ich bohatý prog-
ram. V detskom oddelení ich 

hneď v úvode oslovili členovia 
Seneckého ochotníckeho di-
vadla s obnovenou rozprávkou 
o trošku uletenej Karkulke, kto-
rá neposlúcha mamičku, ale 
počúva MP-4. A aby vedeli, na 
koho počesť sa tento program 

konal, vypočuli si aj informácie 
o H. Ch. Andersenovi – o jeho 
živote aj diele. Po chutnej veče-
ri zdobili strom Rozprávkovník, 
hľadali poklad a prechádzali sa 
aj po večernom námestí. Stret-
li sa s mestskými policajtmi, 
ktorí im porozprávali o svojej 
práci. Zaujali ich aj diapozitívy                        
o podvodnom svete a vypočuli 
si zaujímavé rozprávanie o potá-
paní a fotografovaní vodnej flóry                                       
a fauny v podaní Ľuda Galoviča. 
Ráno dostali nielen výdatné ra-
ňajky, ale i diplomy, ako pamiat-
ku na zaujímavú a nevšednú 
noc.                                   (JM)

Pozvánka
Pre deti zo Senca a okolia Piccard Senec organizuje 31. mája 
(nedeľa) od 10. hod. podujatie na juhu Slnečných jazier. Je naj-
väčšie svojho druhu na Slovensku. Ukážkami zaujmú všetky 
záchranné zložky. Okrem iného uvidíte naháňačku na autách,  
zachraňovanie zranených i hasenie horiaceho auta, policajti 
predvedú, ako si dokážu poradiť so zločincami. So psami prídu 
kynológovia. Dva motorové člny budú prevážať deti po jazere. 
Potešia ich aj atrakcie, súťaže a sladké odmeny.

Veľkolepý DEŇ DETÍ na juhu Slnečných jazier
Na námestí 
súťaže aj divadielko
Deti sa môžu zabaviť 1. júna 
(pondelok) od 9. do 12. hod. 
pred kultúrnym domom. Čaka-
jú ich rôzne súťaže, ale aj diva-
dielko. Predpoludnie organizu-
je Materské centrum Slniečko 
v spolupráci s mestom.

Lov slnečníc pri
Striebornom jazere
Aj rybári pripravili pre deti už 
tradičné podujatie. Na Strie-
bornom jazere môžu 30. mája 
(sobota) od 8. h loviť malé 
rybky – slnečnice. Pripravené 
bude občerstvenie aj pekné 
ceny.

TVORIVÉ DIELNE 
nadchli škôlkarov
Pred Veľkonočnými sviatkami 
predškoláci z Materskej školy 
na Kysuckej ul. spolu so svo-
jimi pedagógmi sa zúčastnili 
na akcii „Tvorivé dielne“. Ich 
aktérmi boli žiačky zo ZŠ   Ta-
jovského, ktoré pripravili rôzne 
dekoratívne predmety zame-
rané k veľkonočnej výzdobe.
Cieľom spoločnej akcie bolo 
utvárať a prehlbovať pozitívne 
umelecké a estetické cítenie    
k pracovným činnostiam, za-

meraných na tradície Veľko-
nočných sviatkov.
Deti za pomoci žiačok tvori-
li krásne ozdoby z rôzneho 
materiálu. Pracovali s veľkým 
záujmom. Za peknú prácu, 
šikovnosť, fantáziu a slušné 
správanie si škôlkari odniesli 
odmenu - vlastnoručne vyro-
bené ozdoby, ktoré na Veľko-
nočné sviatky zdobili ich det-
ské izby.

Emília Smolková

Rybári s bohatým
ÚLOVKOM

Krásne slnečné počasie poteši-
lo účastníkov tradičných rybár-
skych pretekov na Striebornom 
jazere. V sobotu sa zišlo 136 
pretekárov, ktorí počas piatich 
hodín ulovili 58 hodnotených 
rýb. Na prvom mieste s najväč-
ším počtom bodov sa umiestnil 
Ladislav Marko, za ním Martin 
Milošovič, Emil Panis, Michal 
Kostka, Ladislav Vincze a Milan 
Kriha. Najväčší úlovok sa podaril 
Jozefovi Fuzikovi (na obr.), kapor 
bol dlhý 83 centimetrov  a  vážil 
9,5 kilogramu. V nedeľu súťažilo 
36 mladých rybárov, chytili 28 
rýb. Najviac bodov získal Adrián 
Brzobohatý, za ním skončili Ra-
dovan Kohút, Erik Julián, Ivan 
Egyed a Jakubko Filip. Najlep-
ších odmenili vecnými cenami. 

Peter Horný, SRZ Senec

POSTIHNUTÍ budú súťažiť 
Zväz telesne postihnutej 
mládeže usporiada 9. ročník 
celoslovenskej ABILYMPIÁ-
DY 27.- 30. júna  na SOU ob-
chodnom v Rači Na pántoch. 
ABILYMPIÁDA je súťažná pre-
hliadka pracovných schop-
ností a zručností zdravotne 
postihnutých. Aj keď sú súťa-
žiaci rôzne postihnutí, nie sú 
určené rôzne kategórie, ktoré 

by boli odstupňované podľa 
postihnutia. Súťažiaci dostane 
zadanie a v určenom časovom 
limite má splniť súťažnú úlohu. 
Záleží iba na odvedenej práci 
– nie na postihnutí.

Ak Vás táto téma zaujala či už 
ako divákov, alebo ako súťa-
žiacich, viac informácií nájdete 
na www.ztpm.sk

Pozývame na Juniales

Už tradičný Juniales organizuje 
10. júna v Strednom odbornom 

učilišti, na Kysuckej ul., 
Jednota dôchodcov v Senci.

Začiatok o 17. hod., večera 
zdarma. O dobrú náladu sa po-
stará EMP-TRIO. Príspevok na 

režijné náklady je 2,50 eur.
Prihlášky so vstupným je 

potrebné podať 2. júna od 9.30 
do 11.30 hod. v Dome sociál-

nych služieb, Hviezdoslavova ul.
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Rozhodnutie primátora mesta Senec
o určení volebných okrskov a volebných miestností vo volebných okrskoch,

miesta a času konania volieb do Európskeho parlamentu
Primátor mesta Senec pod-
ľa § 6 zákona č. 331/2003 Z.z.               
o voľbách do Európskeho parla-
mentu v znení neskorších pred-
pisov a v súladade s rozhodnu-
tím predsedu NR SR č. 2/2009            
o vyhlásení volieb do Európ-
skeho parlamentu, ktorý určil  
deň konania volieb na sobotu 
6. júna 2009, vytvoril volebné 
okrsky na odovzdávanie hla-
sovacích lístkov a na sčítanie 
hlasov a určil volebné miest-
nosti vo volebných okrskoch 
na území mesta Senec takto:

Volebný okrsok č. 1

Volebná miestnosť: Stredná 
odborná škola (bývalá Združe-
ná stredná škola), Kysucká ul. 
14, Senec
Ulice: Zemplínska, Kalinčiako-
va, Gagarinova, Jánošíkova, 
Liptovská, Novomeského, E. B. 
Lukáča, J. Smreka, Pri Striebor-
nom jazere, M. Urbana
                     

Volebný okrsok č. 2

Volebná miestnosť:  Stredná 
odborná škola (bývalá Združe-
ná stredná škola), Kysucká ul. 
14, Senec
Ulice: Bratislavská , Baničova, 
Ľ. Fullu, Záhradnícka, Žarnovo-
va, Karola Šišku, Dobšinského, 
Hany Zelinovej, Ulica pri Búro-
ši, Horná, Dolná, Turnianska,      
Sereďská

Volebný okrsok č. 3

Volebná miestnosť: Školský 
klub, Sokolská ul., súp. č. 4134, 
Senec
Ulice: Svätoplukova č. 1-57         
a 2-26, Považská, Kysucká, 
Oravská

Volebný okrsok č. 4

Volebná miestnosť: Školský 
klub, Sokolská ul., súp. č. 4134, 
Senec
Ulice: Košická, Pribinova, Hor-
ný dvor

Volebný okrsok č. 5

Volebná miestnosť: Základná 
škola s VJM A. M. Szencziho, 
Námestie A. Molnára č. 2, Se-
nec
Ulice: Pezinská, Pivničná, Mo-
yzesova, Nám. A. Molnára, 
Robotnícka, Vinohradnícka, 
Fr. Kráľa, Tehelná, Trnavská, 
Farské námestie, Gaštanová, 
Šípková, Trnková, Višňová, Če-
rešňová

Volebný okrsok č. 6

Volebná miestnosť: Základná 
škola s VJM A. M. Szencziho, 
Námestie A. Molnára č. 2, Se-
nec
Ulice: J. Jesenského, Šafari-
kova, A. Dubčeka, A. Hlinku, J. 

Farkasa, J. Csermáka, J. Mur-
gaša, Mesačná, Pri Štifte

Volebný okrsok č. 7

POZOR ZMENA!
Volebná miestnosť: Materská 
škola, Kollárova ulica č. 23, Se-
nec
Ulice: Bernolákova, Mierové 
nám., Nám. 1. mája, Mäsiarska, 
Turecká, Krátka 

Volebný okrsok č. 8

POZOR ZMENA! 
Volebná miestnosť: Materská 
škola, Kollárova ulica č. 23 , Se-
nec
Ulice: Hurbanova, Kollárova

Volebný okrsok č. 9

Volebná miestnosť:  Základná 
škola J. G. Tajovského, Tajov-
ského ul. č. 1, Senec                                
Ulice: Svätoplukova č. 59 - 101 
a 28 - 78,  Hviezdoslavova, Cha-
lupkova, A. Sládkoviča, Žitav-
ská, Fándlyho, Inovecká

Volebný okrsok č. 10

Volebná miestnosť: Základná 
škola J. G. Tajovského, Tajov-
ského ul. č. 1, Senec
Ulice: Sokolská, Tajovského, 
Vajanského, Športová, Priemy-
selná, B. Bartóka, Letná

Volebný okrsok č. 11

Volebná miestnosť: Gymnázi-
um A. Bernoláka, Lichnerova ul. 
č. 69, Senec
Ulice: Lichnerova, Školská, 
Štúrova, SNP, Hollého, Rybár-
ska, Šamorínska, Železničná, 
Slnečné jazerá

Volebný okrsok č. 12

Volebná miestnosť: Základná 
škola, Mlynská ul. č. 50, Senec
Ulice: Vodná, Štefanikova, Dú-
hova, Slnečná, Jasná, Kvetná, 
Mlynská, Vrbenského,  Fučíko-
va, Rosná, Boldocká c., Jarná, 
Lúčna, Hečkova, Nitrianska, 
Dlhá, Jesenná, Zimná, Agátová, 
Brezová, Lipová, Orechová

Volebný okrsok č. 13

Volebná miestnosť: Materská 
škola, m. č. Svatý Martin 3
Ulice: m. č. Svatý Martin

UPOZORNENIE - ZMENA:  
Volebné miestnosti vo vo-
lebných okrskoch č. 7 a 8 sú 
premiestnené z mestského 
kultúrneho strediska do Ma-
terskej školy na Kollárovej 
ulici č. 23, Senec.

Ing. Karol Kvál
primátor mesta

CSEMADOK ASZ SZENC

Nem élhetek muzsikaszó nélkül

Fellépnek:
Bertók László - hegedű • ifj. Bertók Miklós - hegedű
Borák Péter - nagybőgő • Farkas Imre - cimbalom 

Galambos Rudolf - harmonika • Kuruc Beáta - ének
Rajcsányi Béla - ének • Galambos Edit - ének

Kovács Vincze Lucia - ének

Helyszín: Szenci Művelődési Ház - nagyterem

Időpont: 2009. május 27., szerda, 19.00 óra

Belépődíj: 2,- eur

Jegyelővétel: a Csemadok vezetőségi tagoknál 
és a Lassú - Agárdi könyvesboltban

ZO CSEMADOK SENEC

Nem élhetek muzsikaszó nélkül

Účinkujú: 
Ladislav Bertók - husle • ifj. Mikuláš Bertók - husle
Péter Borák - kontrabas • Imrich Farkas - cimbal

Rudolf Galambos - akordeón • Beáta Kuruc - spev
Béla Rajcsányi - spev • Edit Galambos - spev

Kovács Vincze Lucia - spev

Miesto konania: Kultúrny dom Senec – veľká sála

Dátum konania: 27. máj 2009, streda, 19.00 hod.

Vstupné: 2,- eurá

Predpredaj vstupeniek: u členov vedenia 
Csemadoku a v kníhkupectve Lassú - Agárdy

Információk magyar eseményekről a www.szenc.sk honlapon találhatók

Édesanyámnak
Nem csak a tavasz, de az év 
egyik legszebb ünnepe is az 
Anyák napja. Május első va-
sárnapján minden gyermek és 
felnőtt az édesanyját köszönti. 
Nem volt ez másként Szencen 
sem, ahol 2009. május 3-án 
a kultúrház nagytermében 
az óvodások, alapiskolások, 
gimnazisták, a férfi énekkar 
valamint a Bertók zenakar  ze-
nével, verssel és énekszóval 
köszöntötték az édesanyákat, 
nagymamákat, dédmamákat, 
keresztmamákat. Az MKP helyi 
szervezete nevében Duray Rez-
ső mondott ünnepi köszöntőt.



Asi mnohí z nás netušia, že v Európskom 
parlamente v Bruseli už dlhšie pôsobí 
rodák zo Senca. O skúsenostiach, poci-
toch, živote sme sa rozprávali s 31-roč-
ným inžinierom ekonómie Gáborom Kle-
novicsom.

Už niekoľko rokov pôsobíte v Bruseli. 
Zvykli ste si?
V Európskom parlamente (EP) pôsobím 
už takmer päť rokov. Po voľbách v roku 
2004 som dostal ponuku pracovať ako 
asistent pani poslankyne Edit Bauer. 
Keďže som už aj v minulosti absolvoval 
viacero stáží v tejto inštitúcii, bola to aká-
si kontinuita. Počas päťročného obdobia 
som nazbieral množstvo skúseností, pre-
kukol som fungovanie európskych inšti-
túcií, predovšetkým ale EP. V kancelárii 
pani poslankyne, ktorá je jednou z najak-
tívnejších europoslancov zo Slovenska, 
som sa naučil veľa vecí. Preto ma potešil 
a poctil fakt, že ako jediný zo Seneckého 
okresu som sa dostal aj na kandidátku 
Strany maďarskej koalície do nadchádza-
júcich volieb do Európskeho parlamentu. 
Na Brusel som si zvykol. I keď je to veľko-
mesto s približne jeden milión obyvateľmi, 
nepôsobí tak. Je tam plno zelene, samot-
né mesto sa nachádza v objatí lesov. Je 
to typické kozmopolitné mesto, ktoré by 

som mohol prirovnať k New Yorku alebo 
Londýnu. Žije tu množstvo národov, na 
ulici bežne počuť nielen poľštinu, sloven-
činu, maďarčinu, ale žije tu veľká komu-
nita Afričanov a Arabov. Vyše 50 percent 
obyvateľov tvoria cudzinci.
Ako si v cudzine spomínate na svoje 
rodné mesto?
Senec mám veľmi rád, napokon som 
tu prežil väčšiu časť svojho života - až 
do odchodu do Bruselu som tu býval.                  
Aj naďalej sa snažím čo najčastejšie sa 
sem vracať aj so svojou rodinou - s man-
želkou, ktorá je tiež Senčanka a s dvoma 
deťmi, ktoré sa vždy veľmi tešia na náv-
števu u starých rodičov. 
Čo vám najviac v Bruseli chýba?
Asi tie prechádzky po meste a hlavne 
popri jazerách, zastavenie sa na slovíč-
ko s priateľmi a kamarátmi. Preto som aj 
veľmi rád, že väčšiu časť leta vždy trávime               
v Senci, tešíme sa na „ničnerobenie“           
a vylihovanie pri jazerách.  
Podľa posledných prieskumov verejnej 
mienky sa očakáva slabá účasť v júno-
vých voľbách. Ľudia nemajú dostatok 
informácií o Európskej únii. Prečo je to 
tak?
Žiaľ, výsledky prieskumov hovoria o veľmi 
nízkej účasti podobne, ako v roku 2004, 
kedy spomedzi 25 členských krajín EÚ 
bola najnižšia volebná účasť práve na 
Slovensku, len necelých 17 %. Problém 
vidím aj v tom, že médiá nedostatočne 
informujú o dianí v európskych inštitú-
ciách, neprinášajú žiadne informácie                                           
o práci poslancov. 
Zrejme si zatiaľ dostatočne neuvedo-
mujeme, že dianie v únii ovplyvňuje 
naše každodenné životy.
Áno, veď vyše 50 percent slovenskej le-
gislatívy sa tvorí a prijíma v Bruseli v rám-
ci spolurozhodovania EP a Rady Európ-
skej únie, ktorá je pre členské štáty zá-
väzná. Vďaka finančným zdrojom z EÚ sa                     
v Senci napr. zrekonštruovalo námestie, 
vyčistili sa Slnečné jazerá, nadstavil sa 
kultúrny dom. Máme možnosť lacnejšie 
telefonovať v zahraničí, študovať alebo 
pracovať v cudzine, prekračovať hranice 
bez kontrol. Za to všetko, ale samozrej-
me je toho oveľa viac, môžeme ďakovať 
práve nášmu členstvu v EÚ. Preto dúfam, 
že Senčania si to uvedomujú a 6. júna sa 
spoločne vyberieme k volebným urnám                           
v čo najväčšom počte, aby sme boli mes-
tom s významnou účasťou v rámci Slo-
venska.

Eva Lauková
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Jó anya, haza
Anyánk csak egy van, egyedül csak ő!
drága,hű asszony, nem feledhető!
utad vigyen el, bárhova, messze,
szeretned kell őt, nincs ő feledve!
hajléka hív, vonz, jönnöd kell haza,
anyánk egyetlen jó édesanya,
életet adott,világra is szült,
szíve melege soha ki nem hűlt!
dajkált és mesélt, inett a jóra,
tanított, nevelt a magyar szóra!
szeresd őt nagyon, soha ne hadd el!
a hűtlenségért a lelked felel!
sokat járj messze, lásd a világot,
anyádnak add csak szíved, s virágot,
jó anya, s haza mindig visszavár,
tőlünk nem választ sok ezer határ!
ha eltévednél valahol messze,
hív édesanyád szíve és lelke!
szegény a léted, vagy tán tehetős,
testben,lélekben vele vagy erős!
az ősi hajlék jobb, mint palota,
csak oda térj meg,mindig csak oda!
anyád dalai, meséi mind-mind
utad mutatja, csak a jóra int!
a szíve dobog a földön érted,
akkor is érzed, ha eget nézed,
hálásnak lenni, több, mint becsület,
anyát szeretni: ebben nincs szünet!
ne pénzzel, ranggal valld, hogy szereted,
tudd, mit adott ő: élted s nyelvedet!
az, hogy hű hozzá élteden át vagy,
maradj meg hűnek, ne törjön a fagy!

Mgr. Katona Roland

MAJÁLIS 2009
Csemadok – 2009. április 30 – májfaállí-
tás a Fehér Egér büfé előtt a Napfényes 
Tavak északi oldalán: a hosszú, hideg 
tél után nagy örömmel fogadtuk az idei 
tavaszt, és immár másodízben nagy mu-
latozás közepedte fölállítottuk a májfát. 
A zenéről Horváth Gábor, Bertók László 
és Galambos Rudolf gondoskodott, a jó 
hangulathoz hozzájárultak énekeseink is 
– Galambos Edit, Kuruc Beáta és Kovács 
Vincze Lucia. A heves jókedvben táncra is 
perdültünk. Horgosi Róbert, a Fehér Egér 
tulajdonosa nemcsak a hellyel támogat-
ta a rendezvényt, hanem azon kívül az 
ízletes gulyással is. Ezúttal is köszönjük 
neki! Összel ismét találkozunk a nyárbú-
csúztatón!

SENČAN v Bruseli...

MENO: Gábor Klenovics
VEK: 31 rokov
VZDELANIE: ekonóm
RODINNÝ STAV: ženatý, dve deti

Vyberme sa 6. júna spoločne k volebným urnám v čo najväčšom 
počte, aby sme boli mestom s významnou účasťou
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Program na máj
KINO MIER

Začiatok predstavení o 19. h
do 28. mája (štvrtok)

od 29. mája (piatok) premietame 
v AMFITEÁTRI o 21. hod.

16. 17. sobota – nedeľa o 19. hod.
KOZÍ PRÍBEH
Staré pražské legendy v prvom českom 3D 
animovanom filme. Rodinná komédia. Povesti 
starej Prahy sa odohrávajú v českej stredove-
kej metropole, ktorá je ešte plná strašidiel, ro-
diacich sa legiend. Hlasy: J. Lábus, M. Boča-
nová a ďalší. ČR, nevhodné do 12 r., 80 min.

Vstupné: 2,30 eur (69,30 Sk)

18. pondelok o 19. hod.
PO PREČÍTANÍ SPÁĽTE o 19. hod.
Inteligencia je relatívna. George Clooney, 
Brad Pitt v netradičnej špionážnej komédii. 
USA, nevhodné do 15 r., 96 min.

Vstupné: 2,50 eur (75,30 Sk)

19. utorok o 19. hod.
CHE GUEVARA REVOLÚCIA
Hrdina, alebo masový vrah? Z lekára sa stáva 
revolucionár a hrdina... Cena pre najlepšieho 
herca na MFF Cannes 2008. FR/Šp/USA, ne-
vhodné do 12 r., 131 min.

Vstupné: 2,50 eur (75,30 Sk)

21. 22. štvrtok – piatok o 19. hod.
STRÁŽCOVIA - WATCHMEN

Vyšetrovanie vraždy bývalého super hrdinu 
vedie k páchateľovi, ale tiež k omnoho desi-
vejším udalostiam, než je jedna násilná smrť. 
USA, nevhodné do 15 r., 163 min.

Vstupné: 2,30 eur (69,30 Sk)

23. 24. sobota – nedeľa o 19. hod.
PEKLO S PRINCEZNOU
Čo sa stane, keď si princezná Aneta nechce 
zobrať princa Jeronýma? Rozprávková komé-
dia. Hrajú: Jiří Mádl, Tereza Voříšková a ďalší. 
ČR, vhodné pre všetky vekové skupiny, 105 
min.

Vstupné: 2,30 eur (69,30 Sk)

25. pondelok o 19. hod. SÚMRAK
Filmový príbeh, o ktorom ste snívali. Natočený 
podľa svetového bestselleru, príbeh, s ktorým 
večnosť sa začína teraz! Romantický horor. 
USA, nevhodné do 12 r., 122 min.

Vstupné: 2,50 eur (75,30 Sk)

26. utorok o 19. hod.
VEREJNÝ NEPRIATEĽ č. 1: EPILÓG
Verejný nepriateľ č. 1: Epilóg je zakončením 
dvojdielnej ságy o Jacquesovi Mesrinovi. Akč-
ný krimi, thriller. Fr/Tal/Kanada, nevhodné do 
12 r., 130 min.

Vstupné: 2,30 eur (69,30 Sk)

28. štvrtok o 19. hod.
KAMARÁTOVE DIEVČA
Jedna žena, dvaja muži a hra bez pravidiel. 
Hrajú: Kate Hudson, Jason Biggs, Alec Bal-
dwin. USA, nevhodné do 15 r., 102 min.

Vstupné: 2,30 eur (69,30 Sk)

POZOR! OD 29. mája AMFITEÁTER
Začiatok predstavení o 21. hod. 

29. piatok o 21. hod.
KAMARÁTOVE DIEVČA
Jedna žena, dvaja muži a hra bez pravidiel. 
USA, nevhodné do 15 r., 102 min.

Vstupné: 2,30 eur (69,30 Sk)
 
30.- 31. sobota – nedeľa    
LÍBAŠ JAKO BÙH
Nová komédia Márie Poledňákovej. Hrajú: K. 
Magálová, O. Kaiser, E. Holubová, J. Bartoška, 
M. Issová. ČR, nevhodné do 12 r., 100 min.

Vstupné: 2,50 eur (75,30 Sk)

Detské filmové predstavenie:

17. nedeľa o 17. hod.
PRÍBEH O ZÚFALČEKOVI
Malý hrdina s veľkým srdcom. Jedna z najob-
ľúbenejších detských knižiek súčasnosti vo fil-
me. Filmová verzia je pastvou pre oči aj dušu. 
V českom znení: Marek Holý, Lucie Vondráč-
ková. USA, vhodné pre všetky vekové skupiny, 
94 min., čes. dabing

Vstupné: 2,20 eur (66,30 Sk)

Kultúrne podujatia - kinosála
 
24. nedeľa o 15. hod.
Slávnostná akadémia Matice slovenskej

29.- 30. piatok – sobota
Senecká dúha

Spoločenská kronika
Narodili sa

Natália Mátyásová, Kristián Oboňa, Margaré-
ta Kantorová, Matej Rura, Nina Rigová, Gustav 
Jurík, Martina Vanessa Švendová, Klára Kri-
govská, Laura Nezbedová, Kristián Nádaský, 
Ján Rusnák, Sebastián Sipos, Samuel Šušla, 
Vendelín Vietoris, Jakub Klír, Šimon Gužela, 
Eliška Takáčová

Manželstvo uzatvorili
Alexander Károlyi - Lucia Kleštincová, Jaros-
lav Kopriva - Martina Podmanická, Ľuboslav 
Dugovič - Ľudmila Rácková, Peter Mészáros 
- Emese Asványiová, Ing. Erik Fogel - Jana 
Pankiewiczová, Peter Bednár - Michaela Meš-
ková, Dezider Mecner - Zuzana Koišová, Peter 
Hanic - Veronika Krchňáková, Anton Výraštek 
- Mgr. Iveta Dalmádyová

Blahoželáme 
jubilantom

Dňa 29. mája  sa 
dožívajú 50 ro-
kov spoločného          

života manželia Mgr. Ladislav Szabó a Valéria 
Szabóová. Pri príležitosti oslavy zlatej svadby 
a do ďalších rokov života želáme veľa zdravia, 
lásky a šťastia. Deti s rodinami.

Jednota dôchodcov MO v Senci 
Ľudmila Petrovičová (65), Katarína Rikková 
(65),  Helena Šestáková (65), Ján Majo (70)

Klub dôchodcov 
Helena Gombalová (80), František Kolláth 
(80), Karol Erdélyi (75), Ján Majo (70), Ľudmila 
Petrovičová (65)

Slovenský zväz telesne
postihnutých ZO č. 215 v Senci

Helena Vidrová (45), Magda Macichová (55), 
Anna Ruhigová (60), Ľudmila Petrovičová (65), 
Helena Jarošová (65), Mária Szabová (70)

Navždy nás opustili
Zoltán Kiss (1973), Zuzana Lacková (1980), 
Štefan Hrdlovič (1958), Mária Urbanová (1931), 
Filip Matyašovič (1991), Juraj Loci (1953)

Rok uplynul 19. mája, kedy nás navždy opusti-
la manželka, mamička a babka Etela Rigová, 

rod. Šárközyová. Mali sme ťa 
radi a budeme mať stále. S lás-
kou a úctou spomínajú manžel 
Ľudovít a deti s rodinami. 
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte 
jej prosím tichú spomienku.

Dňa 24. mája si pripomíname 
10. výročie úmrtia manžela, 
otca a milovaného deduška 
Františka Kühnela. 
S láskou spomína manželka, 
synovia a dcéra s rodinami.

Dňa 28. mája uplynie päť ro-
kov, čo nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, otec, dedko 
a svokor František Szabo.           
S láskou spomína celá rodina.

Dňa 1. mája uplynulo 20 rokov, 
čo nás navždy opustila naša 
drahá a milovaná mamička       
a babička Alžbeta Farkašová, 
rod. Pomšárová. 
S láskou na ňu spomínajú tri 
dcéry a syn s rodinami.



Na juhu Slnečných jazier 
bolo športovo-veselo. So-
botňajšie predpoludnie pat-
rilo tým, ktorí sa radi prehá-
ňajú na kolieskových korču-
liach. 

Prišlo ich viac ako 70. Úvod-
ný ročník pretekov Senecká 
korčuľa, ktorý zahŕňal všetky 
vekové kategórie od najmen-
ších až po seniorov, sa vydaril 
po každej stránke. Priniesol 
pekné výkony (keď niektorí šli 
na doraz a sotva lapali dych), 
výborný kotlíkový guláš chutil 
všetkým a prialo aj počasie.    
V ôsmich kategóriách sa špor-
tovalo veselo i vážne, prišli aj 
celé rodiny, niektorí s deťmi      
v kočíkoch. Najstarší účastník 
má 61 rokov a svoju kategóriu 
vyhral, najmladšia pretekárka 
má štyri roky a rovnako zvíťa-
zila. Senecký klub KDH zalo-
žil peknú tradíciu. Ako uvie-
dol predseda komisie športu         
a mestský poslanec Roman 

Voško, „zvíťazili všetci. O rok 
sa stretneme zas, súťažiaci si 
budú môcť dosiahnuté časy 
porovnať. Veď trénovať máme 
kde!“
Výsledky - medailisti: pred-
školský vek: 1. Silvia Moko-
šová, 2. Michaela Labudová, 
3. Barbora Cíbiková, mladší 
žiaci: 1. Martin Kováčik, 2. 
Martin Senný, 3. Martin Múč-
ka, mladšie žiačky: 1. Domi-
nika Debnárová, 2. Vanesa 
Kakašová, 3. Mária Cíbiková, 
juniori: 1. Tomáš Olas, 2. Da-
niel Takáč, 3. Martin Kováčik, 
juniorky: 1. Lucia Lengharto-
vá, 2. Zuzana Debnárová, 3. 
Petra Múčková, mladší muži: 
1. Peter Príbelský, 2. Vladimír 
Procházka, 3. Rastislav Bagi, 
ženy: 1. Mária Radzová, 2. 
Renáta Kučárová, 3. Zuzana 
Kopecká, starší muži: 1. Ladi-
slav Eliáš, 2. Miroslav Kucha-
rič, 3. Jan Veselka 

Fotoreportáž na www.senec.sk
Eva Lauková, foto Ján Lauko
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Zbor RADOSŤ potešil mamičky aj babičky

SENECKÁ KORČUĽA pritiahla malých i veľkých

Bravó! Aj takéto výkriky sa 
ozývali po skončení koncer-
tu seneckého zboru Radosť, 
ktorý usporiadal pri príležitosti 
Dňa matiek. Podaktorým ma-
mičkám či babičkám sa pri 
slovách vďaky tisli do očí slzy, 
niektoré ich ani nezadržiavali. 
Slovenský herec, recitátor a 
moderátor Štefan Bučko neta-

jil obdiv a vyjadril ho jediným 
slovom: Úžasné! Zaplnené 
hľadisko kultúrneho domu po-
tešila svojím spevom aj jeho 
manželka Adriena Bartošová. 
No hlavné slovo malo takmer 
90 detí zboru Radosť pod 
umeleckým vedením Františ-
ka Podolského. Platili slová, 
ktoré zneli v jednej z piesní. 

Parafrázujeme: Na koncerte 
pršala radosť. Pestrofarebný 
optimistický záver koncertu 
ovládli skladby legendárnej 
skupiny ABBA, ktoré deti da-
rovali mamám a babičkám 
ako spomienku na ich mladšie 
roky. 
Fotoreportáž na www.senec.sk

Eva Lauková, foto: Ján Lauko
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Získali nové skúsenosti, aj 
certifikát od firiem. Tri študent-
ky zo Strednej odbornej školy 
v Senci na Kysuckej ul. Lenka 
Klinková, Anita Karkeszová 
a Romana Zelmanová boli v 
rôznych firmách na stáži v bul-
harskom starobylom meste 
Shumen. O svojej praxi a zá-
žitkoch rozprávali po návrate 
aj svojím spolužiakom. O ces-
te informovali aj ich sprevá-

dzajúci učitelia Ing. Vlastimil 
Bukovinský a Mária Sebíňová. 
Dievčatá boli spokojné, komu-
nikovali v angličtine, okrem 
praxe stihli aj dva výlety, naj-
viac ich zaujalo Čierne more. 
Zabavili sa aj na diskotékach.                  

(el)

SENECKÍ ŽIACI v nemeckých firmách
Už po deviaty raz sa uskutoč-
nila trojtýždňová stáž ôsmich 
študentov zo Strednej odbornej 
školy na Kysuckej ul. v Senci       
v nemeckom meste Gießen. 
Stáž financuje a podporuje 
fond EÚ. Konala sa v spolupráci 
s nemeckou školou v Gießene 
– Max Weber Schule, ktorá je 

už akýmsi osobným patrónom 
seneckej školy. Žiaci vykoná-
vali prax v ôsmich firmách. Stáž 
im ponúka overiť si jazykové 
schopnosti v praxi, zlepšiť si 
komunikačné zručnosti obo-
známiť sa so systémom práce 
nemeckých firiem, ale i spoznať 
krajinu, pamiatky a pamätihod-

nosti, kultúru, ľudí a mentalitu 
nemeckého národa. Prvé dva 
dni sme strávili v Max-Weber 
Schule. Žiaci sa zúčastnili na 
vyučovaní, kde nadobudli prvé 
kontakty tak s mladými ľuďmi, 
ako i s jazykom. Skonštatovali 
sme, že mladí ľudia sú si všade 
veľmi podobní - bezprostrední, 

spoločenskí, priateľskí. Len ja, 
ako učiteľka, som nemeckým 
kolegom ticho závidela kultúrne 
prostredie školy, špičkovo vy-
bavené učebne, systém výučby 
a disciplínu žiakov. Mala som 
dojem, že žiak vie, prečo sedí 
v škole a cenu svojho vzdela-
nia pozná. To samozrejme silne 
ovplyvňovalo motiváciu žiaka 
nasať v priebehu vyučovania čo 
najviac z prednášaného učiva a 
správať sa disciplinovane. Vyso-
ko hodnotím možnosť zúčastniť 
sa na takýchto stážach, predo-
všetkým pre mladých ľudí, na 
ktorých si môžu nielen vylepšiť 
svoje jazykové vedomosti, ale 
nadobudnú i  neoceniteľné zá-
žitky a skúsenosti v nemeckých 
firmách. 

Mgr. Jaroslava Tóthová

Na celoslovenskej súťaži WEX-
PA BEST 2009 v spracovaní 
informácií na počítači žiačka 
SOŠ v Senci Simona Babuše-
ková sa umiestnila na 3. mieste. 
Súťažili žiačky učebných odbo-
rov technicko - administratívný 
pracovník. Spolu so Simonou 
SOŠ Senec reprezentovala aj 
Dominika Andrásiová, obe pod 
vedením majsterky odborného 
výcviku Magdalény Vedelovej. 

Otilia Viglašová

SIMONA 
skončila tretia

Žiaci SOŠ Senec – z učebných 
odborov autoopravár 01-me-
chanik, 02-elektrikár, sa kaž-
doročne zúčastňujú na súťaži 
Autoopravár junior Castrol, 
organizovanej Cechom pre-
dajcov a servisov SR. Do zá-
padoslovenského kola súťaže 
postúpili Rudolf Kubík, Róbert 
Tóth, Milan Stiglitcz, Lukáš 
Uherčík, Peter Szimandl. Ne-
závislý audítor Ing. Peter Len-
dak pripravil náročné testy. 
Súťaž sa konala v prevádzke 
autoservisu BOAT Bratislava, 
skúšajúci zástupcovia budú-
cich zamestnávateľov pripra-
vili úlohy s využitím najmoder-
nejšej automobilovej techniky. 
Žiaci absolvovali teoretické 
testy a praktické skúšky, na 
ktorých museli v stanovenom 

limite realizovať opravárenské 
práce.  Milan Stiglitcz postúpil 
medzi dvanásť najúspešnej-

ších - do celoslovenského fi-
nále súťaže. 

Medzi NAJLEPŠÍMI autoopravármi

Milan Stiglitcz pod dohľadom skúšajúceho.

Spokojné a PLNÉ ZÁŽITKOV ZO STÁŽE v Bulharsku

Zľava Lenka Klinková, Anita 
Karkeszová a Romana Zelma-
nová sa po práci zabavili aj 
na diskotéke.



Až do finále sa prebojovalo 
basketbalové družstvo GAB 
Senec II v zložení Viktor Iba-
ra, Miro Sabo, Samo Hanák, 
Jakub Turis na prvom podujatí 
Streetball tour 2009. Na Stre-
etball tour – Lafranconi v ka-
tegórii Ministreet ZŠ podľahlo         

o bod celku Jordan team           
z Interu Bratislava. Na turnaji 
sa zúčastnilo rekordných 101 
tímov z celého Slovenska. 
Senecký klub vyslal tri žiacke 
družstvá.                             (el)
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FUTBALOVÝ ZÁPAS LEGIEND:  Senec – Šaľa

Turnaj v Nemecku OVLÁDLI SENČANIA

Spomienkový zápas pri príležitosti 20. 
výročia od historického postupu senec-
kého futbalu do 1. SNFL sa koná 7. júna 
(nedeľa) o 16.30 hod. na štadióne NTC. 
Seniorské mužstvo Senca v júni 1989 

vyhralo II. SNFL a postúpilo do najvyš-
šej súťaže.
Na zápas proti Šali pozývame širokú 
verejnosť seneckých športových priaz-
nivcov. Chceme oživiť nedávnu históriu,   

podporiť spolupatričnosť s mestom Se-
nec, propagovať záujem o futbal a záro-
veň pripraviť športový zážitok pre obča-
nov nášho mesta.

Výročie: 20 rokov od historického postupu

Tridsať mladých futbalistov 
reprezentovalo Senec v za-
hraničí. Tri turnaje v priebe-
hu troch dní odohrali mladší 
dorastenci a starší žiaci SFM 
Senec.

Prvý turnaj sa hral v nemec-
kom Wassenbergu v hale.         
V oboch kategóriách sa na 
ňom zúčastnilo po osem muž-
stiev z piatich krajín (SFM Se-
nec, Nemci, Rumuni, Lotyši, 
Holanďania). Obe senecké 

mužstvá skončili na peknom 
treťom mieste. 
Druhý turnaj sa konal v krás-
nom prostredí holandského 
mestečka Roermond na tráv-
natých ihriskách. Ani jedno 
senecké mužstvo neprehralo. 
Zatiaľ čo starším žiakom to 
stačilo na celkové víťazstvo, 
mladší dorast skončil po troch 
remízach a jednej výhre štvr-
tý. Opäť mrzeli nepremenené 
šance.
Tretí turnaj hrali Senčania na 

hlavnom ihrisku v Wassenber-
gu a celkom ho ovládli. Starší 
žiaci zvíťazili, mladší dorasten-
ci neboli od prvenstva ďaleko. 
Ešte dnes cítia krivdu z gólu, 
ktorý rozhodca uznal súpe-
rovi. Mladší dorast - tréner 
J. Hovány, vedúci mužstva 
Cs. Huszár, kustód F. Holeka, 
starší žiaci - tréner T. Švar-
da, vedúci mužstva Ľ. Szabo          
a kustód P. Škrip.

Dušan Badinský
foto Majo Szabo

Viktor Ibara, Paľo Novotný, Miro 
Sabo, Jakub Turis, Samo Hanák

Stovka žiakov 
CEZ LATKU
Na 23. ročníku súťaže v sko-
ku do výšky Senecká latka sa 
zúčastnilo viac ako sto žiakov 
z troch základných škôl. Štýly 
používali rôzne, no hlavné bolo 
dostať sa cez latku.
Víťazi chlapci a dievčatá: 
Ročník 1993: Tomáš Csapai, 
Kongyiková (obaja Tajovské-
ho), 1994: Zdeno Hozza (Mlyn-
ská), Dominika Horšicová 
(Tajovského), 1995: Dominik 
Petrovič, Zuzana Veselá (obaja 
Mlynská), 1996: Lukáš Vöröš, 
Ľuboslava Kráľová (obaja Ta-
jovského), 1997: Michal Engl-
man (Mlynská), Viktória Revic-
ká (Tajovského), 1998: Daniel 
Pastrnek, Helga Hitková (obaja 
Mlynská), 1999: Richard Kme-
ťo, Laura Vodocská (obaja 
Mlynská)

(el), foto Ján Lauko

Guláš okorenil 
májový FUTBAL
Víťazom Májového turnaja 
mesta Senec, ktoré organizuje 
futbalový klub Gafuga, sa stalo 
mužstvo Lunax, ktoré vo finále 
zdolalo celok Topor – Kvál 5:2. 
Už na 5. ročníku turnaja opäť 
nešlo o výsledky. Dôkazom 
bola výborná atmosféra, skve-
lý guláš majstra kuchára Tibo-
ra Poóra (navarili 80 litrov...). 
Cenu Fair play získal Valentín 
Gergely z mužstva Elektrovod.

(el)

Striebro zo STREETBALL TOUR

GAB Senec pripravil na 6. júna 
pre najmenších Deň otvore-
ných dverí seneckého basket-
balu. Je určený pre deti ročník 
narodenia 1999 a mladšie. Bu-
dúcich basketbalistov čakajú aj 
súťaže. Príďte s ratolesťami na 
domácu pôdu basketbalistov 
– do haly Slávie na Športovej 
ulici. Pripravený bude športový 
a zábavný program

DEŇ 
vodných hier
Prvá akcia Nadácie Poštovej 
banky sa konala v areáli Aqu-
aparku Senec. Odštartovala tak 
sériu podujatí s názvom Deň 
vodných hier. Budú sa konať 
každý polrok a pozvánku na ne 
dostanú detské vodácke kluby. 
„Ide nám predovšetkým o bu-
dovanie priateľstva medzi deťmi 
v rámci vodáckej rodiny,“ uvied-
la Helena Hupková, prvá správ-
kyňa nadácie, ktorá prispela na 
celotýždňový tréningový prog-
ram v Senci 40 deťom. Prizvala 
aj 17 detí z Detského mestečka 
Zlatovce v Trenčíne, ako aj tváre 
nadácie - pretekárov z K4.    (el)



Fanúšikovia motokrosu sa 
majú na čo tešiť. Po prvý raz 
sa v Senci budú konať medzi-
národné preteky v rámci se-
riálu Malokarpatského pohá-
ra. V bývalej tehelni sa 6. júna  
(sobota) tréningy začínajú      
o 8.15 hod., o 12.30 hod. od-
štartujú jazdci naostro. Prete-
ká sa v deviatich kategóriách. 
Medzi pretekármi uvidíme aj 
Senčanov, o body sa budú 

snažiť najmladší - talentovaný 
Jarko Antalič, Igor Podmanic-
ký ml., ktorý stále múti vodu   
v najlepšej kategórii, ale aj 
Igor Podmanický st., Ján Ro-
hár a Jozef Časný.
Preteky sa jazdia pod hla-
vičkou Slovenskej motocyk-
lovej federácie. Konajú sa                     
s finančným prispením mes-
ta a sponzorov zo Senca                     
a okolia.
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Aby telo bolo v rovnováhe...

Aj Senec mal zastúpenia na ho-
kejových majstrovstvách sveta 
vo Švajčiarsku. Našim hoke-
jistom robil „garde“ aj kondič-
ný tréner Aleš Dunajčík, žijúci                              
v Senci. Ako sám so smiechom 

vraví, neúspech slovenskej re-
prezentácie netkvel v kondícii, 
že by nevládali. Čo bolo jeho 
úlohou? „Staral som sa o hrá-
čov mimo ľadu. Starostlivosť 
zahŕňala aj rehabilitáciu. 

Už v rámci prípravy to boli pre-
dovšetkým aktivity v posilňov-
ni, pred tréningom rozcvičky, 
kompenzačné cvičenia, rozvoj 
rýchlosti.“ Ak zhrnieme jeho 
činnosť do pár slov, venuje sa 

psycho-fyzickým tréningom. 
„Aby telo bolo v rovnováhe, 
aby bola v každom momente 
tréningu zapájaná aj hlava. To 
je veľmi dôležité.“ 
Svoje aktivity si A. Dunajčík 
pred časom rozvíjal na stáži 
vo Vancouveri, vraví, že mu 
dala veľmi veľa. Či zostane pri 
slovenskej hokejovej reprezen-
tácii, zatiaľ nevie povedať, naj-
bližšie sa chystá popracovať 
na zostavení letnej prípravy pre 
niektorých hokejistov. Predo-
všetkým sa venuje športovcom, 
ale aj ľuďom, ktorí majú problé-
my s chrbtom, sú napr. po ope-
rácii kolena a pod. „No najrad-
šej pracujem s mládežou, tá je 
najlepšie formovateľná.“ 
Do parády si však už vzal aj 
futbalistov SFM Senec Hrom-
koviča, Belkovicsa a Tomače-
ka, ktorí majú podľa neho skôr 
chronické problémy.
Aleš Dunajčík je ženatý a má 
dve deti - Karolínka bude mať 
päť rokov a Jerguš má osem 
mesiacov.

Eva Lauková
foto Ján Lauko

MOTOKROSOVÁ FIESTA
v bývalej tehelni

Seneckí motokrosári sa intenzívne pripravujú na domáce preteky 
a hoci avizujú aj štart najmladšieho Jarka Antaliča (10), ten je za-
tiaľ otázny. Na pretekoch moravského okruhu pred takmer tromi 
týždňami sa zranil, keď pretekár za ním nedobrzdil a Jarka „prikry-
lo“ šesť motoriek. Ako uviedol jeho otec, spočiatku to vyzeralo na 
viacero zlomenín, tie sa nepotvrdili, ale je veľmi doráňaný. Navyše 
má krvnú zrazeninu pod lopatkou, o všetkom rozhodne lekár. „Siliť 
to nebudeme, mal šťastie.“ Pritom Jarkovi sa v tejto sezóne darilo, 
napriek tomu, že pretekal s jazdcami aj o štyri roky staršími.      (el)

Senčan Aleš Dunajčík robil hokejistom na majstrovstvách sveta kondičného trénera

Brankár Ján Lašák (vľavo) s Alešom Dunajčíkom pred svetovým šampionátom.

Prikrylo ho ŠESŤ MOTORIEK
Teoretická nádej postupu do 1. ligy pre mužstvo SFM Senec ešte 
nezhasla, no v rukách to má vedúce mužstvo II. ligy Západ Púchov. 
Tabuľku vedie s 58 bodmi, druhé Vráble majú 56 a tretí Senec 53 bo-
dov. „Po poslednom zápase vonku vo Vrbovom bolo v kabíne ticho 
a smutno. Vybuchli všetci hráči. Púchov nezaváhal. Ešte sú pred 
nami štyri kolá súťaže, strácame päť bodov. Malá šanca tu je. Určite 
budeme bojovať,“ uviedol tréner Branislav Kriška.                       (el)

SFM Senec hrá doma 23. mája o 17. hod. 
s Jaslovskými Bohunicami. 

Určite BUDEME BOJOVAŤ





Euro prináša nové možnosti pre stavebných sporiteľov
Súčasná ekonomická situácia 
na Slovensku núti každého                      
z nás veľmi starostlivo zvažovať, 
kam a komu zveriť svoje peniaze.              
O tom, že aj na Slovensku existu-
jú inštitúcie, v ktorých bezpečne       
a výhodne zhodnotíte svoje úspo-
ry, hovoríme s Ing. Stanislavom 
Sasinkom, organizačným riadi-
teľom Prvej stavebnej sporiteľ-
ne, a. s.  

Zmenilo sa v poslednom období 
správanie našich ľudí?
Ľudia sú opatrnejší, pretože nad 
nimi visí hrozba straty zamestna-
nia a z toho vyplývajúce prípadné 
problémy so splácaním úverov. Je 
dôležité podčiarknuť, že stavebné 
sporenie ako produkt vznikalo 
práve v období veľkej hospodár-
skej krízy, teda v čase, kedy ľudia 
potrebovali istotu a stabilitu viac 
ako kedykoľvek predtým. V istom 
zmysle sa história opakuje - hľa-
dáme istotu pre svoje peniaze                    
a uprednostňujeme tie riešenia, 
ktoré sú nielen bezpečné, ale aj 
výhodné. Stavebné sporenie spĺ-
ňa oba tieto atribúty. 
Z čoho vyplýva výhodnosť            
a bezpečnosť vášho stavebné-
ho sporenia?

Stavebné sporenie – a to treba 
považovať za jeho veľkú výhodu 
– je samostatný systém, s vlast-
nými podmienkami a pravidla-
mi. Stavebné sporiteľne takmer 
nenakupujú finančné zdroje na 
medzibankovom trhu a ani neu-
kladajú finančné prostriedky do 
iných finančných inštitúcií. Fi-
nančné zdroje získavajú z dlho-
dobých vkladov svojich klientov, 
ktoré zodpovedne a bezrizikovo 
spravujú, a ktoré klienti násled-
ne využívajú vo forme úverov len             
a len na bytové účely.
V čom vidíte najsilnejšie strán-
ky stavebného sporenia?
Každý  náš klient má zo zákona 
chránené vklady v plnej výške. 
Vklady sú úročené nemennou 
úrokovou sadzbou vo výške až 
2 % ročne počas celej doby spo-
renia. Nemenné úrokové sadzby 
- 2,9 % resp. 4,7 % ročne počas  
celej doby splácania – garantu-
jeme aj pri stavebných úveroch. 
Každý  náš klient – fyzická osoba 
alebo spoločenstvo vlastníkov 
bytov, má nárok na štátnu prémiu. 
V tomto roku predstavuje  12,5 % 
z vkladov, maximálne 66,39 eur (2 
000,07 Sk). Optimálna výška vkla-
du na získanie štátnej prémie je 

531,05 eur (15 999 Sk). Priemerný 
ročný výnos z vkladov za šesťroč-
né obdobie tak v Prvej stavebnej 
sporiteľni, a. s., dosahuje až 5,95 
%. Po šiestich rokoch sporenia 
môžu klienti svoje finančné pros-
triedky využiť na ľubovoľný účel. 
V roku 2009 už platíme novou 
menou. Je aj s eurom stavebné 
sporenie zaujímavé?
Na atraktivite stavebného spore-
nia sa nič nemení, skôr naopak. 
Už to, že konverziu 1 068 962 úč-
tov našich klientov sme úspešne 
zvládli, svedčí o tom, že aj s no-
vou menou fungujeme bez prob-
lémov. Navyše sme upravili našu 
ponuku pre občanov tak, aby 
bola pre nich ešte zaujímavejšia. 
Pri prepočtoch sme zaokrúhlili 
hodnoty nahor, v prospech klien-
ta, zvýšili sme napr. aj  hranice pri 
poskytovaní extra istoty z 9 294,3 
eur na 10 000 eur (z 280 000 Sk 
na 301 260 Sk), posunuli sme aj 
hranice minimálnych a maximál-
nych cieľových súm pri sporiacich 
zmluvách, zvýšili sme hranice pri 
poskytovaní stavebného úveru, 
ktorý je možné získať bez ručite-
ľa a skúmania bonity klientov až 
do výšky 40 tisíc eur. Noviniek 
je viac.  Aj v tomto roku chceme 

dokázať, že stavebné sporenie, 
ktoré počas svojej existencie po-
skytlo na bývanie viac ako 53 %                        
z financií určených na financo-
vanie tejto dôležitej oblasti, má 
aj naďalej svoje nezastupiteľné 
miesto na finančnom trhu. 
Na záver už iba jedna otázka: 
Prečo by ľudia mali sporiť?
Už naši predkovia vedeli, že tre-
ba myslieť aj na zadné kolieska.         
Aj dnes finanční analytici upozor-
ňujú, že aspoň 10 % zo svojich 
príjmov by sme mali odkladať 
na výdavky, ktoré budeme mať              
v budúcnosti. Práve dlhodobé 
sporenie a výhodné zhodnoco-
vanie peňazí, ktoré majú staveb-
ní sporitelia na svojich účtoch, 
vytvárajú potrebnú rezervu, kto-
rú budú mať po ruke vtedy, keď 
to budú najviac potrebovať. Veď 
ako sa hovorí v rozprávke O troch 
grošoch - jeden si nechaj, druhý 
daruj a tretí požičaj...

Bližšie informácie 
o výhodách a možnostiach 
financovania so stavebným 

sporením získate 
na adrese: 

Lichnerova ul. 33 (pasáž), 
Senec, kontakt: 02/4592 6553

Viac šancí pre vaše lepšie bývanie
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