Futbalisti SFM Senec sa usadili na čele tabuľky
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Začiatok školského roka priniesol najväčšie zmeny na Základnej škole Mlynská, kde nastúpil
nový riaditeľ , ktorý prijal sedem nových kvalifikovaných učiteľov. Prváčikovia boli trochu vystrašení, povzbudzovali ich rodičia aj učitelia. (viac na str. 4)
foto Ján Lauko

POTÁPAL SA Klaus aj bábätká
Druhý ročník medzinárodného
karnevalu na severe Slnečných
jazier mal opäť svoju atmosféru, aj keď nie príliš priaznivé
počasie odradilo viacerých.
A tak potápači v maskách vlaňajší rekord neprekonali (bolo
ich do 90), o to lepšie sa bavili.
Prišli nielen zo Slovenska, ale
aj z Česka a Maďarska. Súčasťou akcie, ktorej organizátorom
a hlavným sponzorom bolo
Divecentrum Lighthouse, bola
aj open air výstava fotografií
Kamila Voděry, ale i stretnutie
a beseda s potápačom a významným českým fotografom

podmorského sveta Richardom
Jaroněkom o jeho úžasných
zážitkoch, keď sa napr. tvárou
v tvár bez ochrannej klietky ocitá proti žraločím predátorom,
chránený len vlastným fotoaparátom... Potápači v maskách
predviedli na Slnečných jazerách rôzne kreácie, pri tvorbe
masiek zapojili nielen fantáziu,
ale i humor a niektoré okorenili
aj kusom erotiky. Najmladšou
maskou - pirátom bol trojročný
Emilko Zemánek zo Senca.
Eva Lauková
foto Ján Lauko
viac foto na www.senec.sk

Volíme predsedu
BSK a poslancov
Predsedu Bratislavského samosprávneho kraja a poslancov
jeho zastupiteľstva budeme voliť
14. novembra, v prípade potreby
druhé kolo bude 28. novembra.
Poslanci BSK na návrh predsedu Vladimíra Bajana odsúhlasili
zníženie počtu poslancov BSK
z 50 na 44 a zvýšenie počtu
volebných obvodov z osem na
18. Cieľom tejto zmeny má byť
väčšia konkurencia kandidátov
a priblíženie výkonu mandátu
k občanom tým, že každý poslanec bude mať na starosti menšie
územie. V Senci sa volí v trinástich okrskoch.
(r)
(viac na str. 6)
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MESTO prijíma opatrenia

Kniha o Senci
pripravená

Mestskí poslanci prijali na
septembrovom
zasadnutí
úsporné opatrenia týkajúce sa
rozpočtu mesta na rok 2009.

Čitateľom Senčana, ich priateľom, známym a celej širokej
verejnosti si týmto dovoľujeme
oznámiť, že kniha fotografií

Zníženie výnosu dane z príjmov
fyzických osôb (podielová daň),
avizované na tento rok na 16,4 %,
sa dotýka aj rozpočtu a činnosti
mesta Senec. V oblasti príjmov
to pre mesto znamená výpadok
vo výške 791-tis. 363 eur (23
mil. 840-tis. Sk). Avšak už pri
júnovej úprave rozpočtu mesto
rátalo so znížením výnosu tejto
dane o 7,54%. Preto je aktuálne
potrebné zohľadniť v mestskom
rozpočte deficit podielovej dane
vo výške 428-tis 785 eur (12 mil.
918-tis. Sk) oproti upravenému rozpočtu. Deficit sa dotkne
všetkých oblastí na úrovni plnenia základných samosprávnych

funkcií, preneseného výkonu
štátnej správy ako sú školstvo,
opatrovateľské činnosti, sociálna a investičná oblasť, miestne
dane a poplatky.
Mestskí poslanci prijali návrh
úsporných opatrení, pričom
bude potrebné zminimalizovať
výdavky na výpočtovú či telekomunikačnú techniku, ako aj
zámery týkajúce sa vybavenia
interiéru. Hospodárne sa bude
pristupovať k čerpaniu financií
aj pri organizovaní a zabezpečovaní kultúrnych a športových

podujatí, rovnako dotácií. Úspory sa týkajú aj kapitálových výdavkov, ktoré sa budú čerpať
v úzkej súčinnosti s odborom
výstavby s dôrazom na nevyhnutnosť a havarijný stav. Opatrenie sa v ďalších rokoch týka
aj prehodnotenia základu dane
i sadzby dane z nehnuteľností
a poplatku za komunálny odpad. Riešením je aj zvýšenie
sadzieb dane alebo rozšírenie
základu dane, ako aj obmedzenie rôznych výnimiek.
Eva Lauková

Úprava rozpočtu
Poslanci mesta schválili aj úpravu rozpočtu na tento rok. V ňom tvoria rozpočtované príjmy 14 mil. 412 095 eur a rozpočtované výdavky
14 mil. 412 095 eur. Celkové príjmy v prvom polroku 2009 dosiahli
výšku takmer 7 mil. 444-tis. eur (plnili sa na viac ako 51 percent)
a výdavky viac ako 5 mil. 84-tis. eur.

NOVÉ PRAVIDLÁ pre predaj a služby
Podľa nového Všeobecne záväzného nariadenia mesta Senec o pravidlách času predaja
v obchode a času prevádzky
služieb, ktoré schválili poslanci,
všetky prevádzky majú povinnosť oznámiť prevádzkovú dobu
do 60 dní od nadobudnutia
účinnosti VZN (od. 1. januára
2010). Nové tlačivo bude na
webovej stránke mesta, resp.
treba prísť osobne s potrebnými
dokladmi na mestský úrad - oddelenie daní a poplatkov (Blanka Šušlová).
Mesto povoľuje jednorazové
predĺženie prevádzkovej doby
na neverejné akcie (napr. svad-

ba, životné jubileum, promócie
atď.) a nepravidelné verejné
podujatia s hudbou (diskotéka,
tanečná zábava a pod.). Akcie
je potrebné oznámiť na mestský
úrad písomne najneskôr dva
pracovné dni pre ich konaním.
Zmeny vo VZN sa týkajú aj Slnečných jazier. Po skončení
letnej turistickej sezóny od 16.

septembra do 14. júna sa skrátili otváracie hodiny prevádzkarní
pohostinských služieb do 24.
hod. (predtým do 2. hod.). Po
novom jednorazové predĺženie
prevádzkovej doby sa musí písomne oznámiť Správe cestovného ruchu najneskôr dva pracovné dni pred konaním akcie.

(el)

Úpravy a sankcie
Za konanie v rozpore s VZN mesto má možnosť dočasne upraviť
prevádzkovú dobu, najviac na dva mesiace. Za porušenie ustanovení tohto VZN fyzickej osobe hrozí bloková pokuta do výšky 33 eur,
právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie môže
primátor uložiť pokutu až do výšky 6638 eur.

Zažili SVIATOSŤ BIRMOVANIA

Sviatosť birmovania, udalosť,
na ktorú sto seneckých detí

rok pripravovali desiati animátori, vysluhoval bratislavský

arcibiskup Stanislav Zvolenský (na obr. vpravo). Za ma-

Senec - putovanie
storočím

je pripravená na vydanie.

Peter Sedala so skupinou priateľov prostredníctvom asi 300
fotografií s komentárom ponúka spomienky na ľudí, udalosti
a objekty súvisiace so Sencom, jeho históriou i nedávnou
minulosťou.
Slávnostné predstavenie publikácie a jej uvedenie na knižný trh plánujeme na začiatok
októbra v Čínskej reštaurácii
(predtým Luculus) na Hviezdoslavovej ulici v Senci. Presný
dátum a čas zverejníme.
Pozývame aj Vás!

Klub dôchodcov
pozýva
Klub dôchodcov v Senci pozýva svojich členov na tradičné
stretnutie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Koná sa
7. októbra (streda) o 16. hod.
v SOŠ Kysucká ul. 14 (Montostroj) Večera pre každého
je zabezpečená zdarma, na
hudbu a občerstvenie si treba
zakúpiť vstupenky v hodnote
2 eurá v klube dňa 28. 9. (pondelok) medzi 14. - 17. hod.
Tešíme sa na stretnutie.
Helena Majorová
vedúca klubu

ďarských veriacich mal príhovor ThDr. Jozef Haľko (na obr.
vľavo), prítomný bol aj senecký dekan - farár Viliam Michalovič. Sviatosťou birmovania si
svoju vieru obhájilo a upevnilo
36 detí maďarskej národnosti
a 64 slovenskej. Má ich posilniť k tomu, aby druhým dávali
svedectvo aktívneho života vo
viere. Arcibiskup S. Zvolenský
bol v Senci prvý raz a prezrel
si aj Pastoračné centrum, na
ktorého adresu nešetril slovami chvály. (el), foto Ján Lauko
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ZRAZIL SA s morušou na jazerách

Pod lupou

Pri vjazde na veľké parkovisko
neďaleko piateho jazera na
severe Slnečných jazier sa 13.
septembra o tretej ráno zrazil
S. G. z Hrubej Borše, sediaci
v Chevrolete, s veľkým stromom – morušou. Vodič, ktorý
nebol triezvy, nezvládol manéver s vozidlom a po náraze
ho vyhodilo do čelného skla.
Zraneného odviezla záchranka, seneckí hasiči zabezpečili
vozidlo proti požiaru.

Kradol
v rodinnom dome
Do rodinného domu v Senci
na ul. J. Smreka sa v noci na
3. septembra vlámal neznámy
zlodej, ktorý odcudzil predovšetkým rôzne elektrické náradie. Poškodenej tak spôsobil
celkovú škodu vo výške 4-tis.
eur.

Poplach
v kultúrnom dome

(el), foto seneckí hasiči

ZASYPALA ho pôda
Tragédia sa stala v pondelok
14. septembra krátko popoludní v Čataji. Otec so synom
na novostavbe rodinného
domu vykonávali stavebné
práce, kde otec (52) odkopával zeminu asi v dvojmetrovej
hĺbke, pričom došlo k zosuvu
pôdy. Syn okamžite pribehol
k miestu aj s ďalším spolupracovníkom a snažili sa zasypa-

ného muža odkopať. Privolali
záchrannú službu a hasičov,
ktorí muža vykopali, avšak už
nejavil známky života. Obhliadajúci lekár na mieste konštatoval predbežnú príčinu smrti
udusením závalom zeminy.
Telo nebohého odviezli, aby
vykonali zdravotno - bezpečnostnú pitvu.
(el), foto seneckí hasiči

Jablkové
hodovanie
Na Jablkové hodovanie ochutnávku jablkových špecialít pozýva Bratislavský samosprávny kraj a Malokarpatské
osvetové stredisko v Modre.
Koná sa 10. októbra v Modre,
Pezinku, Senci, Dunajskej Lužnej, Stupave a Jablonovom.

Predaj jabĺk

Predávame jablká
z novej úrody za cenu
od 0,20 Eur (6,05 Sk),
aj na zimné uskladnenie.
Otvorené
po: od 13. do 18. hod.,
ut. – pia: od 9.30 do 12.30,
13.30 do 18. hod.,
sob.: od 8. do 12. hod.
Jablkáreň Dodofruct,
Lichnerova 30, Senec
(ulička pri Unibanke).
Tel: 0915 971732

Príďte sa ZABAVIŤ, AJ SÚŤAŽIŤ
„Zlepšenie klímy miest“ je heslom akcie, ktorá sa bude konať
v sobotu 19. septembra od 14.
hod. na dolnej časti Lichnerovej ulice (v čase akcie bude
uzavretá).
Tento rok sa akcia Európsky
týždeň mobility koná v Senci,
ktorý je súčasťou Bratislavského regiónu. Ten vás prostredníctvom projektu PIMMS
TRANSFER spolu s mestom
Senec a v spolupráci so školami na území mesta pozývajú na
športovo-zábavné popoludnie.

3

Jeho súčasťou bude zaujímavý
program: • Dopravná súťaž
detí (od 7 do 12 rokov – súťaž
pozostáva z testu zo základných znalostí dopravných značiek pre chodcov a cyklistov
a z jazdy zručnosti. Podmienky
účasti – bicykel, prilba, preukaz
poistenca) • Beh detí na 100
m (od 6 do 10 rokov – podmienky účasti: rýchle tenisky, športový úbor, preukaz poistenca)
• Beh detí s rodičmi (starými
rodičmi) na 30 m (deti do 5 rokov) • Preteky detí na in - line

korčuliach na 150 m (deti do
10 rokov - podmienky účasti:
in-line korčule, prilba, preukaz
poistenca) • Vyhodnotenie výtvarnej súťaže na tému: „Ako
si predstavuješ dopravu bez
áut vo svojom meste?” • Anketa Európskeho týždňa mobility (pre mládež a dospelých
- stačí anonymne vyjadriť svoj
názor).
Osobitne pozývame vodičov,
ktorí sa v tento deň vzdajú dopravy na svojich autách.

Poplach spôsobili dym a zápach, ktorý sa 9. septembra
pred 20. hod. šíril v priestoroch
kultúrneho domu a jeho okolí. Po tom, ako niekto nahlásil
požiar, prišli dve hasičské autá
so štyrmi hasičmi. Zistili, že ide
o malý požiar smetí v odvetrávacej šachte, ktorá vedie do
pivničných priestorov. Niekto
ich tam nahádzal cez mrežu.
Seneckí hasiči požiar zlikvidovali a preskúmali všetky priestory, kde sa nachádzajú aj
sklady.
(el)

Nebuďte ľahostajní,

VOLAJTE 159
Vidíte, že niekto sprejuje budovy,
pokúša sa vlámať do auta alebo
iným spôsobom ničí cudzí majetok? Volajte, aj anonymne, na bezplatné telefónne číslo 159. Dnes sa
to týka iných, zajtra to môže postihnúť vás.
(r)

Nový
notársky úrad
Dovoľujem si oznámiť cteným klientom notárskeho
úradu, že som 8. septembra otvorila notársky úrad
so sídlom na Mierovom námestí č. 7, 903 01 Senec.
telefón:
02/3810 0085
e-mail:
zuzana.fartelova@notar.sk
JUDr. Zuzana Fartelová
notárka
Uzávierka októbrového
čísla mestských novín Senčan
je v pondelok 28. septembra.
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MEŠKAJÚCE UČEBNICE
robia riaditeľom vrásky
Prváčikovia na ZŠ Tajovského zasadli do lavíc v piatich
triedach. Na tejto škole pribudli štyri učiteľky, žiakov má
951. Je však aj krajšia - vymenili okná na školskej jedálni
i výdajné okienka. „Zaviedli
sme aj novinku – čipové vydávanie stravy. Chceli sme
tak eliminovať snahy žiakov,
ktorí si pre obed chodili opakovane,“ uviedla riaditeľka
Mgr. Božena Venerčanová.
Pre školu získali aj najnovšiu
- mobilnú interaktívnu tabuľu.

Ako uviedol riaditeľ ZŠ A. M.
Szencziho s vyučovacím jazykom maďarským PaedDr.
Zoltán Metzner, do školy
nastúpilo 184 žiakov, otvorili
jednu prvú triedy. Hneď na
začiatku školského roka museli opravovať elektroinštaláciu, ktorá bola v nevyhovujúcom stave.
Vrásky však riaditeľom robia
meškajúce učebnice na viaceré predmety pre prvé, druhé, piate a šieste ročníky.
(el)

Nové škôlkarske priestory
Vedenie mesta, vedomé si
nedostatku voľných miest
v materských školách, hľadalo možnosti, ako prijať tento
rok väčší počet detí. Riešením
napokon bola rekonštrukcia
kotolne v areáli Materskej školy na Kysuckej ulici. V nových
priestoroch, kde je k dispozícii
oddychová a denná miestnosť,
jedáleň, toalety, priestory pre
učiteľky a personál, škôlka

mohla od septembra umiestniť
ďalších dvadsať detí. Potešená bola aj riaditeľka Kvetoslava Kováčová, ktorá vyzdvihla
ústretovosť mesta. Primátor
Karol Kvál uviedol, že mesto
vložilo do rekonštrukcie viac
ako tri milióny korún a hľadá aj
naďalej možnosti na umiestenie ďalších detí, ktorým škôlky
Prvý deň v novootvorenej triede v škôlke na Kysuckej ul. sa ozýval
nemohli vyhovieť.
(el)

pri obede aj plač, viaceré deti vzlykali „ja chcem maminku...“ Podľa
učiteliek pár týždňov potrvá, kým si zvyknú.

LINKA DÔVERY aj žiacky parlament
Novým riaditeľom na ZŠ Mlynská sa od septembra stal Mgr.
Ivan Rezník (na obr.), jeho
zástupkyňami sú Mgr. Beata
Masarovičová (pre 1. stupeň)
a Mgr. Beata Juráková (pre 2.
stupeň). Na stretnutí s rodičmi
zdôraznil: „Som rád, že ste sa
rozhodli pre našu školu, že
máme vašu dôveru. Budeme
sa snažiť, aby sme ju nesklamali.“
S akými nápadmi či zmena
prichádza nový riaditeľ?
- Keďže škola je zameraná na
výučbu cudzích jazykov, tento
rok sme ich posilnili ešte viac.
Predovšetkým anglický jazyk,
šiestom ročníku si žiaci vyberajú ďalší.
Dnes vládne školám aj výpočtová technika. Na čo sa
zameriavate v tejto oblasti?

-Chceme učenie sa prostredníctvom počítačov urobiť pre
žiakov atraktívnejšie a kreatívnejšie.
A ďalšie priority?
-Zameriame sa na environ-

mentálnu výchovu, naším
mottom bude zdravá škola.
Musíme viac deťom vštepovať
vzťah k životnému prostrediu.
Vaša škola má krásny areál,
nie je však celkom využitý.

Dôjde k nejakým zmenám?
-Zo štátnych prostriedkov
staviame viacúčelové ihrisko,
ktoré sa bude dať využiť pre
všetky loptové hry. Chcem
však urobiť viac, predovšetkým revitalizovať okolie školy.
Aké zmeny ste urobili po vašom nástupe?
-Prijal som sedem nových kvalifikovaných učiteľov, chcem
zefektívniť vyučovací proces.
Preto sme sa s niektorými
museli rozlúčiť. Máme jeden z
najmladších kolektívov na Slovensku, aj na to som vsadil.
Čím chcete ešte prekvapiť?
-Zameriame sa aj na zriadenie
linky dôvery a žiackeho parlamentu. Chceme byť partnermi
pre našich žiakov a negatívne
veci eliminovať, tie pozitívne
zase vyzdvihnúť.
Eva Lauková, foto Ján Lauko
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SPOLOČNOSŤ e-Net
je opäť bližšie k zákazníkom
Spoločnosť e-Net nezaháľala a počas letných prázdnin
pre svojich zákazníkov opäť
pripravila nové akcie.
Jednou z noviniek sú nové
super rýchle internetové
služby, ktorých uvedenie už
bolo avizované. Po predbežných testovaniach rozšírili
radu internetových služieb
o Supernet Plus s rýchlosťou
20 Mbit/s / 2 Mbit/s (prijímanie/odosielanie),
Supernet
Klasik s 40Mbit/s / 4Mbit/s
a tiež Supernet Maxi (70Mbit/
s / 7/Mbit/s), ktorý sa môže popýšiť prívlastkom najrýchlejší
internet v Senci.
Ďalšou novinkou je, že zákazníci, ktorým nevyhovuje aktuálna rýchlosť odosielania,
si môžu objednať dvoj- až

štvornásobný upload (odosielanie). Zároveň aj naďalej ostávajú v ponuke všetky
pôvodné internetové služby.
Zákazníci si teda naozaj majú
z čoho vyberať.
A aby toho nebolo málo,
e-Net zaradil do ponuky aj balíky služieb, ktoré budú dostupné celoročne. Sú to prvé
takéto balíky v histórii e-Netu
a obsahujú súčasne televíznu
aj internetovú službu. Veľkou
výhodou a lákadlom je, že aktivácia televízie v tomto balíku
je zdarma, čo iste poteší mnohých zákazníkov.
Aké konkrétne služby obsahujú tieto balíky a aj ich ceny
nájdete na stránke spoločnosti www.e-net.sk, alebo odpovede dostanete na telefónnej
linke 02/20 20 20 20.
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OSLAVUJEME 6. VÝROČIE
ZALOŽENIA V SENCI
Celebrating sixth
anniversary in Senec

Aby bol e-Net bližšie k zákazníkom, rozhodol sa zriadiť
službu technickej podpory, kam zákazníci budú môcť
v prípade problémov so službami zavolať a technici im radi
okamžite poradia. V nevyhnutnom prípade prídu priamo
k zákazníkovi. A to nielen
v pracovných dňoch, ale aj
počas víkendov a sviatkov,
v čase od 9. do 21. hod. Číslo technickej podpory je 0917
641 132.
Nie je mnoho miest na Slovensku, kde si obyvatelia môžu
vyberať z toľkých ponúk telekomunikačných služieb ako
v Senci. Preto si každý obyvateľ môže vybrať tú službu,
ktorá mu najviac vyhovuje
a prispeje k jeho spokojnosti.
(r)

RODENÍ REČNÍCI LEKTORI
Z KANADY A USA
English speaker teachers
from Canada and USA
Ponúkame nasledujúce
stupne angličtiny
We offer the following
levels of English classes

Elementary, Pre-intermediate,
Intermediate, Upper - intermediate and Business English
Classes from:
7:30 to 19:30 Mon. - Fri.
For more information and
to register please Call
mobile: 0903 329 020
or tel: 02/4592 3900
anti.heni@gmail.com
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Rozhodnutie primátora mesta Senec
o určení volebných okrskov a volebných miestností vo volebných okrskoch,
miesta a času konania volieb do orgánov samosprávnych krajov.

Primátor mesta Senec podľa § 6
zákona č. 303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku
v znení zákona č. 335/2007 Z.z.
a v súladade s rozhodnutím
predsedu NR SR č. 272/2009
Z.Z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov,
ktorý určil deň konania volieb na sobotu 14. novembra
2009, vytvoril volebné okrsky
na odovzdávanie hlasovacích
lístkov a na sčítanie hlasov
a určil volebné miestnosti vo
volebných okrskoch na území
mesta Senec takto:
Volebný okrsok č. 1
Volebná miestnosť: Stredná
odborná škola (bývalá Združená stredná škola), Kysucká ul.
14, Senec
Ulice: Zemplínska, Kalinčiakova, Gagarinova, Jánošíkova,
Liptovská, Novomeského, E. B.
Lukáča, J. Smreka, Pri Striebornom jazere, M. Urbana
Volebný okrsok č. 2
Volebná miestnosť: Stredná
odborná škola (bývalá Združená stredná škola), Kysucká ul.
14, Senec
Ulice: Bratislavská , Baničova,
Ľ. Fullu, Záhradnícka, Žarnovo-

va, Karola Šišku, Dobšinského,
Hany Zelinovej, Ulica pri Búroši, 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, Horný dvor

mestie A. Molnára č. 2, Senec
Ulice: J. Jesenského, Šafarikova, A. Dubčeka, A. Hlinku, J.
Farkasa, J. Csermáka, J. Murgaša, Mesačná, Pri Štifte
Volebný okrsok č. 7
Volebná miestnosť: Materská
škola, Kollárova ulica č. 23, Senec
Ulice: Bernolákova, Mierové
nám., Nám. l. mája, Mäsiarska,
Turecká, Krátka
Volebný okrsok č. 8
Volebná miestnosť: Materská
škola, Kollárova ulica č.23 , Senec
Ulice: Hurbanova , Kollárova

Volebný okrsok č. 5

Volebný okrsok č. 9

Volebná miestnosť: Základná
škola s VJM A. M. Szencziho,
Námestie A. Molnára č. 2, Senec
Ulice: Pezinská, Pivničná, Moyzesova, Nám.A.Molnára, Robotnícka, Vinohradnícka, Fr. Kráľa,
Tehelná, Trnavská, Farské námestie, Gaštanová, Šípková, Trnková, Višňová, Čerešňová

Volebná miestnosť: Základná
škola J. G. Tajovského, Tajovského ul. č. 1, Senec
Ulice: Svätoplukova č. 59 - 101
a 28 - 78, Hviezdoslavova, Chalupkova, A. Sládkoviča, Žitavská, Fándlyho, Inovecká

Volebný okrsok č. 6
Volebná miestnosť: Základná
škola s VJM A.M.Szencziho, Ná-

VN - JAZYKOVÉ KURZY
Anglický a nemecký jazyk
pre dospelých
organizuje

Mgr. Viola Nováková
na ZŠ Tajovského Senec
2 hodiny týždenne
celý školský rok 2009-2010
Poplatok za kurz:
110 eur (76 hodín) / 1,44 eura na hodinu

Prihlásiť sa môžete
na č. tel. 033/64 11 311,
0905 662 504
www.jazykovekurzyvn.sk

Volebný okrsok č. 10
Volebná miestnosť: Základná
škola J. G. Tajovského, Tajovského ul. č. 1, Senec
Ulice: Sokolská, Tajovského,
Vajanského, Športová, Priemy-

selná, B. Bartóka, Letná
Volebný okrsok č. 11
Volebná miestnosť: Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova ul.
č. 69, Senec
Ulice: Lichnerova, Školská,
Štúrova, SNP, Hollého, Rybárska, Šamorínska, Železničná,
Slnečné jazerá
Volebný okrsok č. 12
Volebná miestnosť: Základná
škola, Mlynská ul. č. 50, Senec
Ulice: Vodná, Štefanikova, Dúhova, Slnečná, Jasná, Kvetná,
Mlynská, Vrbenského, Fučíkova, 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:
Volebné miestnosti vo volebných okrskoch č. 7 a 8 sú
premiestnené z Mestského
kultúrneho strediska do Materskej školy na Kollárovej ulici č. 23, Senec.
Ing. Karol Kvál
primátor mesta
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Senecké SLNIEČKO slávi piate výročie
Pripravili Deň otvorených dverí, ale aj program zameraný na deti škôlkarskeho veku
Pri príležitosti piateho výročia
začiatku svojej činnosti materské centrum Senecké slniečko
pripravilo na 23. septembra Deň
otvorených dverí. Vo svojich
priestoroch v areáli Materskej
školy na Kollárovej ulici privíta
deti a ich rodičov, pre ktorých
budú pripravené tvorivé dielne,
hry, občerstvenie a kopec zábavy.
Centrum, ktorého cieľom je
umožniť seneckým rodičom
aktívne a tvorivo tráviť čas so
svojimi deťmi počas rodičovskej
dovolenky, má za sebou päť veľmi úspešných rokov existencie.
Podarilo sa zriadiť pre deti herňu, v ktorej sa môžu do sýtosti
vyblázniť, spoznať sa s rovesníkmi a pritom umožniť svojim
mamičkám, aby si na chvíľu oddýchli a porozprávali sa. Keďže
centrum sa snaží aj vzdelávať,
pripravuje pre deti tvorivé dielne, divadielka, stretnutia s pesničkou aj pohybové aktivity. Pre
rodičov organizuje pravidelné
prednášky a besedy s odborníkmi - pediatrom, detským

Centrum je otvorené v pondelok, utorok a stredu od 9. do 12. hod.
S radosťou privítame zdravé i hendikepované detičky, ktoré sa chcú
pohrať, zabaviť a niečo nové naučiť. Tešíme sa na iniciatívne mamičky, ochotné pomôcť s organizovaním tvorivých dielní a iných podujatí pre deti. Oceníme každú spoluprácu a pomoc pri sprostredkovaní finančných či materiálnych prostriedkov potrebných pre fungovanie centra. Program Seneckého slniečka nájdete na plagátikoch
vyvesených v meste, ako aj na stránke www.mc-slniecko.szm.sk.
psychológom, poradkyňou pre
dojčenie... Veľký úspech mala

napr. beseda o zdravej výžive
s Mudr. Bukovským.

Za účelom spestrenia činnosti
sa centrum spojilo aj s Jednotou dôchodcov. Umožnilo tak
stretnutie troch generácií - detí,
rodičov a seniorov. Pre seneckých dôchodcov mamičky pripravili malý kurz, pri ktorom si
vyskúšali prácu s internetom,
elektronickou poštou a prezentáciou fotografií na PC. Seniori
program spestrili rozprávaním
o starých zvykoch, vlastnými
spomienkami a veľakrát aj koláčmi „z kuchyne starých mám“.
Tieto milé stretnutia mali veľmi
kladný ohlas a obidve strany
nesporne obohatili.
V nasledujúcom období MC
popri tvorivých dielňach, programoch vzdelávania a veľmi obľúbených besedách s odborníkmi plánuje venovať sa aj ďalším
aktivitám a aktuálnym témam.
Patrí medzi ne napr. program
zameraný na deti škôlkarskeho veku, pre ktoré sa nenašlo
miesto v predškolskom zariadení či prednášky z oblasti rodinného financovania.
Jitka Hladká, Senecké slniečko

HRAVO A VESELO po anglicky
S veľmi pozitívnym ohlasom sa
už po tretí rok stretol letný prímestský jazykový tábor pre deti
od štyroch do jedenásť rokov,

ktoré usporadúva spoločnosť
Andantino. Aj počas tohto leta
bolo v Pastoračnom centre veselo po anglicky. Predovšetkým

vtedy, keď deti mali rodičom
ukázať, čo všetko sa naučili.
V záverečnom programe nazvanom Červená čiapočka bolo

toho naozaj dosť, mnohí sa nestačili čudovať, kde sa to v ich
deťoch berie. Spievali aj tancovali, hrali malé spevavé etudy
a dobre sa pri tom bavili.
V dvoch turnusoch sa do hravej,
no intenzívnej výučby zapojilo
23, resp. 19 detí. Keď sme sa
osemročnej Adrianky Žilovej
opýtali, čo sa jej páčilo, diplomaticky povedala: „Všetko!“ Jej
mama Valéria bola rada, že dcéru mala kde nechať a ocenila
hodnotný vyučovací program.
Ráno čakalo deti divadielko, potom výučba. Hrali sa, aj súťažili.
Spontánne nasávali anglické
slovíčka a texty. Tí väčší si robili
aj pracovné listy, lepili, modelovali. Za všetko získavali body:
za aktivitu, súťaže, ale aj za
to, že dobre jedli a poslúchali.
Body im napokon premenili na
peniaze, za ktoré si mohli kúpiť
sladkosť, pastelky či hračky.
Striedali sa pri nich štyri lektorky. Tento rok sa kládol dôraz na
pesničky, ktoré si deti najlepšie
zapamätajú.
Eva Lauková, foto Ján Lauko

Ľahšia cesta k vášmu bývaniu
Pre mnohých ľudí, ktorí chcú lepšie bývať, je nevyhnutné využiť na
financovanie plánov o bývaní aj
úvery. Veď pekné a funkčné bývanie
niečo stojí. Výraznou pomocou, ako
rýchlo a bezpečne financovať svoje
predstavy, môžu byť úvery z Prvej
stavebnej sporiteľne, a. s. O stavebnom sporení a o zaujímavej novinke
hovoríme s Mgr. Boženou Ševčíkovou, koordinátorkou predaja Prvej
stavebnej sporiteľne, a. s.
Stavebné sporenie patrí medzi
overené systémy financovania
bývania na Slovensku už 17 rokov.
Zmenili sa počas tejto doby jeho
princípy?
Princíp stavebného sporenia sa nemení: stavebný sporiteľ najskôr sporí a následne môže využiť na financovanie bývania výhodne úročené
úverové prostriedky vo forme stavebného úveru alebo medziúveru.
Kedy je najvýhodnejšie začať so
stavebným sporením?
Zmluvu o stavebnom sporení môže
pre svoje dieťa hneď po jeho narodení uzatvoriť jeden z rodičov, resp.
zákonný zástupca dieťaťa. Takže
prvé sporenie môže mať váš potomok už od kolísky. Stavebné sporenie je aj bezpečnou investíciou.
O svoje vklady sa nemusíte obávať,
pretože v súlade so zákonom sú
chránené v plnej výške. Zaujímavý

je určite aj výnos, ktorý vám vaše
peniaze prinesú. Ročne budú vaše
vklady úročené 2 %. K tomu treba
prirátať ďalšie plus – a to štátnu
prémiu, na ktorú má nárok každý
stavebný sporiteľ, aj dieťa. V tomto
roku predstavuje 12,5 % z vkladov,
maximálne 66,39 €. Takže ak zrátame všetky finančné výhody, môžete
svoje vklady zhodnotiť až 5,95 %, čo
je na slovenskom finančnom trhu
vynikajúci výsledok.
Aké úvery ponúkate klientom?
Klienti PSS, a. s., majú možnosť využívať rôzne formy úverov s veľmi výhodnými úrokovými sadzbami. Len
klienti stavebného sporenia majú
po splnení podmienok zákonný nárok na stavebný úver. Stavebný úver
na jeden financovaný objekt až do
výšky 340 000 € poskytuje PSS, a.
s., s úrokovou sadzbou už od 2,9 %
ročne. A navyše, stavebný úver až
do výšky 40 000 € môžete čerpať
bez zábezpeky nehnuteľnosťou či
ručiteľom a aj bez skúmania príjmu
žiadateľa. Tento typ úveru využívajú
najmä mladí ľudia, ktorí majú menšie príjmy a väčšinou nemajú ani
čím ručiť sa úverové prostriedky.
Stavebný úver je nepochybne
výhodný pri financovaní bývania.
Ale čo v prípade, ak potrebujeme
peniaze skôr?
Ak klient ešte nemá nárok na stavebný úver, môže využiť niektorý z

medziúverov – a to už od nasporenia
10 % z cieľovej sumy. Výška úrokov
sa odvíja od nasporenej alebo jednorazovo vloženej sumy a od dĺžky
sporenia. Najvýhodnejšie je najskôr
sporiť, pretože úverové prostriedky,
ktoré vám Prvá stavebná sporiteľňa,
a. s., poskytne, získate s výhodnejšími úrokovými sadzbami.
Poskytujete úvery aj tým, ktorí dosiaľ nenasporili ani cent?
Z mojich skúseností viem, že často
akosi ,,nezostáva čas“ na sporenie.
Mnohí túžia uskutočniť svoje nápady čo najskôr, občas musíme riešiť
havarijné situácie, s ktorými sme
nerátali. Stačí jedna letná búrka
a problém, z čoho opraviť strechu,
môže poriadne zahýbať rodinným
rozpočtom. Vtedy je každé euro
dobré. Tým, ktorí dosiaľ nesporili,
ale chcú čo najskôr využiť úvery
zo stavebného sporenia, je určený
XXL úver s nulovým počiatočným
vkladom.
Už sme si zvykli, že v ponuke Prvej stavebnej sporiteľne, a. s., sa
objavujú atraktívne novinky. Pripravili ste pre klientov v tomto období niečo nové?
Novým klientom, ale aj tým, ktorí už
sporia, fyzickým aj právnickým osobám, ponúkame mimoriadnu úverovú ponuku. Ak od 1. 9. 2009 do 31.
10. 2009 požiadajú o akýkoľvek typ
medziúveru so záložným právom,

získajú ho so zvýhodnenou ročnou úrokovou sadzbou len 3,99 %.
Tá je garantovaná do 31. 12. 2010.
Po tomto termíne sa táto úroková
sadzba zmení na pôvodnú sadzbu platnú v čase podania žiadosti
o medziúver.
Čo všetko je možné financovať zo
stavebného sporenia?
Úvery môžete využiť na všetko, čo
súvisí s bývaním. Od výmeny kuchynskej linky vrátane vstavaných
spotrebičov, renovácie kúpeľne, až
po výmenu okien a dverí, či zasklievanie lodžií a terás. Medziúvery
a stavebné úvery možno samozrejme využiť aj na všetky inštalačné
a sanačné práce rodinného domu
alebo bytu, ako sú plynoinštalácia,
výmena elektroinštalácie, výstavba
kanalizácie, rekonštrukcia vykurovacích systémov. Prostredníctvom
úverových prostriedkov môžete financovať aj nadštandardné prvky
bývania, ako sú zabezpečovacie
zariadenia, sauny, kozuby alebo bazény. V súlade so zákonom
o stavebnom sporení môžete investovať aj do alternatívnych zdrojov
energie, čistiarní odpadových vôd,
do výstavby drobnej záhradnej architektúry.
Podrobné informácie získate na
adresách obchodných zastúpení
PSS, a. s.: Hlavná ulica č. 46,
kontakt: 02/6593 5990

NÁZORY A POSTREHY
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Inžinierska ODYSEA v odpade

Bývam už pár rokov na sídlisku za Štiftom. Za naším domom vedie cesta k záhradkárskej oblasti pri bývalej tehelni.
A práve táto cesta sa zapáčila
mladým pánom inžinierom
- mimochodom bývajúcich
v rodinných domoch pár metrov od nášho. Však prečo by

si neuľahčili život! Jeden pán
inžinier prerábal terasu - šup
s nepotrebným stavebným
materiálom na kraj cesty za
náš dom (v nočných hodinách
na pískajúcom fúriku...). Druhý
pán inžinier dorábal svoj dom
a táto cesta sa mu tiež zdala
vhodná ako skládka odpadu.

Neváhal ani on. Ale, ale páni
inžinieri, toto vás učili na vysokej škole? Skúste si to hádzať za svoje domy. Možno to
nikomu nebude prekážať. Zaráža ma, že vzdelaným ľuďom
ochrana životného prostredia
nič nehovorí. Pohodlnosť nadovšetko. Rozhorčená suseda
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Klasika na
LICHNERKE
Neskutočný zážitok mali obyvatelia a návštevníci nášho
mesta 26. augusta. Pešou zónou - Lichnerovou ulicou sa
niesli tóny klasiky i modernej
hudby. Výraz tónov a prevedenie však bolo nezvyčajné.
Tóny vychádzali z ojedinelého
a citlivého, avšak robustného
nástroja - harfy.
Dlhé prsty mladého umelca
produkovali hudbu, ktorá lahodila sluchu i očiam. O tom, že
tento druh hudby je ojedinelý,
svedčilo obecenstvo: mladé
mamy s kočíkmi, staršia generácia, muži, ženy, deti, tí všetci
prispeli potleskom, ale aj eurami.
Mladý chlapec, čerstvý absolvent konzervatória a budúci študent VŠMÚ v Prahe, si
takúto pozornosť za odvahu
a predvedenú hru zaslúžil.
Pripravil nám všetkým ojedinelý umelecký zážitok na konci
prázdnin a leta.
MonŠkov

Ako ČLOVEK aj nepriamo ŠKODÍ lastovičkám
Z oblohy sa už vytratili posledné kŕdle lastovičiek. Opustili
svoje hniezdištia a smerujú
do svojich zimovísk hlboko
v Afrike pod rovníkom. Sťahujú sa ani nie tak kvôli chladu,
ako pre nedostatok ich potravy, lietajúceho hmyzu.
Všetky
druhy
lastovičiek
v geologickej dobe hniezdili
v skalách. Až vznikom ľudských sídel začali žiť bližšie
k človeku. Okrem nebojácnosti si však zachovali samostatnosť a nezávislosť od človeka.
Najbližšie k človeku žije lastovička domová – Hirundo rustica, ľudovo nazývaná aj jurička, ktorá s obľubou hniezdila
v maštaliach, kam sa dostala
najmä vetracími oknami. Prítomnoť lastovičiek v blízkosti
ľudských obydlí je nesporne
osožná. Loví predovšetkým
blanokrídly hmyz. Vzťah ľudí
k lastovičkám je značne rozdielny.
Často vidieť úmyselné zhadzovanie hniezd. Časť hniezd

doplatila na zatepľovanie budov. Hniezda belorítok – Delichon urbica padajú aj z toho

dôvodu, že sa solia cesty pri
zimnej údržbe. Soľ, ktorá je
v blate, počas hniezdenia od

tela mláďat navlhne, rozpustí
pojivo v hline a hniezdo s mláďatami spadne.
Takmer nepretržite viac rokov
u nás hniezdia lastovičky juričky. Je to pre mňa príležitosť
na ich pozorovanie. Najväčší
zážitok je, keď vyletia mladé
a prvé dni sa vracajú späť do
hniezda. Je to letecký deň.
Chcem ukázať, ako človek aj
nepriamo lastovičkám škodí.
Na fotografii visí na rybárskom
silóne zahynuté mláďa. Silón
do hniezda priniesli jeho rodičia z brehu blízkeho jazera.
Zamotané chuchvalce silónu
tam zahodili rybári. Podobná
udalosť sa už stala. Aj vtedy
oká silónu deformovali rastúce telo mláďaťa, ktoré nebolo
schopné lietať a zahynulo.
Poučme sa z tohoto prípadu
a nenechávajme návnady,
ktoré ohrozujú život, hoci iba
lastovičí.
Ing. Ján Maglocký
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Spoločenská kronika
Narodili sa
Jakub Masaryk, Samuel Džurňák, Milota Kováčová,
Laura Katonová, Maxim Horváth, Oliver Bertok, Andreas Adonis Kalaš, Matúš Borsányi, Jozef Nošík,
Sofia Jalčová, Julia Kostičová, Juraj Majtan, Martin
Frčo, Marco Pomšahár, Peter Hanic, Nicolas Mikuláš, Tereza Szakállová, Michaela Soľavová, Miroslav
Jančovič, Samuel Matlák, Filip Majerník, Viktória
Konkoľová, Michal Klimek, Nela Potočárová, Andrej
Brinza, Markus Pucha, Timotej Végh, Vanesa Beracková, Tamara Čerešňová, Jakub Orgler, Emília
Schniererová, Aurel Guoth, Tomáš Jurkovič, Filip
Osúch, Ján Michálek, Adam Bartoš, Samuel Benčurík, Paula Šeboková, Martin Kopaj, Nela Kontelíková, Terézia Nádaská, Tomáš Károlyi, Tereza Súkeníková

Manželstvo uzatvorili
Juraj Pruša - Veronika Šutková, Pavol Mikita - Silvia Nyáryová, Vojtech Németh - Hajnalka Ajpeková, Patrik Fábric - Jana Závodná, Ľubomír Glasa
Monika Kočišová, Štefan Fránik - Hana Zátopková,
Ján Vaňúr - Lucia Páleníčková, Mgr. Michal Kurucz
- Martina Závodská, Vojtech Szabó - Renata Muráriková, Ing. Viktor Neumann - Ing. Miroslava Příhodová, Rudolf Szakal - Mariana Šlézová, Tomáš Kováč
- Emília Baráthová, František Brunovský - Katarína
Hrubá, Jaroslav Antal - Miriama Ballonová, Branislav
Rogel - Katarína Husenicová, Zoltán Nagy - Katarína
Ravaszová

Blahoželáme jubilantom
Dňa 29. augusta oslávili zlatú svadbu Imro
Gábris a Anna Gábrisová, rod. Csécsová.
Na omši v rímskokatolíckom kostole za prítomnosti pozvaných
hostí potvrdili svoj
manželský sľub. Spolu vychovali piatich synov, te-

Program na september
Kino MIER Senec
Začiatok večerných predstavení o 18. hod.
19. 20. sobota – nedeľa NÁVRH
Vzali by ste si niekoho, kto vám pije krv? Sandra Bullock a Ryan Reynolds v romantickej komédii.
USA, nevhodné do 12 r., 109 min.
Vstupné: 2,50 eur (75,30 Sk)
21. pondelok ŽIVOT JE BOJ
O niektoré sny sa vyplatí bojovať. Akčná dráma.
USA, nevhodné do 12 r., 105 min.
Vstupné: 2,50 eur (75,30 Sk)

šia sa z deviatich vnúčat. Všetci najbližší im aj touto
cestou želajú zdravie a ešte veľa rokov spoločného
života.

Jednota dôchodcov MO v Senci
PaedDr. Alžbeta Csabayová (65), Alžbeta Zárecká
(70), Mária Czikhardtová (70), Jozef Benovič (80)

Klub dôchodcov
Alžbeta Csőváryová (90), Imrich Pákozdy (85), Judita Trnkócziová (85), Mária Andrássyová (80), Jozefína Bárcziová (75), Gertrúda Gottgeiselová (75),
Alžbeta Zárecká (70), Terézia Csöböková (65), Štefan Kakaš (65), Helena Poórová (65)

Slovenský zväz telesne
postihnutých ZO č. 215 v Senci
Erika Šebová (45), Eva Chmelářová (60), Marian
Bachratý (60), Anna Hrbáčková (60)

Navždy nás opustili
Jozefína Dugovičová (1927), Imrich Michalek (1957),

Helena Pomsarová (1957), Mária Šupalová (1925),
Mária Podolská (1925), Kristián Oboňa (2009), Ján
Horáček (1961), Koloman Tallo (1929), Paulína Košutová (1933), Mikuláš Mucska (1943), Anna Cingelová (1941), Alžbeta Sándorová (1942), Ing. Vladimír
Šiška (1951), Anna Bottová (1941), Ľudovít Botló
(1948), Anna Keveždová (1940)
Erik Bezúr *8.1.1981 †28.8.2005
Charizmu Tvojej osobnosti, Tvoj hlas,
Tvoj smiech, nosíme v spomienkach
a v srdciach. S láskou spomínajú rodičia, starí rodičia a sestra Karin.
Dva roky uplynuli 12. septembra,
kedy nás navždy nečakane opustila
Anna Csasznyová. Rany sa nehoja
– bolesť v srdciach pretrváva. S láskou Ťa neprestajne nosia v srdciach
rodičia, starí rodičia, sestra Alžbeta,

25. piatok NOC V MÚZEU 2
Pokračovanie úspešnej komédie. USA, vhodné pre
všetky vek. skupiny, čes. dabing, 100 min.
Vstupné: 2 eurá (60,25 Sk)
26. sobota NA POVALE ALEBO KTO MÁ DNES
NARODENINY?
Príbeh zo starej zaprášenej povaly, kde majú domov odložené hračky, ktoré sa tu zabývali v kufri.
Humorné zápletky sa práve začínajú... ČR/SR/Jap.,
nevhodné do 10 r., 74 min.
Vstupné: 2,50 EUR (75,30 Sk)
28. pondelok G. I. JOE
Výpravný akčný film. USA, nevhodné do 12 r., český
dabing 107 min.
Vstupné: 2,50 EUR (75,30 Sk)

22. utorok BRATISLAVAFILM
Jeden deň v meste z pohľadu Mafiána (Banán
z Mafstory), ďalej z pohľadu taxikára, ktorý prežíva
manželskú krízu a život dílera drog, ktorý žije v Petržalke. SR, nevhodné do 15 r., 78 min.
Vstupné: 2,50 eur (75,30 Sk)

29. utorok 32 A STÁLE SLOBODNÁ
Predstaviteľka B. Jonesovej v novej romantickej komédii. Hrajú: R. Zellweger, H. Connick Jr. USA, nevhodné do 12 r., 97 min.
Vstupné: 2,50 eur (75,30 Sk)

24. štvrtok
HARRY POTTER A POLOVIČNÝ PRINC
Šiesty diel megaúspešného príbehu. USA, vhodné
pre všetky vek. skup., 143 min., slov. dabing
Vstupné: 2,50 eur (75,30 Sk)

20. nedeľa o 15.30 hod.
HANNAH MONTANA – FILM
Romantická hudobná komédia. Fenomén televíznej
stanice Jetix sa prvýkrát dostáva na filmové plátno.

Detské filmové predstavenia:

Martin, brat Alexander, ostatná rodina a známi.
Dňa 24. septembra uplynie pätnásť
rokov, čo nás navždy opustila naša
drahá a milovaná mamička a babička Juliana Harašimovičová, rod.
Šupalová. S láskou spomína celá
rodina.
Rany sa nehoja – bolesť v srdciach
pretrváva. Prvé výročie úmrtia manžela, zaťa, švagra a strýka Jána
Hóza sme si pripomenuli 1. septembra. Kto ste ho poznali, venujte mu
prosím tichú spomienku. Nezabúdame. S láskou manželka Zuzana
a ostatná blízka rodina.
Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame,
sú okamihy, na ktoré tisíckrát denne spomíname. Márne ťa však naše
oči hľadajú, márne nám po tvári slzy
stekajú. Čas plynie, slzy vánok suší,
no bolesť v našich srdciach neutíši. Dňa 6. júla nás navždy opustil
náš milovaný otec, dedko, manžel
Imrich Michalek. Za prejavenú úctu a kvetinové
dary všetkým veľmi pekne ďakujeme. S láskou spomíname.
Je ťažké kráčať životom, keď zostaneš sám. Dňa 8. septembra sme
si pripomenuli prvé výročie úmrtia
nášho drahého dedka a pradedka
Jána Jendruša. S láskou spomína
manželka, synovia i dcéra s rodinami a celá rodina. Dedko, navždy
zostaneš v našich srdciach.
Rok uplynie 30. septembra, čo nás
navždy opustila naša drahá babička a mamička Terézia Žilincová.
S láskou spomína celá rodina.

USA, nevhodné do 7 rokov, 104 min., slovenský dabing
Vstupné: 2,30 eur (69,30 Sk)
27. nedeľa o 15.30 hod. NA POVALE ALEBO KTO
MÁ DNES NARODENINY?
Príbeh zo starej zaprášenej povaly, kde majú domov
odložené hračky, ktoré sa tu zabývali v kufri. Animovaná rozprávka. ČR/SR/Jap., nevhodné do 10 r., 74
min.
Vstupné: 2,50 eur (75,30 Sk)

Kultúrne podujatia: kinosála
23. 9. streda o 18. hod.
Koncert bývalých žiakov ZUŠ k 50. výročiu školy
koncertná hala Labyrint - 2. posch., MsKS
Vstup: dobrovoľný
26. 9., 14.00 Ki mit tud?
tehetségkutató verseny
26. 9., 14.00 Kto čo vie?
súťaž
27. 9., 18.00 Ki mit tud?
gálaműsor, info: Csemadok Szenci alapszervezete
27. 9., 18.00 Kto čo vie?
galaprogram, info: ZO Csemadok Senec

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. 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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Szálljanak az évek ...
Visszatér az elmúlt, szívem dobogtatja,
feledni nem lehet, nem tűri az emlék,
úgy int, ma is vezet, zászlónk lobogtatja,
oly szép volt, gyönyörű, mintha lenne nem
rég,
tova elszállt évek a lelkemben éltek,
tudom, és követem mit szívemtől kértek.
Iskola, te szent hely, benned éltem mindig,
éltem? ma is veled! nem, csak lelkem látja,
rég elszállt tanórák viszik szívem s intik,
bennem az elmúltnak így örök a mája!
Amire feltettem egykor életemet,
Álltam a katedrán, ez nem vak képzelet.
De sok boldog perc volt, tovatűntek régen
...
szenvedély és ős hit edzett és tanított!
múló éveimmel oly ragyogva érzem,
hogy nevelhettem én sok kis magyar arcot,
legyen áldott mindaz, aki ma is teszi,
élő emlék marad, soha nem lesz messzi.
Szálljanak az évek, ez az élet rendje,
csak az üres járat legyen távol tőled,
a szomjazó szívnek tudás vizét merjed,
s átadni a hitet, ügyed égig nőhet,
érezze az ember - másokban is élhet ,
aki ezt így teszi, az sohasem téved.
Mgr. Katona Roland

Program XL. Dni A. M. Szencziho
Termin: 2. október - 11. november
Miesta: Senec, Reca, Jelka
2.-4. októbra (piatok - nedeľa) - exkurzia
9. októbra (piatok) - Senec
18. hod. - Kladenie vencov k pomníku A. M.
Szencziho v parku pred MsÚ
19. hod. - Výstava maliara Györgya Dolána
v MsKS
15. októbra (štvrtok) - Senec, Nostalgia
19. hod. - Význam Alberta Molnára Szencziho v maďarskej literatúre. Prednášateľ Doc.
PhDr. János Molnár dekan
19. októbra (pondelok) - Gymnázium Alberta Molnára Szencziho
10. hod. - Spomienkový program a kladenie
vencov k reliéfu A. M. Szencziho
23. októbra (piatok) - Senec - kostol sv. Mikuláša
19.30 hod. - Orgánový koncert, účinkuje Xavér Varnus z MR
30. októbra (piatok)
18.00 hod. - Reca, ref. kostol: Koncert účinkujú: József Dinnyés z MR, Mládežnícky
súbor Cédrus z Opat. Sokoloviec, Mládež-

nícky kresťanský súbor z Rece a Boldogu
31. októbra (sobota)
17. hod. - Jelka, ref. kostol: Koncert - účinkujú: József Dinnyés z MR, Mládežnícky
kresťanský súbor z Rece a Boldogu
7. novembra (sobota) - Senec MsKS
14. hod. - Seminár
17. hod. - ZŠ Alberta Molnára Szencziho
- Slávnostný program a kladenie vencov
k reliéfu Alberta Molnára Szencziho.
Slávnostnú reč prednesie Gyula Bárdos,
poslanec NR SR, člen predsedníctva Republikovej rady Csemadoku, predseda Oblastného výboru Csemadoku Senec.
Účinkujú: žiaci ZŠ Alberta Molnára Szencziho a Attila Zsapka
11. novembra (streda) - Senec, MsKS
19. hod. - Péter Müller - Rezső Seres: Smútočná nedeľa, melodráma v dvoch dejstvách
v podaní komárňanského Jókaiho divadla
Hlavný organizátor:
Oblastný výbor Csemadoku Senec a Republiková rada Csemadoku
„Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“

A XL. Szenczi Molnár Albert Napok műsora
Időpont: október 2. - november 11.
Helyszín: Szenc, Réte, Jóka
október 2-4. (péntek - vasárnap) - Erdély
Tanulmányi kirándulás – Kolozsvár, Bánffyhunyad, Kőrösfő, Méra
magyar vonatkozású emlékhelyek megtekintése.
október 9. (péntek) - Szenc
18 óra - Koszorúzási ünnepség a Szenczi
Molnár Albert szobornál a Városi Hivatal előtti parkban.
Ünnepi beszédet mond Szabó András
nagymegyeri református lel-kipásztor,
közreműködik Culka Ottó (vers), Szabó
Zsuzsa (ének)
19 óra - Dolán György festőművész kiállításának megnyitója, helyszín: Szenc
- VMK
október 15. (csütörtök) - Szenc, Nosztalgia étterem
19 óra - Szenczi Molnár Albert jelentősége a magyar irodalomban, előadó Doc.
PhDr. Molnár János dékán
október 19. (hétfő) - Szenczi Molnár Albert Gimnázium

10 óra – Ünnepi megemlékezés és koszorúzás – közreműködnek az iskola diákjai
és Zsapka Attila
október 23. (péntek) - Szenc - Szent
Miklós templom
19.30 óra - Varnus Xavér orgonahangversenye
október 30. (péntek)
18 óra - Hangverseny a rétei református
templomban
Közreműködik Dinnyés József Magyarországról, a Cédrus Keresztyén Ifjúsági
Zenekar Apácaszakállasról, a Réte-Boldogfai Református Keresztyén Ifjúsági
Énekkar
október 31. (szombat)
17 óra - Hangverseny a jókai református
templomban Közreműködik Dinnyés József Magyarországról, a Réte-Boldogfai
Református Keresztyén Ifjúsági Énekkar
november 7. (szombat) - Szenc - VMK
14 óra - Szeminárium
17 óra - Ünnepi záróműsor a Szenczi Albert Alapiskolában
Közreműködnek az iskola diákjai és
Zsapka Attila

Ünnepi beszédet mond Bárdos Gyula
parlamenti képviselő, a Csemadok
OTE tagja és a Csemadok Szenci Területi
Választmányának elnöke
november 11. (szerda) - Szenc - VMK
19 óra - Müller Péter - Seress Rezső: Szomorú vasárnap melodráma 2 felvonásban
a komáromi Jókai Színház előadásában.
Főszervező: a Csemadok Szenci Területi
Választmánya és a Csemadok Országos
Tanácsa
Társszervezők, támogatók: a Csemadok Szenci Alapszervezete, Pozsony Megye
Önkormányzata, a Szenci Városi
Hivatal, a Szenci Művelődési Központ és
Városi Könyvtár, a Jókai Református Egyházközség, a Szenc- és Vidéke Társulás,
a Csemadok Rétei Alapszervezete, a Pro
Patria Honismereti Szövetség, a Szenczi
Molnár Albert Alapiskola, Szenczi Molnár
Albert Gimnázium, a Szenczi Molnár Albert Klub, az MKP Szenci Alapszervezete, a Réte Önkormányzata.
„A rendezvény a Szlovák Köztársaság
Kulturális Minisztériuma támogatásával valósul meg.”
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Som hrdý na SVOJE ŽIAČKY
Dve pozoruhodné výstavy v Centre Labyrint zaujali laikov aj odborníkov

Uchvátili ju kvety

Barborka s mamou Máriou

Gabriel Wagner blahoželá Zlatici Kovácsovej a ostatným ženám.

Výstavy v galerijných priestoroch Labyrintu sú čoraz populárnejšie, na vernisážach
v kultúrnom dome sa stretáva
množstvo známych aj menej
známych ľudí. Nebolo tomu inak
ani na vernisáži dvoch pozoruhodných výstav, kde bola možnosť stretnúť sa s amatérskymi
výtvarníčkami pod vedením
výtvarníka Gabriela Wagnera
a 13-ročnou Barborkou Algay-

erovou, postihnutou Downovým
syndrómom, ktorú však trápia aj
ďalšie vážne ochorenia.
G. Wagner vedie v Labyrinte výtvarné dielne, tie pre dospelých
nazval Art Harmony. Pod svoje
umelecké krídla si zobral aj šesť
žien, ktoré ho potešili svojimi
výtvormi, vystavenými v seneckej galérii ako Farebné odlesky.
Vystavuje Zlatica Kovácsová,
Andrea Horgosiová, Anna Szu-

lányiová, Katarína Mocáková,
Katarína Gergelová a Slávka
Strešňáková.
„Som hrdý na svoje žiačky, mali
obrovskú odvahu. Pravidelný
relax sa im stal súčasťou života
a vďaka ich vnútornej sile niečo
dokázať dosahujú neočakávané výsledky. Tieto ženy nášho
mesta sa nebáli načrieť aj do
tajov svojej duše. Ich diela sú
famóznymi originálmi jemnosti, citu, ľudskosti a lásky, majú
profesionálny nádych.“ Je to
aj vďaka farbičkám, štetcom,
špachtliam, jemnému hodvábu
a iným materiálom.

Deti dokážu zachytiť momenty,
ktoré si dospelí nevšimnú. Barborka Algayerová je veľmi kreatívna, pri tvorbe využíva hlavne
suchý pastel, učarovala jej aj
maľba akrylom. V súčasnosti
ju uchvátila téma kvety. To, čo
cíti, vkladá do svojich obrazov.
Akoby každým chcela dať niečo
zo svojho srdiečka. Jej výstava
v Senci má názov Moje svety,
prezentuje tvorbu posledných
dvoch rokov. Vystavovala už
v mnohých krajinách a dostáva
ďalšie ponuky. Od roku 2004
zbiera ocenenia na samostatných výstavách. Mala ich už
sedem, zúčastnila sa aj na jedenástich spoločných výstavách.
Najvýznamnejším jej ocenením
je Hlavná cena na X. Medzinárodnom festivale v Lodži.
Obe výstavy si môžete pozrieť
do konca septembra.
Eva Lauková, foto Ján Lauko

MODELKA zo Senca
v prestížnej súťaži

V prestížnej súťaži krásy TVÁR
le PROVOCATEUR, v ktorej sa
predviedlo 21 mladých slečien
zo západného Slovenska, Senec reprezentovala 20-ročná
Paula Jablonovská. V silnej
konkurencii sa umiestnila
na 3. mieste a postúpila do
superfinále, kde medzi dva-

nástimi Slovenkami bude bojovať o titul najzaujímavejšej
tváre našej krajiny. Uskutoční
sa v októbri v hoteli Dolphin
v Senci. Súťaž organizuje prvá
a najväčšia internetová agentúra na Slovensku - le PROVOCATEUR. Vo svojej databáze
má vyše 3500 ľudí do reklám,
modelingu, fotomodelingu či
hostessingu. Objavila aj Paulu Jablonovskú. „Som rada,
že som do toho išla,“ uviedla.
Modeling plánuje rozbehnúť
naplno, za svoju najväčšiu
devízu považuje fakt, že je
cieľavedomá a je sama sebou.
„Láka ma možnosť cestovať
a spoznávať nové kultúry
a krajiny. Vo voľnom čase sa
doučujem angličtinu. Cvičím,
aby som si zdokonalila postavu. Naozaj chcem veľa dosiahnuť a prežiť plnohodnotný
a pestrý život.“

Riaditeľ kultúrneho strediska Peter Szabo potešil Luciu kvetmi.

LUCIE so zlatom v hrdle

V rámci svojho turné sa Lucie Bílá s kapelou objavila
aj v amfiteátri pri Slnečných
jazerách a po viac ako hodinovom koncerte si vyspievala obrovský aplauz. Všetky
zásluhy však hneď rozdelila:
„S mojou kapelou je radosť
spolupracovať, som s ňou
veľmi šťastná, všetkých mám
rada.“ Lucie veľa koncertuje,
(el) stíha aj oddychovať? „So syfoto www.noveTVARE.sk nom Filipom som bola v Chor-

vátsku a spolu s jeho nevlastným bratom sme navštívili Paríž. Určite som si tentoraz oddýchla. Ale čakala som, kedy
budem môcť konečne nastúpiť
do štúdia, kde točím novú dosku Beng Beng.“ Lucie bola
prekvapená, aké jazerá sú
v Senci, ale užiť si ich nestihla.
Zato seneckým publikom bola
nadšená. Odkázala: „Rada sa
sem vrátim.“
Eva Lauková, foto Ján Lauko
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Všetko o teple... od Dalkie

Rozhovor s Ivanom Fendekom, riaditeľom akciovej spoločnosti Dalkia Senec

Ako sa tvorí cena tepla a kto
ju určuje?
Cena tepla je dvojzložková. Tvorí ju variabilná zložka nákladov
a fixná zložka nákladov. Používanie dvojzložkovej ceny ako
hlavný spôsob určovania ceny
tepelnej energie je bežný v štátoch Európskej únie a prispieva k sprehľadneniu finančných
vzťahov medzi výrobcom tepla
a jeho odberateľmi.
Hlavnou výhodou dvojzložkovej ceny je odstránenie cenovej
disproporcie
jednozložkovej
ceny tepla. Jednozložková cena
tepla v prípade veľmi chladného
počasia zníži priemernú ročnú
cenu tepla. Naopak v prípade
veľmi teplého počasia zvýši
priemernú ročnú cenu tepla,
napriek tomu, že fixné náklady nezávisia od vonkajšej teploty vo vykurovacom období,
a teda sa nemenia. Ďalšou výhodou dvojzložkovej ceny tepla je sprehľadnenie jej tvorby
pre zákazníkov - odberateľ vie,
koľko platí za pripojenie v sieti
a koľko za odobraté teplo. Pri
tejto forme cenotvorby môže
odberateľ racionálnym hospodárením ovplyvniť výšku svojich nákladov. Výšku variabilnej
a fixnej ceny tepla stanovuje
a kontroluje Úrad pre reguláciu
sieťových odvetví.
Z čoho pozostáva variabilná
zložka ceny tepla?
Variabilná zložka vychádza predovšetkým z ceny paliva použitého pri výrobe tepla a reflektuje
skutočné množstvo tepla dodané zákazníkom. Obsahuje náklady na zemný plyn, elektrickú

energiu, vodu a technologické
hmoty. Z variabilnej zložky ceny
tepla tvorí zemný plyn 95 %.
Jeho spaľovaním sa uvoľňuje
teplo, ktoré je prostredníctvom
teplej vody dodávané konečným spotrebiteľom na miesto
spotreby ako teplo na ústredné
kúrenie alebo vo forme teplej
úžitkovej vody. Elektrická energia zabezpečuje najmä chod
horákov kotlov a čerpadiel, ktoré ohrievajú a dopravujú teplú
vodu ako nositeľa tepla do radiátorov a na ohrev a cirkuláciu
teplej úžitkovej vody. Náklady
na variabilnú zložku dodávateľ
tepla priamo fakturuje odberateľom tepla podľa nameraného
množstva tepla. Variabilná zložka ceny je od 1. 1. 2009 na úrovni 0,04888 €/kWh pre domácnosti. Jej výška závisí hlavne od
nákladov na palivo, teda hlavne
od ceny plynu na svetových trhoch a predstavuje cca 65 %
z celkovej ceny tepla.
Čo zahŕňa fixná zložka ceny
tepla?
Fixné náklady súvisia s existenciou potrebnej výrobnej kapacity a rozvodových sietí. Platbou
za fixnú zložku platí zákazník
za pripojenie k tepelnej sústave a za pripravenosť dodávateľa kedykoľvek dodať teplo

v potrebnom množstve a kvalite. Obsahuje náklady spojené
s udržiavaním sústavy tepelnotechnických zariadení tak, aby
poskytovala tepelnú energiu
v prípade potreby v požadovanom množstve a zodpovedajúcej kvalite.
Do tejto časti ceny patria regulované fixné náklady, ktoré
zahŕňajú najmä mzdy, dane
a odvody, odpisy, úroky, náklady na opravy, náhradné diely, materiál, oprávnený zisk
a ostatné náklady. Fixná zložka
ceny tepla je pre domácnosti od
1. 1. 2009 na úrovni 95,44214
€/kW. V pôvodných merných
jednotkách to znamená 150,70
Sk/GJ. Toto predstavuje mierne
zvýšenie fixnej ceny oproti minulému roku. V priemere bola
cena tepla v minulom roku na
úrovni .810.- Sk/GJ. Cena paliva
v minulom roku stúpla až o cca
40 % a medziročná inflácia bola
na úrovni 4,6 %. Od roku 2005
sme preinvestovali takmer 830
mil. eur na domové stanice tepla. Na opravy sme použili sumu
takmer 37 tis. eur. Investície
a opravy budú pokračovať aj
v tomto roku.
Na základe čoho sa vypočítava cena tepla a k akým zmenám došlo od 1. 1. 2009?

Cena tepla sa počíta podľa metodiky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Od 1. 1. 2009
sa zmenila legislatíva, na základe ktorej sa zmenil aj spôsob
výpočtu ceny tepla. Z úpravy
legislatívy vyplynuli aj dve podstatné zmeny: prvá je v mernej
jednotke GJ a druhá v spôsobe určenia fixnej zložky tepla.
K prvej zmene: do roku 2008
sa množstvo dodaného tepla určovalo v J, resp. v GJ pre
obe zložky tepla. Od 1. 1. 2009
sa množstvo dodaného tepla
určuje v kWh, variabilná zložka
ceny tepla v €/kWh a fixná zložka ceny v €/kW.
Druhou zmenou je určenie fixnej
zložky ceny tepla na základe regulačného príkonu. Toto je nový
pojem v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch. Regulačný
príkon nahrádza každoročne
objednané
množstvo tepla,
ktoré dodávateľ fakturoval odberateľovi ako fixnú zložku ceny
tepla. Podľa výnosu regulačného úradu sa regulačný príkon
vypočíta ako ročný priemer za
predchádzajúce tri roky a platí
na celé nasledujúce regulačné
obdobie, ktoré trvá tri roky, t.j.
od roku 2009 do roku 2011. Na
základe intervencie zo strany
našej spoločnosti sme dosiahli,
že regulačný príkon je možné
prepočítať aj z dohodnutého
množstva tepla po zateplení.
Celá problematika výpočtu ceny
tepla je podrobne vysvetlená
v časopise našej spoločnosti
Termoinfo č. 2 z roku 2008. PDF
formát časopisu je umiestnený
na webovej stránke www.dalkia.sk
Aké sú prognózy vývoja cien
v budúcnosti?
Situáciu neustále monitorujeme. Predpokladáme, že do konca roka bude cena zemného
plynu klesať, pretože sa počíta
z 9-mesačného priemeru cien
ťažkých a ľahkých vykurovacích
olejov a z priemerného mesačného kurzu dolára k euru. Sme
však energetici a nie prognostici a momentálne nie je možné
určiť prognózu vývoja na dlhšie
časové obdobie.
(ZK)
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FUTBALISTI sa usadili na čele
Tréner Branislav Kriška si pochvaľuje konkurenciu v tíme
Futbalisti SFM Senec – Veľký Biel kráčajú v novom ročníku 2. ligy Západ za svojím
cieľom zatiaľ priamočiaro.
Po siedmich kolách sú na
prvom mieste a pred druhou
Trnavou B, ktorú zdolali v poslednom kole 3:0, majú náskok
tri body. Ako v tejto súvislosti
uviedol tréner Branislav Kriška, „mali sme na začiatku ťažké vyžrebovanie, zo šiestich
zápasov sme hrali štyri vonku,
ani jeden sme neprehrali. Do
konca jesennej súťaže máme
ešte osem zápasov. Najbližšie ideme do Nových Zámkov
a potom nás doma čakajú
Topoľčany. V tabuľke pravdy
máme sedem bodov, budeme sa snažiť doma vyhrávať
a nejaké body priniesť aj zvonku. Sme na dobrej ceste.“ Po
zranení začína hrať aj Sebok,
so sebazaprením však hráva
Brezík, ktorý mal natiahnuté
väzy v členku. V najbližších
zápasoch by mal podľa trénera nastúpiť aj Voško. „V tíme
je konkurencia, takže niektorí
hráči čakajú na svoju príležitosť dlhšie,“ uviedol tréner.
SFM Senec získal do obrany
Petra Polgára - rodáka z Bernolákova a Lukáša Pomichala
z dorastu, do zálohy Mareka
Plichtu z Českých Budějovíc,
do útoku Mateja Urdu z Vrábľov a Tomáša Horvátha z SW

Spitall (Rakúsko). Z kádra
odišli Robert Danko, Pavol
Pizúr, Marek Ducký, Igor Chalúpka a Michal Benko.
Ako povedal predseda klubu Ing. Alexander Matlák,
v mužstve urobili jednu zmenu
- keď Denis Marton, predtým
asistent Braňa Krišku, prevzal
v rámci klubu úlohu trénera
mladšieho dorastu.
A. Matlák zdôrazňuje, že cieľom klubu je dosiahnuť úspešné výsledky v seniorskom aj
mládežníckom futbale, dobre
reprezentovať mesto Senec,
pritiahnuť dobrými výkonmi
hráčov divákov na naše štadióny a podieľať sa na výchove
mladých ľudí. „Prajem si, aby
futbal naďalej ostal zábavou
pre tých, ktorí ho majú radi.
Pre spoluobčanov pripravujeme možnosť stať sa členmi
nášho klubu a tak sa určitým
spôsobom spolupodieľať na
jeho činnosti. Najviac, čo mi
dnes chýba v seneckom futbale, je vzájomná diskusia.
Zo zápasu SFM Senec – Trnava B, v ktorom Senčania zvíťazili 3:0,
Na internete debata vznikne
dva góly dal Chorvatovič. Senecký záložník Marek Plichta (v bielen vtedy, keď sa nám nedarí,
lom) bojuje o loptu.
keď niekto niečo pokazí. Pripadá mi to tak, akoby sa čaSlovenský pohár:
kalo na náš neúspech. Žiadne
SFM Senec hostí Dunajskú Stredu
povzbudenie. Radi by sme
Veľkú podporu divákov si želajú futbalisti SFM Senec, ktorí o futbale v Senci diskutovali
v utorok 22. septembra o 18. hod. hrajú v druhom kole Sloven- v dobrom aj v zlom.“
Eva Lauková
ského pohára doma s corgoňligovou Dunajskou Stredou. V prfoto Ján Lauko
vom kole mali Senčania voľný žreb.

NAUČ SA brániť!

Trojmesačný kurz reflexnej
sebaobrany pre ženy začíname 22. septembra o 18.15
hod. v Labyrinte mestského
kultúrneho strediska (zápis,
prihlášky).
Cvičenie bude dva razy v týždni pre vekovú kategóriu nad
15 rokov. Príďte si zacvičiť, získate množstvo poznatkov, ako
sa zachovať v prípade, keď ste
v ohrození. Získate obratnosť,
kondíciu, strávite čas v príjemnom kolektíve.
Minimálny počet osôb na otvorenie kurzu je osem. Cena

je 60 eur/tri mesiace. Pri počte
viac ako 14 osôb je cena iba
45 eur/tri mesiace.
Inštruktori: Národný inštruktor, držiteľ majstrovského
stupňa II. Dan Taekwon-Do
Tibor Labuda a držiteľ I. Danu
Taekwon-Do Ronny Ivanecký. Kurzy sa konajú pod záštitou celosvetovej federácie
Taekwon-Do G.T.F.
Bližšie informácie na tel.:
0918 628 994, 0903 662 547,
e-mail:
sebaobrana.info@
gmail.com.
Tešíme sa na Vás.

ŽIVIÓ PRE
Štefana Mrvu

V septembri sa dožíva 60 rokov
Štefan Mrva, riaditeľ NTC v Senci, člen komisie športu, dlhodobý funkcionár SFZ a seneckého
športového života. Ako tréner
postúpil s mužstvom do 1. ligy,
stále je aktívnym hráčom ,,starších pánov Gafugy“.
Postojom a názormi neustále
pozitívne ovplyvňuje veľkú skupinu ľudí. Prajeme mu pevné
zdravie, mnoho rokov spokojného a šťastného života a veľa
víťazných pesničiek...
Želá Gafuga, starší páni a členovia komisie športu.
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SPLNENÝ SEN: Som prvá na svete!
Slovenská reprezentantka
v pretláčaní rukou Senčanka Lucia Debnárová získala na majstrovstvách sveta
v talianskom stredisku Rosolina di Mare zlatú medailu
v pretláčaní pravou rukou
v kategórii do 60 kg.
Už si naplno uvedomujete
tento úžasný úspech?
-Som šťastná, splnil sa mi sen.
Atmosféra bola fantastická,
zišlo sa tam tisícšesťsto pretekárov, sála bola nabitá. Po návrate som už stihla aj ochorieť.
Psychika zrejme robí svoje.
Je to vaše prvé seniorské
zlato zo svetového šampionátu. Seniorkou ste iba tri
roky...
-Stúpala som postupne a vedela som, že raz to príde.
Spomeniete si na predchádzajúce medaily?
-Ako juniorka som získala na
svetovom šampionáte dva
razy zlato na obe ruky a dve
strieborné medaily, v seniorskej kategórii na Európe raz
bronz a dva razy striebro.

Lucia Debnárová (vľavo) v zápase s Larinou Jekaterinou
Na majstrovstvách sveta raz
striebro a dva razy bronz – na
ľavú aj pravú ruku.
Po tohtoročných majstrovstvách Európy, kde ste vo
finále prehrali s ruskou súperkou, ste sa dušovali, že
na svetovom šampionáte jej
to vrátite...
-(smiech). Presne to sa stalo.
Vo finále som v dvoch zápasoch zdolala niekoľkonásobnú majsterku sveta Larinu

Jekaterinu. Aj mi jej bolo ľúto,
keď som videla tie slzy... Ale aj
ja som si poplakala.
Čo sa stalo?
-Zbabrala som jeden zápas
v súťaži ľavou rukou a skončila
som štvrtá. Inak by som bola
vo finále...
Niekedy sa nedá mať všetko,
pravačkou ste si to vynahradili.
-Tušila som, že uspejem, veď
som celé leto drela na doraz.

Bolo to náročné nielen fyzicky,
ale aj psychicky. Psychika úradovala aj na majstrovstvách
sveta, bol na mňa vyvíjaný
dosť veľký tlak, veď som „nosič medailí“ (smiech) a už sa
odo mňa zlato aj očakávalo.
Aká bola odmena?
-Doma mi frajer kúpil celú Marlenku a za deň som ju zjedla!
Ja som sa odmenila sama,
dala som si zlato.
Čo bude ďalej? Splnili ste
si už všetko. Až na tú ľavú
ruku...
-Čiastočne teda môžem len
obhajovať a to býva vždy
ťažšie. Mám už však meno,
aj teraz sa chystám na súťaž
v Maďarsku, hneď na to idem
na medzinárodné preteky do
Poľska. Chcem sa poďakovať
riaditeľovi Strednej odbornej školy na Kysuckej ulici
v Senci, ktorý mi umožnil tam
trénovať. Mohla som tak trénovať na troch miestach, okrem tejto školy aj v mestskom
kultúrnom stredisku a u mojej
babky.
Eva Lauková

TÚŽBU (konečne) NAPLNILI

Senecké hádzanárky postúpili do 1. ligy, zmena nastala aj na trénerskom poste
Na tretí raz to vyšlo, hádzanárky Piccard Senec postúpili do 1. ligy. Došlo však aj ku
zmenám, po rozhodnutí predsedu klubu Františka Gábriša
sa novým trénerom stal Milan
Belica z Nových Zámkov.
F. Gábriš vraví, že to muselo
prísť. Viola Gaburová pôsobila pri seneckej hádzanej štvrtý
rok, názory na jej odchod sa
rôznia, niektoré hráčky prejavujú nespokojnosť. „Dúfam, že sa
to utrasie, potrebné je, aby sme
sa sústredili na hru,“ uviedol
F. Gábriš. Zmena a atmosféra
sa podpísali aj pod prvý ligový
zápas, Senčanky so Zlatnou na
Ostrove prehrali pomerne vysoko o desať gólov.
Predseda klubu František Gábriš je šťastný, že sen o postupe
sa konečne splnil. Aj keď na
oslavy si museli počkať. „Tento rok sa začala opakovať rov-

naká situácia ako vlani - chceli
nás odstaviť. Mali sme postúpiť
priamo z druhého miesta, napokon sa rozhodovalo až v tajnom
hlasovaní. Káder je stabilizovaný, dobre sa zapracovali dorastenky, postupne každá z nich.
Pritom 90 percent dorasteniek
je Senčaniek. V prvej lige je
dvanásť družstiev, bude to tvrdý
boj, dosť sú vyrovnané. Mali by
sme sa udržať, v príprave sme
porazili aj prvoligové družstvá
z Rakúska i Maďarska a tam
je 1. liga na vyššej úrovni. Na
vyššiu ligu však potrebujeme aj
viac financií, bude to ťažšie.“
Katarína Gilbert, najskúsenejšia
a najstaršia hráčka v súčasnosti.: „S týmto družstvom, ktoré
bolo založené pred ôsmimi rokmi, zažívam najkrajšie obdobie.
Od malička som hrávala za Senec, potom som odišla do bratislavského Štartu, po deviatich
rokoch som sa vrátila. Neľutu-

O postup do 1. ligy sa zaslúžili hráčky: Katarína Gilbert, Denisa
Šufliarska, Eva Vajsová, Andrea Jurčovičová, Martina Jurčovičová,
Dana Mečírová, Jana Šimáčková, Veronika Dodávková, Katarína
Tučňovičová, Dominika Békesová, Martina Dašková, Jana Butalová,
Andrea Thuringerová, Michaela Palková, Katarína Gáliková, Sabina
Štefíková, Diana Kurčinová, Kristína Kubkovičová.

jem. Verím, že v lige sa udržíme
aj so súčasným kádrom.“
(V budúcom čísle nazrieme aj

do histórie seneckej hádzanej.)

Eva Lauková
foto Ján Lauko

