
február 2010Ročník 20

Prevratná novinka: Syntetická DNA postrachom zlodejov a lupičov

Nádielke snehu sa tešia predovšetkým deti. V Senci sa najviac môžu vyšantiť na kopci za Štiftom, túto možnosť spolu s rodičmi v týchto 
dňoch maximálne využívajú.                                                                                                                                                            foto Ján Lauko

Otužilci v MRAZIVEJ 
vode Slnečných jazier
Do mrazivej vody Slnečných ja-
zier vošlo na Troch kráľov viac 
ako 40 otužilcov, čo je najviac   

v doterajšej dvanásťročnej his-
tórii podujatia. 

(pokračovanie na str. 13) 

Senec má PRVÉ 
mestské múzeum
Prvé Mestské múzeum v Senci 
slávnostne otvorili v historic-
kom Tureckom dome. Trvalo 
dva roky, kým sa rukolapná 
myšlienka z projektu odborné-

ho tímu pod vedením doc. Pet-
ra Fedora  stala skutočnosťou. 
Riaditeľom múzea je archivár     
a historik Mgr. Gábor Strešňák. 

(pokračovanie na str. 4) 

foto Ján Lauko foto Ján Lauko



Na prvom pracovnom zasadnutí 
zastupiteľstva Bratislavského 
samosprávneho kraja (BSK) si 
poslanci zvolili podžupanov, 
členov komisií a schválili si aj 
nový rokovací poriadok. No-
vými podpredsedami BSK sa 
stali Ivo Nesrovnal (SDKÚ-DS), 
Martin Berta (KDH) a Senčanka 
Gabriella Németh (SMK). Pred-
sednícke stoličky v komisiách 
si strany stredopravej koalície 
rozdelili v pomere SDKÚ-DS 3, 
KDH 3, SMK 2 a OKS 1. Opo-
zičná strana SMER-SD ponuku 

na obsadenie predsedníckeho 
kresla v komisii odmietla. 
Predseda BSK Pavol Frešo sa 
venoval najmä kauze pozemkov 
pod petržalskou halou. Označil 
za „drzé“, že po skončení volieb 
a pred jeho menovaním ešte 
staré vedenie schválilo zmeny 
v štruktúre spoločnosti Danube 
Arena a prenájom pozemkov pre 
halu. Vyzval šéfku spoločností 1. 
župná a Danube Arena Moniku 
Flašíkovú-Beňovú (SMER-SD), 
aby vrátila veci do stavu, v akom 
boli v deň volieb.               (bsk)
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Zasadala ŽUPA
Novou podpredsedníčkou aj Gabriella Németh

Rozhodnutie zbúrať hotel Amur 
na južnej strane Slnečných 
jazier padlo na decembro-
vom mestskom zastupiteľstve.                        

S odôvodnením, že hotel pro-
dukuje straty, to navrhol kona-
teľ spoločnosti Správa cestov-
ného ruchu (SCR) Ing. Róbert 

Podolský. Za posledné štyri 
roky hotel vyprodukoval stratu 
4,2 mil. korún. Búracie práce 
sa majú urobiť do konca mája, 

finančné náklady znáša SCR.      
S rozhodnutím súvisí aj zníženie 
počtu zamestnancov, zo šies-
tich zostala iba chyžná. V hoteli 
sú už odpojené všetky energie, 
napojených zostalo šesť bunga-
lovov a jeden apartmán. 
„Obsadenie hotela bolo v let-
ných mesiacoch približne do 50 
percent, mimo týchto mesiacov 
do 10 percent,“ uviedol R. Po-
dolský. 
Hotel slúžil svojmu účelu zhruba 
40 rokov. „Investovať do neho sa 
neoplatí, takýto hotel už nepat-
rí do 21. storočia. Všetky fakty 
svedčia v prospech rozhodnutia 
poslancov,“ dodal R. Podolský. 

(el)
 foto Ján Lauko        

Hotelu Amur ODZVONILI

Ples podnikateľov pod záštitou primátora Karola Kvála mal výnimoč-
ný lesk. Bavilo sa na ňom viac ako 180 ľudí a mnohí vydržali až do 
rána bieleho. Jeho ozdobou bola aj bohatá tombola s hodnotnými 
cenami. „Veľké ďakujem patrí všetkým sponzorom,“ zdôraznil Miku-
láš Pinnel, prezident Spolku seneckých podnikateľov, ktorý ples or-
ganizoval v hoteloch Dolphin a Senec. Zaujímavý bol kultúrny prog-
ram, aj s hosťom zo zahraničia. Moderátor, herec Martin Trnavský, 
pochválil do pekných rób oblečené dámy, aj kulinárske dobroty. 

(r), foto Gabriel Szakál

Astronomické združenie SOLAR 
má aj v novom roku pripravené 
pútavé prednášky z oblas-
ti astronómie, kozmonautiky           
a meteorológie, na ktoré srdeč-
ne pozýva. Astronomické zdru-
ženie SOLAR spolu so ZŠ A. M. 
Szencziho a mesta Senec získa-
li v roku 2009 grand na populari-
záciu vedy. Finančné prostried-
ky sa využili na nákup nového 
technického vybavenia hvezdár-
ne, ktoré je prístupné verejnosti 
v rámci večerných pozorovaní 
nočnej oblohy a denných po-
zorovaní Slnka. Viac informácií 
o možnostiach návštevy hvez-
dárne, ako aj možnosti prispieť 
2% z vašich zaplatených daní na 

rozvoj amatérskej astronómie     
a hvezdárne v Senci, nájdete na 
stránkach www.senec.solaras-
tronomy.sk.
Termíny a témy:
• 17. februára: Kronika modrej 
planéty (Mgr. Karol Petrík)
• 24. februára: Medziplanetár-
na hmota (RNDr. Peter Vereš)
• 10. marca: Galaxie a tmavá 
hmota (Mgr. Ladislav Kómar)
• 24. marca: Aktivita Slnka         
a jeho cyklus (Mgr. Jaroslav Du-
dík, PhD)
• 7. apríla: Život premenných 
hviezd (Ing. Martin Šikula)

Táto práca bola podporovaná Agen-
túrou na podporu výskumu a vývoja 
na základe zmluvy  č. LPP-0302-09

Pútavé prednášky 
Z ASTRONÓMIE

Ponúkame prenájom spoločenskej miestnosti s kapacitou 
60 miest na spoločenské udalosti, podnikové akcie.

 
Cena: 10 € / hod. vrátane DPH

Kde: Slnečné jazerá - juh, karavanový kemp 
 

Prijímame rezervácie ubytovania v bungalovoch (celoročne) 
a v apartmáne (celoročne) na južnej strane 

Slnečných jazier v Senci.

AKCIA: Cena bungalova do 15.6.: 7,50 €/ osoba/ noc
AKCIA: Cena apartmánu: 120 €/ noc - 10% zľava 

pri maximálnej obsadenosti 9-10 ľudí.

Kontakt: 02/4592 3324, 02/4592 8224, 0903 646 599
scr@slnecnejazerasenec.sk 

Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o.
Mierové nám. 19, Senec
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Hasiči zachránili 
DEVÄŤ OSÔB
Hasiči Okresného hasič-
ského a záchranného zbo-
ru zasahovali vlani pri 247 
požiaroch, 436 technických 
zásahoch, 18 ekologických 
udalostiach, zúčastnili sa na 
17 cvičeniach.

V 56 prípadoch jednotka vyšla 
zbytočne pre plané poplachy. 
Pri požiaroch vznikla škoda  
viac ako 664-tis. eur, ale rých-
lym a účinným zásahom boli 
uchránené hodnoty vo výške 
takmer 1 mil. 326-tis. eur. Prí-
slušníci hasičských jednotiek         
v Pezinku a v Senci profesio-
nálnym zásahom zachránili 328 
osôb (PK 138, SC 190). Pri po-
žiaroch osoby usmrtené neboli 
a deväť osôb zachránili. Vlani 
vykonali príslušníci oddelenia 
požiarnej prevencie 262 kon-
trol, pri ktorých zistili 1823 ne-
dostatkov.                           (el)

Uzávierka marcového
čísla mestských novín Senčan 

je vo štvrtok 18. februára.

Horel PLYNOVÝ sporák
Mnohí si myslia, že im sa to ne-
môže stať. No technické chyby 
na to nehľadia. Takáto chyba 
spôsobila aj požiar plynového 
sporáka na Štefánikovej ulici. 
Seneckí hasiči po príchode na 
miesto zistili, že horí plynový 
spotrebič značky Mora. Majiteľ 
do príchodu jednotky požiar 
likvidoval pomocou práško-
vého hasiaceho prístroja. Ha-
siči uzavreli plynovú prípojku          
a vyvetrali dom. Po jeho opä-
tovnom prieskume a poučení 
majiteľa, že už nehrozí žiadne 
nebezpečenstvo, sa vrátili na 
základňu.                              (r)

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 te-
lefónne číslo 159. Dnes sa to týka 
iných, zajtra to môže postihnúť 
vás.                                              (r)

SMRŤ po zrážke vozidiel

V dňoch, keď na cestách 
vládla poľadovica, sme za-
znamenali zvýšený počet 
dopravných nehôd. Jednou                                    
z nich bola aj nehoda na ceste 
zo Sládkovičova (viď foto), asi 
10 kilometrov pred Sencom. 
Dva automobily sa po nej na-

chádzali mimo cesty a dva na 
vozovke. Zo šiestich osôb boli 
dve zranené a hasiči ich odo-
vzdali záchranke.
V rovnaký deň 5. januára sa 
stala aj dopravná nehoda pri 
benzínovom čerpadle na Diaľ-
ničnej ceste smerom do Sen-

ca. Vozidlo Seat Leon (SC) so 
zranenou 24-ročnou vodičkou 
Nikoletou D. z Reci sa nachá-
dzalo mimo vozovky prevrá-
tené na streche. Po odpojení 
bezpečnostných pásov ju se-
neckí hasiči vyslobodili, ošet-
rili jej hlavu aj nohu.            (r)

POĽADOVICA „roztancovala“ 
šmýkajúce sa automobily

Tragická dopravná nehoda sa 
stala 17. januára o 19.15 hod. na 
ceste smer Senec – Sládkovičo-
vo neďaleko erotického salóna. 
Zrazili sa dve vozidlá Škoda 
Fabia (BA) a Audi (SC). Senec-
kí hasiči na mieste zistili, že sa 
zranilo šesť osôb a požiadali             
o ďalšiu sanitku. Z havarova-
ných vozidiel zranených vytiahli 
a do príchodu zdravotníckych 
záchranárov im poskytli predle-
kársku pomoc. Počas plnej pre-
mávky zabezpečili vozidlo proti 
vzniku požiaru a úniku prevádz-
kových kvapalín.
Vo Fabii sa ťažko zranili dve 
osoby, 35-ročný vodič Rastislav 

K. a spolujazdkyňa Marta V. Až 
neskôr sa našla ďalšia spolu-
jazdkyňa, 65-ročná Ing. Dana 
S. Pri zrážke ju katapultovalo 
do vzdialenosti asi 20 metrov 
od vozidla do priekopy, zachrá-
niť sa ju už nepodarilo. V Audi 
sa nachádzalo päť osôb, z nich 
dve deti. Vodič Tibor Š. sa zranil 
stredne ťažko, rovnako Ivan Š. 
(33), zraneniam sa nevyhla Len-
ka Š. Šťastie mala 10-ročná Si-
mona Š., vyviazla bez zranenia. 
S ťažkými zraneniami odviezli 
5-ročného Samuela Š., sedel 
v autosedačke a mal zlomené 
obe nohy. 

(r)

Policajti POMOHLI opitému mladíkovi
Bola to pre otca ťažká noc. Syna 
(17) vyprevadil z Brezna na bri-
gádu do Senca s jeho bratran-
com, prvý raz tak ďaleko od 
domova. „Dostal pokyny, ako 
sa majú správať.“ Po príchode 
do Senca mali zavolať. Čakal 
márne. Až tesne po polnoci za-
zvonil telefón. No nebol to syn, 
ale príslušníci mestskej polície 
v Senci. Oznámili mu šokujúcu 
správu. Je presvedčený, že sy-
novi zachránili život. 

Otec oceňuje, čo hliadka mest-
skej polície pre jeho syna urobi-
la. „Neboli ľahostajní voči opitej 
skupine mladých mužov, ktorí 
medzi sebou niesli do bezve-
domia opitého mladého muža, 
najpravdepodobnejšie na uby-
tovňu, kde by bol ponechaný 
vlastnému osudu. Hliadka opi-
tému chlapcovi, môjmu synovi, 
zabezpečila vysoko profesio-
nálnu pomoc. Privolala k nemu 
rýchlu lekársku pomoc a tele-

fonicky mi oznámili, čo sa stalo     
a v akom stave je môj syn, ako 
postupujú. Skontaktovali ma 
s lekárom a dali mi vedieť, do 
ktorej bratislavskej nemocnice 
môjho syna prevážajú.“ MUDr. 
Dušan M. je tiež lekár. Píše, že 
jeho syn „nikdy predtým, aspoň 
o tom neviem, nepil.“ Úprimne 
ďakuje seneckým policajtom za 
ich postoj, rozhodnosť, so žela-
ním, aby im nikdy v srdci nevy-
horela ľudskosť.                    (el)
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(dokončenie zo str. 1)

Do projektu sa investovalo 83-
tis. eur (2,5 mil. Sk), podporili 
ho mesto Senec a Bratislav-
ský samosprávny kraj. Dielo 
sa podarilo predovšetkým 
vďaka podpore vedenia mes-
ta a jeho poslancov, keď za 
projektom od zrodu myšlienky 
stála viceprimátorka Helena 
Nemcová.
Autormi projektu a hlavnými 
zostavovateľmi výstav sú doc. 
Peter Fedor, Gábor Strešňák   
a dr. Tomáš König. P. Fedor pri 
tejto príležitosti uviedol: „Mú-
zeum je ako človek. Dnes sa 
narodilo s pompou a dôstoj-
ne. Verím, že s podporou jeho 
riaditeľa sa dočkáme nielen 
rozvoja, ale aj dôstojnej do-
spelosti.“ Primátor Karol Kvál 
zdôraznil, že „naše mesto má 
zaujímavú históriu, máme čo 
ponúknuť nielen Senčanom, 
ale aj tým, ktorí naše mesto 
navštívia.“  
Stála výstava sa skladá               
z troch častí – najväčšej príro-
dovednej expozície, archeolo-

gickej a historickej expozície, 
ktorá mapuje históriu Senca 
a ľudstva na tomto území od 
doby kamennej až po novo-
vek. Medzi prvými písomnými 
zmienkami je faksimile kópia 
originálu listiny zo Sloven-
ského národného archívu.                        
V nej Maximilián II. Habsbur-
ský potvrdzuje listinu kráľa Ľu-
dovíta II. z 10. mája 1523, kto-
rou na základe odporúčania 
A. Thurzu oslobodil obyvate-
ľov mestečiek Senec, Šintava                                                        
a Bernolákovo spod povin-

nosti platenia poplatkov na 
mýtach v celom Uhorsku.  
Vystavené archeologické 
exponáty pochádzajú zo 
Senca. Zatiaľ sú zapožičané             
z iných inštitúcií. 
Prírodovedná expozícia zachy-
táva základné aspekty živej      
a neživej prírody okolia Senca. 
Cez geológiu a paleontológiu, 
vrátane zvyškov mamuta, po-
núka pohľad na rastlinstvo                                                     
a živočíšstvo Martinského 
lesa, zabudnutých meandrov 
Čiernej vody či priamo intra-

vilánu mesta. Expozícia pozo-
stáva z množstva preparátov 
hmyzu, plazov, vtáctva a ci-
cavcov.
V múzeu otvorili aj krátkodo-
bú expozíciu v spolupráci so 
Slovenským národným archí-
vom. Senčania majú možnosť 
vidieť do konca februára ori-
ginály archívnych dokumen-
tov pochádzajúcich z archívu 
niekdajšieho panstva Šintava 
– Čeklís, z archívu Esterházy-
ovcov.

Návštevné hodiny Mestského 
múzea v Senci, ktoré môžete 
navštíviť od utorka 9. februára
Pondelok: zatvorené 
Utorok: 9.-13. hod. (iba ohlá-
sené skupiny)
Streda: 10.-13. hod. (iba ohlá-
sené skupiny), 14.-18. hod. 
Štvrtok: 10.-13. hod. (iba ohlá-
sené skupiny), 14.-18. hod.
Piatok: 9.-13. hod. (iba ohlá-
sené skupiny), 14.-18. hod. 
Sobota: 13.-18. hod.

Eva Lauková, foto Ján Lauko

Senec má mestské MÚZEUM

Doc. Peter Fedor, zakladateľ

Podarilo sa úžasné dielo, historický Turecký dom začal dýchať históriou

Historik, spisovateľ a novinár Pavel Dvořák na slávnostnom ot-
vorení povedal, že „dnešný deň je nesmierne významný, veď 
múzeá sú uzlami na vreckovke. Gratulujem. Príbeh seneckého 
mamuta (v Senci objavili najzachovalejšiu kostru slovenského 
mamuta, aký sa kedy na našom území našiel, pozn. red.) daru-
jem ako jednu z expozícií na DVD.“
Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo zdô-
raznil: „To, že budeme poznať kraj, v ktorom žijeme, je základným 
predpokladom na to, aby sme vedomosti mohli odovzdať tým, 
ktorí prídu po nás. Múzeum takýmto miestom na spoznávanie                 
a zamyslenie sa je a želám si, aby vek jeho dospelosti trval veľmi 
veľa generácií, aby to, čo sa tu dnes narodilo, bolo odkazom aj 
pre našich potomkov.“

Múzeum otvorili predseda BSK Pavol Frešo a primátor Karol Kvál.

V Senci objavili najzachova-
lejšiu kostru mamuta, aký sa 
kedy na slovenskom území 
našiel. Historik Pavel Dvořák, 
ktorý označil otvorenie mú-
zea za významný deň, sľúbil, 
že príbeh tohto mamuta ve-
nuje múzeu na DVD ako jed-
nu z expozícií a každý si ho 
môže pozrieť.

Historik Pavel Dvořák Sencu gratuloval.
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SelectaDNA chráni váš 
majetok, zdravie aj život
Palicou na zlodejov a lupičov 
sa stáva syntetická DNA, ne-
viditeľná účinná zbraň v boji 
proti kriminalite. Túto revo-
lučnú technológiu, ktorá aj 
preventívne pôsobí na zlo-
dejov, priviezli na Slovensko 
z Anglicka, kde má výrazné 
úspechy už dva roky. Pri jej 
používaní tam napr. zazna-
menali zníženie počtu vlá-
maní až o 80 percent.

Prevencia sa týka krádeží, 
vlámaní či lúpežných pre-
padnutí. Ako v tejto súvislosti 
povedal Dušan Haulík, ob-
chodný riaditeľ spoločnosti 
PPZ systém, ktorá sa zaoberá 
prevenciou proti zločinu, vo 
svete vyhľadávajú najúčinnej-
šie prostriedky proti kriminali-
te „Sme výhradní dovozcovia 
produktu SelectaDNA. Je to 
jeden z najúčinnejších systé-
mov na označovanie a identi-
fikáciu majetku na svete, ktoré 
zabraňujú krádeži a ukradnuté 
predmety robia nepredajný-
mi.“ 
Čo je podstatou syntetickej 
DNA? Je identifikovateľná po-
dobne ako DNA. Ak si emulzi-
ou označíte predmet, ktorý si 
chcete chrániť, má jedinečnú 
ochranu. V jednom sete emul-
zie sa nachádza tisíc mikrobo-
diek, v ktorých je lejzrom vy-
ryté číslo majiteľa a produktu. 
Bodky predstavujú čísla. Na 
ich základe sa predmet pomo-
cou ultrafialového svetla dá 
identifikovať. Každý zakúpený 
set (škatuľka) vystačí na ozna-
čenie 50 až 60 predmetov. 
Už preventívne pôsobí, keď 
si napr. notebook označíte 
nálepkou SELECTADNA. Mô-
žete si ju nalepiť v byte na 
okná či dvere. Upozorňuje, že 
je zbytočné kradnúť, pretože 
označené veci nie je možné 

predať.
Aj obyčajní ľudia môžu na 
ochranu svojho majetku vy-
užiť syntetickú DNA. Môžu si 
označiť napr. autá, bicykle, 
počítače či iný cenný majetok. 
Nenápadný náter zaschnu-
tej syntetickej DNA obsahuje 
všetky informácie na ochranu 
pred zlodejmi. Keď vám niekto 
ukradne bicykel, polícia v da-
tabáze zistí, že nepatrí zlode-
jovi, identifikuje majiteľa.  
Ďalším prípravkom, sprejom, 
sa môžete brániť pri prepade 
na ulici, k dispozícii bude v 
druhej polovici roka. Pácha-
teľa postrieka na vzdialenosť 
20 metrov a vydávajúcim zvu-
kom, ktorý má až 138 decibe-
lov, ho odplaší.  
Pri lúpežných prepadoch, 
napr. bánk, sú zase účinné tzv. 
sprchy. Ak páchateľ odchádza 
s ulúpenými peniazmi, spustí 

sa na neho neviditeľná spr-
cha. Označí ho bez toho, aby 
si to všimol. Zostanú na ňom 
tisíce mikrobodiek, nezvratný 
dôkaz o jeho vine. Každá čias-
točka nesie v sebe kód banky. 
Postrek sa nedá zmyť vodou, 
vydrží na pokožke niekoľko 
týždňov. Podozrivý zbytočne 
tvrdí, že na mieste lúpeže ne-
bol. ÚV lampa ho odhalí.
Veľkým pomocníkom v boji 
proti sprejerom  je ochranný 
náter (Antigrafiti) na fasády 
budov, pomníkov a pod., ktorý 
sa dá umývať.
Pomôžte si nepríjemným 
zvukom. Ak sa pravidelne mo-
tajú skupiny tínedžerov okolo 
vášho majetku, spôsobujú 
škody, odstrašujú zákazníkov, 
potom zariadenie Mosquito 
MK4 (Antivandal) je najefek-
tívnejší spôsob, ako zastaviť 
tento problém bez konfrontá-
cií! Toto zariadenie môže po-
užívať polícia a miestne úrady, 
obchodné reťazce, firmy aj 
súkromné osoby na ochranu 
majetku pred dopadmi aso-
ciálneho správania tínedže-
rov. Prístroj pracuje na báze 
vysokofrekvenčných tónov                       
a zabráni zdržiavaniu sa van-
dalov a iných nežiaducich 
osôb na miestach, ktoré chce-
te uchrániť. Polícia ho používať 
nemôže.

Eva Lauková

JABLKÁREŇ DODOFRUCT

• predaj slovenských jabĺk od 
0,20 eura • rôzne druhy

Otváracie hodiny:
Po: od 13. - 18. hod.

Ut.- pia: od 9.30 - 18. hod
So: od 8. do 12. hod.

Nájdete nás na Lichnerovej 30 
(v uličke pri Unibanke) v Senci.

Info: 0915 971 732

VĎAKA 
pracovníčkam MsÚ
Ako jeden z mnohých Senčanov, 
aj ja som sa v januári vybral na 
mestský úrad zaregistrovať sa 
na daň z nehnuteľností. Robil 
som to prvý raz  a ten pocit „prvý 
raz“ vždy prináša isté pochyb-
nosti. Po vkročení do miestnosti 
som sa však upokojil. Ľudia stáli 
disciplinovane a pracovníčky im 
veľmi ochotne vypĺňali formulá-
re a počítali s nimi sumy na za-
platenie daní. Bola tam naozaj 
dobrá atmosféra. Takto si člo-
vek často iba predstavuje, že sa        
k nemu budú správať pracovníci 
za priehradkami. Veď každý po-
treboval aspoň niečo poradiť.      
Z pracovníčok sálala ochota, 
ľudskosť a profesionalita. Do-
konca aj mimo poradia odpove-
dali na stručné otázky ľudí, ktorí 
iba otvorili dvere a „nakukli“ dnu. 
Nikoho neokríkali. Naozaj poho-
da. Celý deň vo mne ostal prí-
jemný dojem z týchto žien, ktoré 
dokázali nechať svoje vlastné 
problémy a starosti mimo svojho 
pracoviska a  vykonávali maxi-
mum pre každého z nás. Patrí im 
srdečná vďaka. S úctou k nim      
a ich práci Imrich Juríček.

Srdečne Vás pozývame 
na III. ročník 

Ochutnávky vín 
mladých vinárov.

Kedy? 
13. februára od 16. do 20. hod.

Kde? 
Stredná odborná škola 

vinársko-ovocinárska v Modre, 
Kostolná 3

Prečo prísť? 
Príjemná atmosféra, viac ako 

100 vzoriek z celého Slovenska, 
občerstvenie a guláš z diviny

Stretnutie s občanmi
Ponuku na spoluprácu v oblasti prevencie kriminality prostred-
níctvom syntetickej DNA dostalo aj mesto Senec. Ak bude záu-
jem zo strany občanov, primátor Karol Kvál zorganizuje v marci 
stretnutie s odborníkmi, presný dátum uvedieme v marcovom 
čísle Senčana.
Spoločnosť PPZ systém spolupracuje s Prezídiom policajného 
zboru SR, začala robiť školenia policajtov. Polícia dostala prí-
stupové kódy do európskej databázy, do korej sa evidujú všet-
ci majitelia prípravkov SelectaDNA. Syntetickú DNA s veľkými 
úspechmi využívajú zatiaľ v Anglicku, Holandsku a Nemecku.  

• Hľadáme súrne opatrovateľku 
k 84-ročnej pani v Senci. Plat 
105 eur týždenne. 

Kontakt: 0905 621 180

Miestny odbor Matice slovenskej v Senci  pozý-
va na popoludnie s poéziou P. O. Hviezdoslava 
pod názvom Pocta Hviezdoslavovi. Koná sa 
v nedeľu 28. februára o 15. hod. v priestoroch 

Labyrintu mestského kultúrneho strediska.                 
V programe vystúpi aj ženský spevácky zbor 
MO Matice slovenskej a pozvaný recitátor.

Pozvánka: Popoludnie s Hviezdoslavom
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Otvorili tri UČEBNE v ZŠ Mlynská

Slávnostne otvorené učebne 
informačných technológií, 
jazykovej učebne a knižnice 
s redakciou si pozreli pred-
stavitelia vedenia mesta, zá-
stupcovia rodičov a pedagó-
govia školy.

Primátor Karol Kvál vyzdvihol 
zrealizované projekty, „ktoré 
posúvajú výučbu dopredu, 
pomáhajú žiakom i pedagó-
gom. Aj naďalej budeme ta-

kéto projekty podporovať.“ 
V celkovo zrekonštruovanej 
učebni IT, v ktorej bolo už len 
osem funkčných počítačov, 
pribudlo 26 nových PC zostáv, 
v učebni anglického jazyka 
16. Dva nové počítače sú aj                      
v novovybudovanej knižnici,       
v ktorej je aj redakčný kútik 
pre vydávanie školského ča-
sopisu Bludisko, ako i priestor 
pre rôzne vedomostné a reci-
tačné súťaže.

Do týchto projektov sa inves-
tovalo 43 152 eur.  
Ako uviedol riaditeľ školy Mgr. 
Ivan Rezník, „týmito projek-
tmi nekončíme, pokračujeme                                     
v modernizácii školy aj v ka-
binetoch pedagogických pra-
covníkov a v učebniach celého 
1. stupňa, ktoré v najbližších 
dňoch vybavíme osobnými 
počítačmi.“ 

Eva Lauková
Foto Ján Lauko

Vážení rodičia, zápisy vašich detí, našich 
budúcich prváčikov, sa uskutočnia počas 
dvoch dní:

v piatok 5. februára od 14. do 18. hod.
a

v sobotu 6. februára od 9. do 13. hod. 

V čase nástupu do školy musia mať deti 
šesť rokov, dôležitá je aj ich telesná a du-
ševná vyspelosť. Pri zápise ju posudzuje 
okrem pedagóga aj psychológ. 

Na zápis treba priniesť občiansky preukaz 
zákonného zástupcu, rodný list dieťaťa         
a  v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa 
aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí. 

Naša škola je zameraná na tri hlavné ob-
lasti: 
1. na výučbu cudzích jazykov (v multi-
mediálnej a moderne vybavenej jazykovej 
učebni):
• od 1. ročníka cudzí jazyk podľa Vášho vý-

beru a rozhodnutia (AJ, NJ, Šp.J a FJ)
• od 6. ročníka druhý cudzí jazyk - opäť 
podľa Vášho výberu a rozhodnutia 
2. moderné vyučovanie prostredníctvom 
počítača a internetu
3. na zdravú školu a ochranu životného 
prostredia.

Veľmi sa tešíme na stretnutie s Vami a ďa-
kujeme za prejavenú dôveru.

vedenie školy

Zápis detí do prvého ročníka

Aj v novom roku organizuje 
Územný spolok SČK v Senci 
množstvo kurzov, ktoré by moh-
li byť nápomocné pre mnohých 
z nás. Po absolvovaní každý 
účastník získa osvedčenie, resp. 
európsky certifikát. 
V ponuke sú: • výučba a výcvik 
základných, život zachraňujú-
cich úkonov v trvaní 8 hodín         
s osvedčením, • výučba a vý-
cvik v základnej norme zdravot-
níckych vedomostí v trvaní 16 
hodín, • 8 hodinový základný 
kurz prvej pomoci (preukaz) - aj 

pre žiadateľov o vodičské opráv-
nenie, pre fyzické aj právnické 
osoby, • 16 hodín - základný 
kurz prvej pomoci (európsky 
certifikát) - brigádnici do za-
hraničia, • 33 hodín - rozšírený 
kurz prvej pomoci (európsky 
certifikát) - na zdravotný dozor, 
• 226 hodín - rekvalifikačný 
kurz ,,Opatrovateľská služba“ - 
na opatrovanie občanov doma         
aj v zahraničí.
Kontakt: 0903 558 907, 02/4592 
4273, e-mail: sus.blavavidiek@
redcross.sk.     Ing. M. Halásová

Stále aktívny Červený krížZDARMA pre ľudí 
v hmotnej núdzi

• ranné a večerné cvičenia aj 
pre tínedžerov
• individuálne poradenstvo
• víkendové pobyty
• orientálny tanec
• kineziológia - terapia ONE 
BRAIN, ktorá Vám pomôže 
zbaviť sa fóbií, strachu, trémy, 
traumy, rôznych závislostí…

Objednávky na terapiu / info 
o cvičeniach:
0903 223 547,

sri@centrum.sk

Sonička s prácou 
Vodička bola 
NAJLEPŠIA 
Soňa Chovančíková z 5. B triedy 
zo ZŠ Mlynská získala v rámci 
bratislavského kraja a okresov 
Senica, Skalica a Myjava 1. mies-
to za najlepšie napísanú žiacku 
esej z 387 prác poslaných zo 
136 škôl vo svojej kategórii 10- 
až 15-ročných.
Súťaž sa konala v rámci dlhodo-
bého vzdelávacieho programu 
Bratislavskej vodárenskej spo-
ločnosti Modrá škola – voda 
pre budúcnosť. Jeho hlavným 
cieľom je systematické budova-
nie pozitívneho vzťahu mladých 
ľudí k pitnej vode a pripravuje 
pre žiakov množstvo aktivít sú-
visiacich s environmentálnou 
výchovou. Do projektu sa od 
tohto školského roka zapojila aj 
ZŠ Mlynská.
V rámci tohto programu vyhlásili 
súťaž o Cenu BVS za najlepšiu 
žiacku esej na tému: „Pitná 
voda z vodovodu, základ náš-
ho zdravia“.                             (r)
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Psychologička Elena Kop-
cová, ktorá je jednou zo 
spolumajiteliek spoločnosti 
Wellnea, vraví: „Sme milo 
prekvapení, ako senecká ve-
rejnosť prijíma skutočnosť, 
že máme salón krásy, ktorý 
je chránenou dielňou a pra-
cujú v ňom aj šiesti odborne 
zdatní zdravotne postihnutí. 
Takú mieru solidarity a so-
ciálneho cítenia som naozaj 
nečakala.“ 

A tak zdraví pomáhajú cho-
rým, ochota je úžasná. Veď 
zdravotne postihnutí vedia 
poskytovať rovnako kvalitné 
služby  ako zdraví. 
Chránená dielňa funguje pol 
roka, stále sa však rozbieha, 
aj keď počet stálych zákaz-
níkov narastá. Pomohla jej aj 
Nadácia VÚB, ktorá podporila 
webovú stránku a komunikač-
ný tréning pre zamestnancov.

Neplaťte zbytočne pokutu
E. Kopcová: „Mnohé firmy či 
jednotlivci nevedia, ako môžu 
chránené dielne podporiť. 
Jednou z možností je aj nevy-
užívanie zamestnávania zdra-
votne postihnutých. Chceme 
osloviť skupinu zamestnávate-
ľov, ktorí žijú v Senci a obyva-
teľov, ktorí majú firmy nad 20 
zamestnancov. Každá takáto 
firma je podľa zákona povinná 
zamestnávať zdravotne posti-
hnutých. Keď tak nerobí, platí 
štátu pokutu, tzv. odvod za 
nesplnenie povinného podielu 
počtu zdravotne postihnutých 
zamestnancov. Je však legál-
na možnosť, ktorú ponúkame, 
využiť služby či výrobky chrá-
nených dielní. Tú hodnotu, 
ktorú by firmy mali zaplatiť štá-
tu ako pokutu, zaplatia nám            
a my im dáme ako protihod-
notu naše služby. Vieme vy-
cestovať aj priamo do firiem                                                    
a robiť tam napr. týždeň ma-
sáží. Zamestnávatelia si tak 
môžu plniť sociálny program 
pre svojich zamestnancov.“ 
Takmer 14 miliónov eur od-
chádza do čiernej diery štát-

neho rozpočtu ako povinné 
odvody (pokuty). Pritom za-
mestnávatelia a firmy zväčša 
o možnostiach spolupráce     
s chránenými dielňami vôbec 
nevedia.

CharityShop 
a chránené dielne
Wellnea patrí medzi tri najús-
pešnejšie sociálno-podnika-
teľské projekty na Slovensku.  
Jej majiteľky hýria aktivitou, in-
tenzívne rozbiehajú ďalší zau-
jímavý projekt. „Potrebujeme 
osloviť 4600 chránených diel-
ní na Slovensku, pretože sme 
vyvinuli projekt CharityShop  

v spolupráci s WellGiving, o. 
z. Je to internetový obchod           
s výrobkami a službami chrá-
nených dielní na Slovensku, 
na ktoré sa ideme prioritne za-
merať, pretože chceme spojiť 
chránené dielne a pomôcť im 
spropagovať ich služby.“   
Projekt www.charityshop.
sk je internetový obchod, 
ktorý má ambíciu stať sa veľ-
koobchodom s výrobkami                            
a službami ľudí so zdravotným 
postihnutím, žien, ktoré sa 
ocitli v hmotnej núdzi a začali 
podnikať a neziskových orga-
nizácií. Kúpou ich produktov 
zákazníci prispejú k ich in-

klúzii, pracovnému uplatneniu                                                        
a získaniu finančnej nezávis-
losti a udržateľnosti pre nezis-
kové organizácie pomáhajúce 
zdravotne postihnutým a ďal-
ším sociálne ohrozeným kli-
entom. Poslaním spoločnosti 
Wellnea a občianskeho zdru-
ženia Wellgiving  je inšpirovať 
ľudí pre dobro prostredníc-
tvom netradičných filantropic-
kých projektov, ktorých príno-
som je zmiernenie utrpenia, 
chudoby a vytváranie nových 
príležitostí pre rovnosť šancí. 
Rozvoj filantropie a podpora 
sociálneho podnikania pros-
tredníctvom moderných tech-
nológií, najmä internetu, je 
cieľom WellGiving, aj WELL-
NEA. Venujú sa projektom, 
ktoré majú potenciál priniesť 
finančné zdroje a tým aj ne-
závislosť neziskovým organi-
záciám, chráneným dielňam, 
ľuďom, ktorí sú znevýhodnení, 
prípadne sa ocitli v ťažkej ži-
votnej situácii a ženám, ktoré 
našli odvahu podnikať. E. Kop-
cová: „Našou činnosťou sme 
pritiahli aj ďalšie spolupra-
cujúce sociálne organizácie, 
ktoré sa zameriavajú na po-
moc iným zdravotne postihnu-
tým ľuďom, napr. Združenie 
Umenie pomoci. Teší nás, že 
vďaka sieťam a kontaktom or-
ganizácie pre zdravotne posti-
hnutých sa začínajú združovať 
a pomáhať si navzájom.“

Eva Lauková, foto Ján Lauko

„Takú SOLIDARITU sme nečakali“
Chránená dielňa Wellnea  rozširuje aktivity v projekte internetového obchodu CharityShop

Chránená dielňa Wellnea poskytuje kadernícke, kozmetické, pedi-
kérske, manikérske a masážne služby, anticelulitídne, antiobezitné 
a antiopuchové ošetrenia.
Kontakt: Salón Wellnea, Hviezdoslavova 3, Senec, tel.: 0903 415 
220, e-mail: wellnea@wellnea.sk, www.wellnea.sk

Kurz pre pomáhajúcich dobrovoľníkov
V rámci projektu Škola pomoci, 
ktorý finančne podporila Nadá-
cia SPP a vedie ho Združenie 
Umenie pomoci, sa v Senci 
konala prvá časť akreditova-
ného kurzu pre  pomáhajúcich 
dobrovoľníkov, ktorí sú sami 
zdravotne postihnutí. Vychádza                       
z poznania, že takto postihnutí 
sú najpresvedčivejší pre tých 
ľudí, ktorí začínajú s ochorením. 
Počas celého kurzu účastníci 
absolvujú 150 hodín, zahŕňa-
júcich komunikáciu, zvláda-
nie konfliktov, vedenie skupín            
a komunít, informácie – ako 

zakladať svojpomocné kluby,  
či ako si postihnutí ľudia môžu  
navzájom pomáhať. Patrí sem 
aj pomáhanie v teréne a dobro-
voľnícka činnosť. Po skončení 
kurzu sa jeho absolventi stávajú 
certifikovanými laickými tera-
peutmi, vedia si sami manažo-
vať svojpomocnú organizáciu 
a napísať si projekt na získanie 
peňazí. Ako uviedla predsed-
níčka Združenia Umenie pomo-
ci PhDr. Anna Surovcová, CSc., 
„na tomto prvom trojdňovom 
kurze sa zúčastnilo 19 ľudí zo 
Senca a okolia s rôznymi zdra-

votnými ťažkosťami, niektorí 
s rodinnými príslušníkmi. Po 
prvý raz sa podarilo, a veľmi 
ma to teší, že prišli aj úradníčky                             
z mestského úradu, či pracov-
níci zabezpečujúci starostlivosť 
pre Červený kríž.“ Nechýbali ani 
poslucháči zo seneckej chráne-
nej dielne Wellnea. „Spolupráca 
je dôležitá, keď sa do nej zapojí 
organizácia telesne postihnu-
tých, svojpomocné kluby, klub 
dôchodcov a zástupcovia verej-
nej správy, efekt je znásobený,“ 
zdôraznila A. Surovcová.

                               (el)

Chránená dielňa Wellnea zamestnáva odborníkov
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Aj vlani posledná, štvrtá ad-
ventná nedeľa patrila zboru 
Radosť. Stalo sa už dobrou 
tradíciou, že kinosála bola 
vypredaná. Vkusne vyzdobe-
ná sála privítala rodičov, zná-
mych, babky, dedkov, kama-
rátov, vlastne všetkých, ktorí 
opäť chceli byť pri tom. Zbor 

Radosť pod vedením Ferka 
Podolského vyčaroval úsmev 
na tvári a pohodu v srdci. Bola 
skutočne slávnostná adventná 
nedeľa, slávená s prekrásnymi 
hlasmi speváčikov, spevákov, 
hudobníkov, tanečníkov, re-
citátorov. Okrem príjemného 
hudobného a  kultúrneho zá-

žitku sme mali zážitok aj z hĺb-
ky slova. S mikulášskou čiap-
kou na hlave a sebe vlastnou 
skromnosťou nám všetkým 
spríjemnil toto popoludnie aj  
kaplán Milan Blaho. Niekoľký-
mi výstižnými slovami poprial 
požehnané sviatky a nezabu-
dol ani na vinš podaný mo-

derným spôsobom - z mobilu. 
Záver patril piesni Tichá noc, 
svätá noc a bodkou za celým 
vystúpením bolo blahoželanie 
oslávenkyni a akoby mame 
zboru Radosť Mgr. A. Frčovej, 
ktorá v tento deň slávila svoje 
okrúhle narodeniny.

 MonSkov

Vianočný galaprogram 
ZUŠ Fándlyho bol plný 
vianočných kolied, tan-
ca, spevu, aj ľudových 
lahôdok z elokovanej 
školy v Igrame. Diváci 
vo vypredanej kinosále 
kultúrneho domu si priš-
li na svoje, veď vianočné 
koncerty sa tešia veľkej 
obľube celých rodín.  (r)

RADOSŤ s vianočnými vločkami

GALAPROGRAM plný lahôdok

Dôraz na ROZVOJ rybárstva
V Mestskej organizácii Sloven-
ského rybárskeho zväzu v Senci 
bilancovali. Dôsledne rozobrali 
uplynulý rok a skonštatovali spo-
kojnosť s dobre vykonanou prá-
cou a dosiahnutými výsledka-
mi. Vynaložili na ne nemálo síl a 
obetavosti, no vždy so zreteľom 
na neustály rozvoj rybárstva. 
Jeho hlavným motívom vždy 
bolo rozumne hospodáriť, vy-
užívať prírodné bohatstvo a za-
chovať ho pre ďalšiu generáciu. 
Potešiteľné je, že seneckí rybári 
zaznamenávajú za posledné 
roky neustály rast členskej zá-
kladne. Pribúdajú tí, ktorí majú 
záujem o aktívny výkon rybár-

skeho práva, ktorí sa chcú sta-
rať o rybochov. Samotná výroba 
násad na zarybňovanie našich 
vôd sa postupne zvyšuje. Dô-
kazom toho je, že do všetkých 
revírov v októbri minulého roku 
putovalo zvýšené množstvo rýb, 
najmä kaprov (od 5 do 20 metrá-
kov) v súlade s veľkosťou vodnej 
plochy. K týmto úlohám však 
patrí aj vydávanie povolenia na 
rybolov, organizovanie brigád-
nickej činnosti, uskutočňovanie 
rybárskych pretekov  pre deti         
i dospelých, príprava výročných 
členských schôdzi, mestskej 
konferencie SRZ, atď.

Jozef Bereznai

Výstava venovaná prírode
Galéria Labyrint pozýva na vernisáž výstavy

NATURE venovanej prírode.

Vystavujú Robo Melicher - fotografia, Marián Vaštug 
a Lukáš Würfl- maľba.

Vernisáž, spojená s kultúrnym programom a občerstvením 
sa koná v piatok 5. februára o 18. hod. 

v mestskom kultúrnom stredisku na  2 . poschodí
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Z pohľadu niektorých ľudí je 
internet len nezdravý spôsob 
trávenia času. Ale zlepšenie 
kvality života, rozvoj myslenia, 
takmer neobmedzený prístup 
k informáciám nám umožňuje 
práve internet. 
Aj v našom meste  sa už bez 
neho nezaobídeme.  Môžeme 
si vybrať  poskytovateľa inter-
netových služieb aj na zákla-
de technológie, ktorú používa. 
Jednou z najmodernejších 
a najekologickejších, aké na 
svete sú, je prenos dát pros-
tredníctvom optických káblov. 
Máme tú výhodu, že aj v Senci 
sa našiel poskytovateľ, ktorý 
zainvestoval do tejto technoló-
gie. Senec je prvým mestom, 
v ktorom ju začali využívať aj 
domácnosti. 
Spoločnosť e-Net je tu od 
roku 2003 a už v  roku 2005 
začala budovať optickú sieť.  

Vďaka tomu každý, kto býva                    
v bytovke, má možnosť vybrať 
si najkvalitnejšiu a najšetrnej-
šiu  formu pripojenia pros-
tredníctvom optickej siete.                      
A takúto možnosť, ako prví na 
Slovensku, majú aj obyvate-
lia rodinných domov v Senci. 
Vzhľadom na vysoké náklady 
na realizáciu takéhoto pripoje-
nia iné spoločnosti sa zapája-
niu rodinných domov vyhýba-
jú. 
Je rok 2010 a e-Net naďalej za-
pája domácnosti v bytovkách, 
ponúka zvýhodnené balíky 
služieb. Na jar (keď to počasie 
dovolí) bude pokračovať v za-
pájaní rodinných domov. 
V e-Nete zvažujú úpravu prog-
ramovej štruktúry a v rámci 
začínajúcej seneckej televízie 
eSCe TV postupne rozširujú 
vysielaciu štruktúru o nové 
tematické okruhy. Budú sa  

týkať života našich spoluob-
čanov, akcií v našom meste                    
a aj dobrých nápadov pre život                                                       
a domácnosť  z pohľadu sta-
rých mám, ezoteriky, pribudnú 
i novinky z domova a zo sve-
ta. 
V tejto spoločnosti sa rozhodli 
skvalitniť aj prácu v oblasti slu-
žieb zákazníkom. Pripravujú 
prekvapenia pre svojich ver-
ných zákazníkov a skvalitňujú 
prístup k ich potrebám. 
Preto e-Net vyzýva svojich 
terajších i budúcich zákazní-
kov, aby vyjadrili svoje myš-
lienky, nápady a názory... 
Zároveň oznamuje, že upravil 
otváracie hodiny v zákazníc-
kom centre, od 1. februára 
bude od pondelka do piatka 
otvorené od 9. do 18. hod.  

(en)

Začínajúca TELEVÍZIA eSCe TV 
rozširuje vysielanie

Senčania OVLÁDLI 
Šalianskeho Maťka
Tri prvenstvá, jedno druhé a jed-
no tretie miesto získali seneckí 
žiaci na okresnom kole súťaže 
v prednese slovenských povestí 
Šaliansky Maťko J. C. Hron-
ského. Zúčastnilo sa na ňom 
20 recitátorov z deviatich škôl 
okresu.
Výsledky - 1. kategória: 1. Ka-
tarína Demková (ZŠ Tajovské-
ho, Senec), 2. Jakub Golais (ZŠ 
Bernolákovo), 3. Lina Barancová 
(ZŠ Most pri Bratislave), 2. ka-
tegória: 1. Gabriela Kuzmová 
(ZŠ Tajovského, Senec), 2. Dia-
na Čičmancová (ZŠ Mlynská, 
Senec), 3. Alexandra Barkolová 
(ZŠ Veľký Biel), 3. kategória: 
1. Františka Kupkovičová (ZŠ 
Mlynská, Senec), 2. Tomáš Hav-
rila (ZŠ Most pri Bratislave), 3. 
Dominika Debnárová (ZŠ Tajov-
ského, Senec).
Súťaž sa konala v priestoroch 
ZUŠ Fándlyho. Ceny daroval 
krajský školský úrad a MO Mati-
ce slovenskej, spolu so ZUŠ boli 
aj organizátormi.         

  H.Č.
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Program na február
Kino MIER Senec

Začiatok večerných
predstavení o 18. hod.

4. štvrtok
HALLOWEEN 2
Zlo má nový osud. Michael Myers sa vracia      
v desivom pokračovaní remaku klasického 
hororu. USA, nevhodné do 15 r., 100 min.

Vstupné: 2,30 eur

5. 6. 7., piatok - sobota - nedeľa
ALVIN A CHIPMUNKOVIA 2
Fenomén mnohých generácií je späť. Animo-
vaná rodinná komédia. USA, vhodné pre všet-
kých, 88 min., česko – slov. dabing

Vstupné: 2,50 eur

8. 9., pondelok - utorok
SHERLOCK HOLMES
Skvelá zábavná dráma Guya Ritchieho. Ak-
čný, dobrodružný krimifilm v hlavných úlohách 
s Robertom Downeyom jr. a Judom Lowom. 
VB/Austr./USA, nevhodné do 12 r., 128 min.

Vstupné: 2,50 eur

11. 12., štvrtok - piatok
KLONY
Bruce Willis v hlavnej úlohe sci-fi thrilleru pod-

ľa kultového komiksu. Komu sa dá veriť a kto 
je skutočný vo svete klonov? USA, nevhodné 
do 15 r., 110 min. 

Vstupné: 2,50 eur

13. sobota
VIANOČNÁ KOLEDA
Jim Carey ako úžerník vo veľkolepom spra-
covaní Dickensovej klasiky. Réžia Robert Ze-
meckis. Rodinný film. USA, nevhodné do 10 r., 
97 min., slov. dabing.

Vstupné: 2,50 eur

15. pondelok
LÁSKA NA DRUHÝ POHĽAD
Romantická dráma o vdovcovi Ryanovi, ktorý 
stretne osobu a jeho život sa obráti hore no-
hami. Hrajú: Jennifer Aniston, Aaron Eckhart. 
USA, nevhodné do 12 r., 95 min.

Vstupné: 2,30 eur

16. utorok
PARANORMAL ACTIVITY
Premýšľali ste nad tým, čo sa v noci deje okolo 
vás, keď spíte? Hrôza privádza do šialenstva 
divákov po celom svete. Horor. USA, nevhod-
né do 15 r., 86 min.

Vstupné: 2,50 eur

18. 19., štvrtok - piatok
ZOMBIELAND
Akčná komédia o dvoch mužoch, ktorí našli 

spôsob, ako prežiť vo svete ovládaným zom-
bíkmi. V hlavnej úlohe Woody Harrelson. USA, 
nevhodné do 12 r., 87 min.

Vstupné: 2,30 eur

20. 21., sobota - nedeľa
AVATAR
Vitajte v novom svete za hranicou vašej fan-
tázie. Avatar je film, ktorý prepisuje filmovú 
históriu! Scenár, réžia: James Cameron. USA, 
nevhodné do 12 r., 166 min., slov. dabing

Vstupné: 3 eurá

22. 23., pondelok - utorok
ULOVIŤ MILIARDÁRA
Miliardára túži uloviť každý i každá. Aktuálna 
téma pre každého. Drzá komédia režiséra To-
máša Vorla. ČR, nevhodné do 12 r., 120 min.

Vstupné: 2,50 eur

25. štvrtok
PLANÉTA 51
Niečo neznáme sa približuje k ich planéte... 
My! Animovaný film. USA/Šp., vhodné pre 
všetkých, 91 min., slov. dabing

Vstupné: 2,30 eur

26. 27. 28., piatok - sobota - nedeľa
TVOJA CESTA ZA SLÁVOU
Remake oscarového muzikálu z 80. rokov spo-
lu s jeho titulnou pesničkou FAME. Absolútna 
disciplína, náročné tréningy majú ukázať, kto 

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 Ke-
rekešová. 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. 

Spoločenská kronika
Narodili sa

Simona Tóthová, Nela Klinčoková, David 
Šproch, Juraj Kontár, Oliver Mikita, Oskar 
Mikita, Zuzana Tkáčová, Bibiana Došeková, 
Peter Halásek, Barbora Pšenáková, Michae-
la Králová, Soňa Podmanická, Samuel Zajac, 
Laura Kuruczová, Júlia Tedlová, Miriam Otru-
siníková, Dominika Filipská, Žofia Žiláková, 
Mário Lehotský

Manželstvo uzatvorili
Paul Aaron Walace - Katarína Poláková, Pavel 
Kadlec - Eva Nováková 

Blahoželáme jubilantom
Krásne životné jubileum osla-
vuje Mária Majová. Je nám 
veľkým potešením, želať Ti       
v deň Tvojich 60 narodenín 
veľa zdravia, šťastia veľa, 
všetko, čo si srdce želá.
Veľa lásky, spokojnosti, v ce-
lej ďalšej budúcnosti, úspech 
v tvári, radosť v oku, úspech v každom  žitia 
kroku. To Ti prajú dcéry Renata a Marcela        
s rodinami a manžel Pavol.

Jednota dôchodcov MO v Senci 
Helena Neszméryová (65), Mária Gašparovi-

čová (65), MUDr. Oľga Čerbaničová (70), La-
dislav Farkaš (70)

Klub dôchodcov 
Alžbeta Ásványiová (85), Irena Hoksová (80), 
Valéria Neszméryová (75), Helena Neszméry-
ová (65), Mária Majová (60), Terézia Tóthová  
(60)

Slovenský zväz telesne
postihnutých ZO č. 215 v Senci

Ján Šavel (55)

Navždy nás opustili
Ladislav Hartl (1957), Alžbeta Piačeková 
(1912), Matilda Kuruczová (1930), Jolana Po-
órová (1926), Jozef Novák (1952), Ján Košút 
(1931), Ján Vnučko (1937), Ján Strešnyák 
(1938), Margita Kozmerová (1937), JUDr. Ladi-
slav Járek (1926), Anton Zváč (1933), Alžbeta 
Csabayová (1944), Milan Garaj (1983), Klára 
Bilčíková (1954) 

V hlbokom žiali, s úctou a lás-
kou sme spomínali čas, keď 
pred rokom dňa 27. januára 
dotĺklo láskavé srdce nášho 
milovaného a nezabudnuteľ-
ného manžela, otca, svokra, 
starého a prastarého otca 
Jána Ingeliho. S vďakou a láskou pri jeho pa-

miatke spomínajú manželka Elena, dcéry Eva, 
Elena a zať Ľuboš. Ďalej vnúčatá Andrejka, 
Romanka, Marek, Evička s manželmi a rodi-
nami, pravnučka Elinka a ďalšia rodina. Nezo-
miera bez zabudnutia ten, kto žije v srdciach 
ľudí. Preto prosíme vás, ktorí ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku. Ďakujeme.

Dňa 28. februára si pripomína-
me 2. výročie, čo nás   navždy 
opustil náš milovaný manžel, 
otec, brat, svokor a dedko 
Viliam Horváth. S láskou 
na teba spomíname, navždy 
ostaneš v našich srdciach.
Szívünkben soha el nem múló 

szeretettel  emlékezünk február 28 – án halálá-
nak második évfordulóján drága halottunkra 
Horváth Vilmosra. Köszönjük mindenkinek, 
akik velünk emlékeznek. Szerető felesége, fia, 
lánya, menye és unokái.

Dňa 10. februára uplynie rok, 
čo nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, syn a brat 
Vladimír Rigo. Ne sírjatok, 
már többé nem szenvedek, 
fájdalom csak az, hogy nem 
lehetek veletek. Köszönet és 
hála minden szál virágért,               
a síromra elhelyezett  minden szál gyertyáért.
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má skutočný talent a výdrž stať sa najlepším a 
zažiť skutočné uznanie a slávu. Tanečno - hu-
dobný film. USA, nevhodné do 12 r., 107 min.

Vstupné: 2,50 eur

Detské a mládežnícke
filmové predstavenia:

21., nedeľa,  POZOR! o 15.15 hod.
AVATAR
Vitajte v novom svete za hranicou vašej fan-
tázie. Scenár a réžia: James Cameron. Akčný 
sci-fi film. USA, nevhodné do 12 r.,  166 min., 
slov. dabing.

Vstupné: 3 eurá

28., nedeľa o 15.30 hod.
PLANÉTA 51
Niečo neznáme sa približuje k ich planéte... 
My! Animovaný film. USA/Šp, vhodné pre všet-
kých, 91 min., slov. dabing

Vstupné: 2,30 eur

Kultúrne podujatia: KINOSÁLA

3.2., streda o 18. hod.
Fašiangový koncert dychovej hudby SEN-
ČANKA

7.2., nedeľa o 15.30 hod.
Farbičková princezná - divadlo Žihadlo
Rozprávka plná farbičiek, pesničiek a dobrej 
nálady.

Vstupné: 2 eurá

14.2., nedeľa o 17. hod
Koncert Jiřího Zmožka a Richarda Rikkona
UŽ MI LÁSKO, NENÍ 20 LET 

Vstupné: 10 eur 

24.2., streda o 17. hod.
Slávnostný program k 45. výročie založenia 
Základnej školy J.G. Tajovského v Senci

Kultúrny program: LABYRINT

5.2. , piatok o 18. hod. 
Vernisáž výstavy „NATURE“ na tému prírody
Fotografia: Robert Melicher
Maľba: Marián Vaštag a Lukáš Würfl  
Spojené s kult. programom a občerstvením 
2. posch. MsKS

Vstup: voľný

12.2., piatok o 18. hod.
Beseda s Ivetou Radičovou – Ženy, podpora 
podnikania
Organizuje TOP centrum podnikateliek Senec
2. posch. MsKS

Vstup: voľný

20.2. sobota o 15.30 hod.
DETSKÝ KONCERT - Dobrodružstvá Dona 
Chichota,, predpredaj: pokladňa
2. posch. MsKS

Vstup: 2,50 eura 

28.2., nedeľa o 15. hod.
Pocta Hviezdoslavovi - literárne popoludnie 
organizované Maticou slovenskou
2. posch. MsKS                                                  

Vstup: voľný

OSLAVUJEME SIEDME VÝROČIE NAŠEJ
INŠTITÚCIE

AKREDITOVANÁ MINISTERSTVOM
 ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

LEKTORI SÚ Z CANADY A Z USA

PONÚKAME NASLEDUJÚCE ÚROVNE ANGLIČTINY
BEGINNER - ZAČIATOČNÍK, PRE-INTERMEDIATE - MIERNE POKROČILÝ, 

INTERMEDIATE - POKROČILÝ, UPPER – INTERMEDIATE - VYŠŠIE
POKROČILÝ AND BUSINESS ENGLISH - OBCHODNÁ ANGLIČTINA

ŠPECIALIZUJEME SA NA OBCHODNÚ ANGLIČTINU, 
ÚVODNÁ HODINA JE ZADARMO!

ĎALŠIE INFORMÁCIE A CENNÍK!
MOBILE: 0903 329 020 OR 0948 033 959

anti.heni@gmail.com



• A Csemadok szervezésében a Teátrum, 
Színházi Polgári Társulás 2010. január 27-én 
a Szenci Kultúrházban adta elő Szirmai-Ba-
konyi: Mágnás Miska című háromfelvoná-
sos operettjét Dráfi Mátyás rendezésében. 
A szervezők legnagyobb örömére minden 
jegy elkelt  és még legalább 50 jegyetre volt 
igény, amit sajnos a kultúrház kapacitására 
való tekintettel  már  nem tudtak bebiztosíta-
ni. Ezúton kérnek elnézést azoktól, akiknek 
nem jutott belépőjegy. Sikeres előadás volt, 
a szereplők sok tapsot kaptak és a közön-
ség jól szórakozott. 

• Pod záštitou ZO Csemadoku v Senci sa 
27. januára uskutočnilo Teátrum, Színhá-
zi Polgári Társulás, predstavenie operety 
v troch dejstvách Szirmaiho a Bakonyiho: 
Mágnás Miško v réžii Mátyása Dráfiho. Na 
najväčšie potešenie organizátorov sa všet-
ky vstupenky predali, dokonca bol dopyt aj 
po ďalších. Bolo to úspešné predstavenie, 
obecenstvo sa dobre bavilo.

Szülői bál az alapiskolában
A Szenczi Molnár Albert Alapiskola Szülői Tanácsa 2010. január 22-én szervezte meg ha-
gyományos farsangi bálját. A jó hangulathoz hozzájárult a gazdag tombola és a jó borok 
is. A mulatozás mint mindig, kivilágos virradatig tartott. 

Ples ZÁKLADNEJ školy
Rodičovská rada pri ZŠ A. M. Szencziho 22. januára usporiadala svoj tradičný fašiangový 
ples. K výbornej zábave prispela aj bohatá tombola a dobré víno.   

foto Gábor Agárdy
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Teve  tűfokán
Felettünk mindig egyforma az ég,
süt ránk a napunk, melenget,éltet,
szemünk tágra nyit, látjuk a szépet,
tudjuk: van kezdet, de éppúgy a vég,
és mégis, mégis oly sok az árnyék?!
üres szóhalom, légüres szándék.

Szegény szegények és dúsgazdagok,
vérim a földön éhezve fázván,
sorstársak itt is, ott is csak árván...e
esküszöm nektek, veletek vagyok!
hol az igazság? mért csak szép eszme?
mért élnek sokan ütve, megvetve?

Köszönts ránk holnap, vezess új létbe,
arany reménnyel kelünk mindenütt,
de sajnos tudjuk: mi nem sikerült,
hajónk, mily nagy kár, nem ért révbe,
pedig Teremtőnk embert  teremtett,
vagy talán mégis, talán tévedett?

Teve tűfokán... vagy mid van, oszd szét,
ismert a parancs, vagy csak délibáb?
testvér a testvér? barát a barát?
mikor fogjuk meg már egymás kezét?
nagy Úr az égben nyisd ki sok szemét,
szeresse végre testvér a testvért!

Én csak leírom, mit érzek,vélek,
szerte mindenütt, a szíverm övék!
és hiszem, mondom-oszlik majd sötét!
Aaszent napkelte jelez a népnek,
tiszta,szent jövő lesz majd jutalom
és boldog ember köszönt utamon.

Hisz aki testvér sírig az marad!
ha pénzes, gazdag avagy csak szegény,
de él a hűség- legszentebb erény,
a kézfogás köt, az agy akarat,
sok még a balga, nem él a néppel,
hadd legyen váltás holnap jöttével!

Mgr. Katona Roland

Beíratás a Szenczi Molnár Albert 
Alapiskolában

2010. január 22-én és 23-án tartottuk az 
alapiskolában a beiratást az I.évfolyamba a 
2010/2011-es tanévre.
A leendő elsősöket szüleik és az óvó nénik 
is elkísérték erre a nevezetes eseményre. A 
beíratási ünnepséget megtisztelte jelenlé-
tével Duray Rezső, a Szenc és Vidéke Tár-
sulás elnöke, városi képviselő. Köszöntötte 
az ünnepi gyülekezetet, s megköszönte a 
szülők bizalmát intézményünk iránt.
A beíratás játékos formában zajlott  peda-
gógusaink vezetésével. A leendő elsősök 

elutaztak a Karib-tenger egyik szigetére, 
melyet az első osztály tantermében alakí-
tottunk ki. Ezen a szigeten futott zátonyra 
a Feketeszakál, a hírhedt kalóz hajója, s itt 
ásták el a kincsesládikót is, melyet csak az 
ügyes legénység nyit majd ki. Csak az le-
hetett kalóz és a legénység tagja, aki kiállta 
a kalózpróbákat. A próbák ügyességi fela-
datokból álltak, főleg a gyerekek rajztehet-
ségét és kommunikációs képességeiket 
csillanthatták meg. A játékos verseny után 
mindenki megkapta a megérdemelt jutal-
mat, amely kalózsapka és a legénységhez 
való tartozás bizonyítványa volt. Aki a pró-
bát kiállta, bebizonyította az iskolaérettsé-
gét is.
Miközben az asztaloknál különféle foglal-
kozások zajlottak, a szomszéd teremben a 
szülők kitöltötték az adatlapot, s elbeszél-
gettek pedagógusainkkal.
Az elkövetkező tanévre 21 gyermeket írattak 
be intézményünkbe. Köszönjük a szülők  bi-
zalmát, s  a problémamentes együttműkö-
désért fogunk tevékenykedni.

PaedDr. Metzner Zoltán,  igazgató

Zápis do prvého ročníka ZŠ s vjm A. M. 
Szencziho sa konal v budove školy, v dňoch 
22.-23. januára. Na túto dôležitú a ojedinelú 
udalosť budúcich prváčikov odprevadili ro-
dičia a učiteľky MŠ. Na slávnostnom zápise 
prvákov sa zúčastnil aj Rezső Duray, pred-
seda Zruženia Senec a okolie, poslanec 
mestského zastupiteľstva. Vo svojom prího-
vore pozdravil rodičov, učiteľov a poďakoval 
sa im za dôveru a podporu.
Zápis prebiehal hravou formou, budúci pr-

váčikovia virtuálne obsadili karibský ostrov 
pirátov, našli ukryté bohatstvo, preukázali 
svoje vedomosti a získali potvrdenie o zdat-
nosti.
Po tejto hre sa mohli venovať rôznym for-
mám tvorivých ručných prác, zatiaľ ich ro-
dičia vyplňovali dotazníky, porozprávali sa 
s pedagógmi.
Na školský rok 2010/2011 je zapísaných 21 
budúcich žiakov.

PaedDr. Zoltán Metzner, riaditeľ

ZÁPIS v maďarskej základnej škole  



(dokončenie zo str. 1)

Pri nástupe na brehu za hote-
lom Senec nechýbala ani tra-
dičná hymna, v ktorej okrem 
iného rezonovalo, ...vydržíš to, 
len sa nevzdávaj... 
Povzbudzovať prišlo aj množ-
stvo divákov, ktorí zaplni-
li breh. Primátor Karol Kvál 
privítal otužilcov, medzi nimi 
„jedno mláďatko, šesť dám              
a ostatných samčekov.“ Medzi 
Tromi kráľmi boli aj dvaja králi 
kanála La Manche. Zoltán Ma-
kai, ktorý ho ako prvý Slovák 
prekonal v roku 2002 a Ivan 
Gazdík, ktorému sa to podarilo 

v závere septembra minulého 
roku. Na seneckom podujatí 
si občianske združenie Ľado-
vé medvede pripomenulo 10. 
výročie svojho vzniku, stalo sa 
tak práve v Senci.
V studenej vode si viacerí aj 
zaplávali a dosť bolo takých, 
ktorí vo vode vydržali maxi-
mum (odporúčané lekármi) 22 
minút. 
Ako sa vyjadrili samotní otu-
žilci, bolo to náročné, pretože 
voda mala 1,5 stupňa a začí-
nala byť kašovitá, lepila sa... 
Teplota vzduchu sa pohybo-
vala okolo 1 stupňa.

Do vody sa ponorili aj traja 
Senčania Vladimír Lysičan, 
Silvester Poór a so sadrou 
na zranenej ruke Štefan Bor-
dács. Komentoval to slovami, 
„hádam nám ruka nebude 
rozkazovať!“ Na záverečnom 
účtovaní v hoteli Senec vy-
svedčenia za dobrý výkon do-
stali všetky ľadové medvede, 
ďakovné diplomy si prevzali 
aj predstavitelia mesta K. Kvál 
a viceprimátorka Helena Ne-
mcová, ako aj zástupca hotela 
Senec.

Eva Lauková, 
foto Ján Lauko
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Otužilci v MRAZIVEJ vode jazier

Štefan Bordács a Vladimír Lysičan

Silvester Poór

Medzi tromi kráľmi je Z. Makai (vľavo) a I. Gazdík (vpravo), ktorí zdolali kanál La Manche.
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Systém výmeny informácií me-
dzi členskými štátmi na zákla-
de doteraz platného spôsobu 
podávania súhrnných výkazov 
sa ukázal ako nepostačujúci, 
a preto bolo potrebné dosiah-
nuť, aby daňová správa člen-
ského štátu, v ktorom je daň 
z pridanej hodnoty splatná, 
mala k dispozícii informácie 
o dodaniach v rámci Spolo-
čenstva čo možno najskôr                
a mohla ich využiť na účinný 
boj proti daňovým podvodom. 
Z uvedeného dôvodu dochá-
dza od 1.1.2010 k zmene le-
hoty na podávanie súhrnného 
výkazu ako aj spôsobu jeho 
podania. Zmeny súvisiace                           
s podávaním súhrnných vý-
kazov boli premietnuté do zá-
kona č. 222/2004 Z. z. o dani      
z pridanej hodnoty v znení ne-
skorších predpisov (ďalej len 
zákon o DPH).

Kto je povinný podať súhrn-
ný výkaz k DPH a v akej le-
hote?

• Platiteľ DPH ak: 
- dodal alebo premiestnil tovar 
oslobodený od DPH z tuzem-
ska do iného členského štátu; 
- zúčastnil sa na trojstrannom 
obchodne ako prvý odbera-
teľ;
- dodal službu s miestom do-
dania v inom členskom štá-
te podľa § 15 ods. 1 zákona          
o DPH osobe, ktorá je povinná 
platiť DPH. 
Lehota:
Platiteľ dane podáva súhrnný 

výkaz za kalendárny mesiac 
alebo kalendárny štvrťrok        
v závislosti od podmienok sta-
novených v § 80 odst.1 a 2no-
velizovaného zákona o DPH, 
pričom lehota je od 1.1.2010 
stanovená do 20 dní po skon-
čení obdobia, za ktoré táto 
povinnosť vzniká.
 
• Zdaniteľná osoba, ktorá je 
registrovaná pre DPH podľa 
§ 7 alebo §7a) ak: 
- dodala službu s miestom 
dodania v inom členskom štá-
te podľa § 15 ods. 1 zákona          
o DPH osobe, ktorá je povinná 
platiť DPH. 
Lehota:
Takáto zdaniteľná osoba po-
dáva súhrnný výkaz len za 
kalendárny  štvrťrok, pričom 
prvý krát tak urobí v termíne 
do 20.4.2010

Ako podať súhrnný výkaz     
k DPH?

Súhrnný výkaz sa po 1.1.2010 
podáva len elektronickými 
prostriedkami, to znamená, 
že bude realizované pros-
tredníctvom Portálu daňovej 
správy SR www.drsr.sk v časti 
, ktorá sa  nazýva eTAX , pri-
čom platiteľ dane sa musí 
stať autorizovaným použí-
vateľom elektronických slu-
žieb.  V praxi to vyžaduje rea-
lizáciu nasledovných krokov:

Registrácia na Portáli daňo-
vej správy:
V prvom kroku je potrebné si 

zo svojej počítačovej stanice 
vyplniť formulár pre registrá-
ciu používateľa pre autori-
zované služby, ktorý spolu                       
s vygenerovaným ID je trebaé 
vytlačiť a priniesť na miestne 
príslušný daňový úrad za úče-
lom autorizácie používateľa. 
Pred tým, ako platiteľ navštívi 
DÚ sa musí rozhodnúť pre for-
mu podpisu elektronicky do-
ručovaných dokumentov teda 
súhrnného výkazu.  Zo záko-
na o DPH vyplýva, že súhrn-
ný výkaz musí byť podpísaný 
zaručeným elektronickým 
podpisom (ZEP) alebo pokiaľ 
osoba, ktorá podáva súhrnný 
výkaz má uzavretú písomnú 
dohodu s daňovým úradom, 
ktorá obsahuje najmä nále-
žitosti elektronického doru-
čovania, s použitím tzv. elek-
tronickej značka (EZ) použije 
EZ. Upozorňujeme však, že 
pri použití EZ má osoba po-
vinnosť do 5 pracovných dní 
odo dňa elektronického poda-
nia súhrnného výkazu doručiť 
správcovi dane v písomnej 
forme jeho prvú stranu a vyh-
lásenie o podaní písomnosti 
elektronickou formou.  

Autorizácia používateľa na 
miestne príslušnom daňo-
vom úrade (DÚ):
Je nevyhnutnou podmienkou 
na získanie prístupu k autori-
zovaným elektronickým služ-
bám konkrétneho daňového 
subjektu. V procese autorizá-
cie sú registrovanému pou-
žívateľovi pridelené prístupo-

vé práva k dátam daňového 
subjektu, ktoré sú evidované 
v daňovom informačnom sys-
téme.

Podrobný postup registrácie 
a autorizácie  je zverejnený 
na Portáli daňovej správy SR        
v časti Aktuality a Elektronická 
komunikácia, kde je k dispozí-
cii aj Používateľská príručka 
pre autorizované elektronické 
služby a podrobné Podmien-
ky využívania Autorizovaných 
elektronických služieb vrátane 
nutných technických predpok-
ladov na strane používateľa.

Podanie Súhrnného výkazu 
elektronickými prostriedka-
mi:
Po úspešnej registrácii a auto-
rizácii má používateľ autorizo-
vaných elektronických služieb 
možnosť podať súhrnný výkaz 
elektronickými prostriedka-
mi podpísaný buď ZEP alebo 
elektronickou značkou. Upo-
zorňujeme, že je potrebné 
dodržať lehotu na podanie 
súhrnného výkazu, ktorá je    
s účinnosťou od 1.1.2010 naj-
neskôr do 20 dní po skončení 
obdobia, za ktoré je povinnosť 
podať súhrnný výkaz. 

Bližšie informácie k povinnosti 
podávaniu súhrnného výkazu 
elektronickou formou získate 
na web stránke www.drsr.sk   
v časti aktuality.  

Odbor služieb pre verejnosť
DRSR Banská Bystrica

Podávanie súhrnných výkazov k DPH po 1.1.2010

Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku
Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség

CSEMADOK
Szenci Alapszervezete – Základná organizácia Senec

Pozvánka

Pozývame Vás, aj členov Vašej rodiny na výročnú členskú schô-
dzu Základnej organizácie Csemadoku v Senci, 

ktorá sa bude konať 
7. februára (nedeľa), o 15. hodine 

v Kultúrnom dome v Senci.

Na výročnej členskej schôdzi si môžu členovia prevziať 
členské známky na rok 2010.

Po schôdzi Vás srdečne pozývame na malé občerstvenie.

Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku
Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség

CSEMADOK
Szenci Alapszervezete – Základná organizácia Senec

Meghívó

Tisztelettel meghívjuk Önt és családját a Csemadok Szenci
Alapszervezetének évzáró gyűlésére,

2010. február 7-én (vasárnap), 15.00 órai kezdettel a Szenci
művelődési házba.

A taggyűlésen a tagok átvehetik a 2010-es 
Csemadok tagsági bélyegeket.

A taggyűlés után szeretettel várjuk mindnyájukat egy kis frissítőre. 
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CHÝBA regulárna hracia plocha
Podľa trénerky basketbalis-
tov GABBO Senec Ing. Gab-
riely Rebrošovej rok 2010 
bude pre klub prelomový, 
pribúda hráčov aj priazniv-
cov. „Keď sme v roku 2006 
začínali, bolo nás 20 a bola 
som jediná trénerka. Dnes 
máme okolo 110 detí a troch 
trénerov.“

Plány sú ambicióznejšie, tento 
rok sa chcú v klube pripraviť 
na nasledujúcu hraciu sezónu 
a   prihlásiť sa do súťaží kate-
górií mladších aj starších mini 
žiakov, mladších a starších 
žiakov i kadetov. V súčasnosti 
pracujú na zostavení hráč-
skej pyramídy, aby do svojej 
činnosti zaviedli systém a ka-
tegórie na seba nadväzovali. 
Každý tréner sa bude venovať 
svojmu družstvu a trénerská 
rada zjednotí metodický po-
stup tak, aby aj tréningové jed-
notky na seba nadväzovali.
V prebiehajúcej súťažnej se-
zóne hrajú juniori - hráči, ktorí 
boli pri  zrode klubu, oblastnú 
bratislavskú súťaž, medzi ôs-
mimi družstvami sa pohybujú 
okolo 5. a 6. miesta. Okrem 
nich sú do súťaží, vyhláse-
ných Slovenskou basketbalo-
vou asociáciou v tejto sezóne, 
zapojení mladší žiaci (od 10 
do 13 rokov), starší žiaci (13 až 
15). V predchádzajúcej sezó-
ne mal klub prihlásených len 
mladších žiakov a juniorov. Aj 
tu, v počte prihlásených druž-
stiev, je vidieť progres. 
Ako uviedla G. Rebrošová, na 
začiatku školského roka robili 
nábor. „V Senci je veľký záu-
jem o tento šport. Korešpon-
duje to s tým, že basketbal je 
tretím najobľúbenejším špor-
tom na svete. Koncom minu-
lého roka som však naň mala 
menej času, bola som pracov-
ne veľmi vyťažená, vypadáva-
la som z tréningov. Chcem sa 
touto cestou rodičom aj deťom  
ospravedlniť. Na Silvestra som 
si dala záväzok, že detičky len 
tak nenechám a potiahnem 
to ďalej. Trénujem prípravku, 

najmladšie deti, tréningy majú      
v stredu o 17.30. Inak trénin-
gy sú každý deň, v telocvični 
sme od 17. do 21. hod. Mlad-
ších žiakov trénuje Roland 
Šmihel, starších basketbalista 
Peter Šaškievič, aj on má jas-
né predstavy o fungovaní klu-
bu. Prišiel zo Spišskej Novej 
Vsi, kde je pekne vybudovaná 
pyramída od prípravky až po 
mužov, ktorí hrajú slovenskú 
extra ligu.“
Keď chcú hrať vyššie súťaže, 
musia mať regulárnu hraciu 
plochu. V súčasnosti využíva-
jú telocvičňu na Slávii vďaka 
Gymnáziu A. Bernoláka, ktoré 
je najväčším sponzorom klu-

bu. No bohužiaľ nie je v súla-
de s hracími parametrami vyš-
ších súťaži – celoslovenských 
juniorských a kadetských. 
„Ak by sme ich hrali, len na 
nájomnom by sme za sezónu 
zaplatili okolo desaťtisíc eur. 
Hľadáme sponzorov, ďalších 
priaznivcov, aby sme do sú-
ťaže mohli prihlásiť aj kadetov, 
hrajúcich slovenskú ligu.“ Dru-
hým najväčším sponzorom je 
mesto Senec. 
Tréneri trénujú deti popri svo-
jom zamestnaní zdarma, baví 
ich to. Ak však chcú ísť profe-
sionálnejšou cestou (smer je 
jasný - vyššie súťaže), cestou 
motivácie deti, musia trénerov 
začať aj finančne odmeňovať. 
A to sú ďalšie peniaze navy-
še.
Títo basketbaloví nadšenci 
majú aj iné zámery. Pripravili 
projekt Senecká školská liga 
v basketbale, no potrebujú 
podporu riaditeľov i učiteľov, 

aby deťom dali možnosť špor-
tovať, aby zachytili aj talenty       
a ďalej ich rozvíjali.
„V rámci mestskej dunaj-
skostredskej basketbalovej 
ligy hrajú aj naši funkcionári, 
chceme tam pritiahnuť se-
neckých juniorov, aby zbie-
rali skúsenosti. Zatiaľ sa nám                      
v súťaži darí, sme na čele,“ 
vraví spokojne G. Rebrošová.
V klube chcú zlepšiť podmien-
ky po každej stránke. „Je to 
dlhá cesta, ale každý rok sa 
zlepšujeme. Minulú sezónu 
sme v súťaži mladších žiakov 
nevyhrali ani jeden zápas,        
v súčasnosti máme za sebou 
päť víťazných stretnutí. Ob-
javujeme a vychovávame aj 
talenty, to je naša vizitka. Nie-
ktorí chlapci odchádzajú do 
bratislavských družstiev - na-
príklad v Interi Bratislava hrá 
za juniorov Filip Stranovský           
a Pavol Gavora zase v B.S.C. 
Bratislava. Medzi mladšími 
žiakmi máme tiež veľké talenty 
– Victora Ibaru, Martina Šegitu 
a Samuela Hanáka, ktorí, keď 
budú na sebe pracovať, môžu 
to dotiahnuť ďaleko.“
Šancu rozvíjať svoj talent 
majú v basketbalovom klube 
aj dievčatá, je ich však málo, 
trénujú s chlapcami.
Eva Lauková, foto Rudolf Szabo

Plány basketbalistov sú ambicióznejšie, pracujú na zostavení hráčskej pyramídy

Mladší a starší žiaci s trénerkou Gabrielou Rebrovičovou a trénerom Petrom Šaškievičom

Jeden z talentov Victor Ibara



Spoznáme
najlepších
ŠPORTOVCOV
Vyhlásenie najlepších senec-
kých športovcov sa uskutoční        
v stredu 3. marca o 17. hod.           
v kinosále mestského kultúrne-
ho strediska. Traja majstri sveta 
budú jeho ozdobou.                (r)
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Trojkráľový ŠACHOVÝ rapid turnaj  
Na Troch kráľov sa uskutočnil 
v ZŠ A. M. Szencziho Troj-
kráľový šachový rapid turnaj 
v Senci, Open nultý ročník.  
Na turnaji sa zúčastnili hráči 
domáceho klubu a niekoľko 
hráčov z ŠK Tureň a Dunaj-
skej Stredy. Medzi súťažiaci-
mi privítali aj Senčana Dávida 
Vargu, viacnásobného maj-
stra Slovenska, ktorý hrá za 
ŠK Dunajská Streda a turnaj 
vyhral, medzi dievčatami maj-
sterku Slovenska do dvanásť 
rokov Renátu Koloditsovú. 
Najmladším účastníkom tur-
naja bol osemročný Roland 
Bartoš, ktorý  prekvapil aj do-
spelých. Technické zabezpe-
čenie a ovládanie šachového 

programu na riadenie súťaže 
mal na starosti 13-ročný člen 
ŠK Senec Bence Simon. 
Organizátorom turnaja bolo 
vedenie šachového klubu ŠK 
Senec (Mgr. László Mészáros, 
Ing. Anton Ludwig a Ing. Szi-
lárd Simon). Hlavným rozhod-
com turnaja bol Ing. Ján Cíbik. 
Žrebovanie sa robilo švajčiar-
skym systémom na deväť kôl. 

Výsledky: 1. Dávid Varga (ŠK 
D. Streda), 2. Ján Cíbik (ŠK 
Senec), 3. Matúš Újhelyi (D. 
Streda), 4. Juraj Víťazka, 5. 
Róbert Gyurcsi, 6. Evelína To-
movicsová, 7. Renáta Kolodit-
sová, 8. Peter Pozsár (všetci 
Senec)Hrá Dávid Varga (vľavo), víťaz turnaja.

Lucia v TOP TEN

Nádejnému slovenskému mo-
tokrosárovi Jarkovi Antaličovi 
(11) neprekáža ani mrazivá zima 
a svoju motorku popreháňa aj   
v teréne zasneženej bývalej te-
helne.              foto Ján Lauko

Už po tretí raz sa do hviezdnej 
zostavy Top ten pretláčačov 
Slovenska dostala najlepšia 
slovenská armwrestlerka, Sen-
čanka Lucia Debnárová. Je 
spokojná? „To budem až vte-
dy, keď sa stanem absolútne 
najlepšou. Tým bol za minulý 
rok Ľubormír Jagnešák, získal 
rovnaký počet medailí, len jed-
na bola vzácnejšia.“ Ostatné 
umiestenia boli bez poradia. 
Lucia mala vlani svoju najús-
pešnejšiu sezónu, na majstrov-
stvách Európy bola na obe ruky 
strieborná, na svetovom šam-
pionáte si pozlátila pravú ruku, 
na ľavú bola štvrtá. Ocenenie 
za výbornú tréningovú prípravu 
majsterky sveta dostal aj Luciin 

otec Michal (na foto s Luciou)  
(el), foto Ján Lauko

Turnaj pedagógov
Výborné výkony aj výborná 
atmosféra sprevádzali už 17. 
ročník volejbalového turnaja 
pedagógov seneckých škôl, ku 
ktorým sa tradične pridalo zmie-
šané družstvo mestského úra-
du. Víťazom turnaja, na ktorom 
sa zúčastnila aj v poradí 4. ZŠ 

Tajovského, sa stal jeho organi-
zátor Gymnázium A. Bernoláka. 
Druhá skončila  Stredná odbor-
ná škola a na treťom mieste sa 
zhodne umiestnili ZŠ Mlynská                                     
a mestský úrad. Za tie prepo-
tené dresy a spoločné posede-
nie to naozaj stálo.          (el)

foto Ján Lauko


