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Futbalisti SFM Senec si zvýšili náskok na čele tabuľky

Ešte ideme za Aničkou! Dohovárali sa chlapci na sídlisku za Štiftom. Ani upršané počasie im nezabránilo, aby na Veľkonočný pondelok 
neobliali či nevyšibali svoje spolužiačky a kamarátky.                                                                                                                     foto Ján Lauko

Pozitívna správa – na Okrúhlom 
stole líder ateliéru Kosi Ing. arch. 
Pavel Kosnáč predstavil zámer, 
postaviť nový multifunkčný šta-
dión so zameraním na ľadový 
hokej, ktorý by mala využívať 
predovšetkým mládež. Podob-
ný štadión postavil v Trenčíne 
hráč NHL Marián Gáborík. Podľa 
našich informácií za investíciou        
v Senci by mal, okrem iných, stáť 
aj hráč NHL. Architekt zatiaľ in-
vestorov nepredstavil. Mesto po-
núklo na výstavbu haly mestský 
pozemok na severe Slnečných 
jazier.         (pokračovanie na str. 15)

Multifunkčná hala má svoju podobu Mesto mení
telefónne čísla
Pozor! Od 15. apríla sa menia 
telefónne čísla mestského 
úradu. 
So zámerom ušetriť výdavky 
mesto prechádza k novému 
miestnemu operátorovi e-
Net, prvá časť čísla 02/40259 
XXX sa mení na 02/20205 
XXX. Napríklad telefónne čís-
lo na sekretariát bude po no-
vom 02/20205 101 (doteraz 
02/40259 101).

(nové čísla na str. 14)



Úvod tradičného Okrúhleho 
stola (stretnutia predstavite-
ľov mesta s občanmi), ktorý 
sa konal v kinosále kultúrne-
ho domu, patril odpočtu úloh 
vyplývajúcich z predchádza-
júceho stretnutia. 

Okrem iného primátor Karol 
Kvál uviedol, že parkovací sys-
tém, ktorý chce mesto umiestniť 
na novom parkovisku pri pošte, 
je už objednaný. Parkovanie na 
ňom chce mesto spoplatniť pre-
to, lebo sa často stáva, že ľudia, 
ktorí chcú ísť na poštu, nemajú 
kde parkovať. Mesto vyčlení ur-
čitý čas, ktorý spoplatnený ne-
bude (uvažuje sa o jeden a pol 
hodine), parkovanie bude zdar-
ma aj od 19. hod. do 7. hod. Pri-
mátor sa dotkol aj mestskej do-
pravy vláčikom, ktorý skúšobne 
premáva zhruba rok. „Pribúdajú 
požiadavky na rozšírenie jeho 
trasy, chceme ich do jeho okru-
hu zapracovať.“
Štruktúru a činnosť Bratislav-
ského samosprávneho kraja 
predstavila jeho vicežupanka 
PhDr. Gabriella Németh, do 

ktorej agendy patrí oblasť so-
ciálna, zdravotníctvo, školstvo 
a kultúra. Uviedla o. i, že BSK 
ešte nemá schválený rozpočet, 
stať by sa tak malo na zasadnutí 
zastupiteľstva v apríli.
Ďalšia časť stretnutia bola veno-
vaná prioritám mestského zas-
tupiteľstva. Primátor vyzdvihol 
rekonštrukciu Farského námes-
tia a domu smútku. V súvislosti                                                               
s vybudovaním kruhovej križo-
vatky pri pošte uviedol, že mesto 

o tomto projekte naďalej rokuje. 
O obchvate mesta informoval 
poslanec Zdenek Černay. Pove-
dal, že sa pracuje na odbornej 
štúdií a rokuje sa s vlastníkmi 
pozemkov o ich vykúpení.
Zazneli aj informácie o realizácii 
nového územného plánu, kto-
rý je v súbehu s novým územ-
ným plánom vyššieho územ-
ného celku. Ako ďalej odznelo,                                                      
v rámci bytovej politiky sa mes-
to v súčasnosti sústreďuje na 

vytvorenie bývania pre najslab-
šie sociálne vrstvy. Na Sokol-
skej ulici v areáli súčasnej kotol-
ne sa má do konca tohto roka 
zrealizovať jednoduché bývanie          
v desiatich tzv. kontajneroch, 
na čo je v rozpočte vyčlenených 
100-tis. eur, v ďalšej etape sa 
plánuje výstavba šestnástich 
bytov na Hurbanovej a Kolláro-
vej ul. Byty budú v nadstavbe 
na dvoch nefunkčných výmen-
níkových staniciach.
V rámci Okrúhleho stola prezen-
toval projekt Bezpečné mesto  
zástupca spoločnosti PPZ sys-
tém Dušan Haulík, ktorý však na 
prezentáciu dostal len dvanásť 
minút. Stručne stihol informovať 
o prevratnej novinke syntetickej 
DNA, neviditeľnej, no účinnej 
zbrani v boji proti kriminalite. Na 
ochranu svojho majetku ju môžu 
využiť obyčajní ľudia, ale aj pod-
nikatelia či banky. Predstavil aj 
ďalšie produkty, účinné v boji 
proti nežiaducim javom – napr. 
proti sprejerom či zgrupujúcim 
sa agresívnym jedincom. 

Eva Lauková
foto Ján Lauko
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Zaznel ODPOČET, predstavili priority

„Dlhý týždeň“ – možnosť osobne si prevziať platobné výmery za daň z nehnuteľností, 
za komunálny odpad a ostatné miestne dane

V termíne od 12. do 16. apríla si budú môcť občania prevziať platobné výmery naraz za daň z nehnuteľností, za komunálny 
odpad, aj za ostatné miestne dane. Zároveň bude k dispozícii pracovisko pokladne. Platby môžete realizovať v hotovosti, ale aj 

prostredníctvom platobných kariet cez POS terminál priamo v pokladni.

Počas tohto „dlhého týždňa“ budú pracovníčky ekonomického odboru - oddelenia príslušných daní a poplatku, 
ako aj pokladne k dispozícii denne od 7. do 18. hod. nepretržite, t. j. aj počas obedových prestávok.

Žiadame občanov, aby možnosť osobného prevzatia platobných výmerov využili tí daňovníci, na ktorých meno znie platobný 
výmer, t. j. budú sa vydávať na základe predloženého občianskeho preukazu daňovníka. 
Mesto realizuje úsporné opatrenie na poštovnom a žiada občanov o ústretovosť, aby využili tento „dlhý týždeň“ a prišli si osobne 
vyzdvihnúť platobné výmery a v rámci možností si aj vyrovnať daňové povinnosti.  Ďakujeme.

Ing. Janette Matúšová, vedúca odboru ekonomiky

Na stretnutí s občanmi informovali zľava: vicežupanka PhDr. 
Gabriella Németh, viceprimátorka Helena Nemcová, primátor Karol 
Kvál, poslanci Ing. Gašpar Józan a Zdenek Černay.

Niekoľko stoviek veriacich             
v Senci si na Veľký piatok ucti-
lo pamiatku umučeného Kris-
ta. Počas štrnástich zastavení 
veriaci so sviečkami v rukách 
vyslovili prosby. Štvormetrový 
kríž niesli na rukách muži. Cieľ 
bol - spoločne prežívať potupnú 
cestu k pokore a utrpeniu, ktoré 
Pán Ježiš prežil za nás. 

MonSkov

Cesta k pokore
a UTRPENIU

Evanjelikov v Senci poctil svojou 
návštevou na Veľkonočné služ-
by Božie prezident Slovenskej 
republiky Ivan Gašparovič, ale 
aj generálny biskup evanjelickej 
cirkvi a. v. na Slovensku Miloš 
Klátik. Po bohoslužbe mnohí ob-
čania využili možnosť pozdraviť 
sa s prezidentom. 

(r), foto Ján Lauko

PREZIDENT 
v evanjelickom 
kostole 



Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistic-
kého úradu (ŠÚ) SR zapojila do realizácie Zisťova-
nia o príjmoch a životných podmienkach domác-
ností v rámci európskeho projektu štatistiky chu-
doby a sociálneho vylúčenia. V SR bolo pre rok 
2010 do tohto zisťovania vybraných takmer 6-tisíc 
domácností vo viac ako 300 obciach, týka sa to aj 
mesta Senec a vybraných obcí okresu Senec. Zis-
ťovanie sa uskutoční od 1. do 30. apríla. Upozor-
ňujeme obyvateľov, aby neposkytovali údaje oso-
bám, ktoré sa nepreukážu príslušným „Poverením 
opytovateľa“ a dokladom totožnosti.         (ŠÚ SR)

Zisťovanie v domácnostiach 
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Chytili LUPIČA 
z VÚB
Policajtom sa podarilo vypátrať 
a zadržať lúpežníka, ktorý 12. 
februára podvečer s nožom      
v ruke prepadol pobočku VÚB 
banky v Senci a odniesol si 
1700 eur. Polícia konala na zá-
klade anonymných informácií. 
Podľa našich zistení išlo o čin 
feťáka, ktorý sa potreboval do-
stať k peniazom.                   (r)

Našla sa 
PEŇAŽENKA
Vzácni ľudia ešte žijú. Pocti-
vý nálezca odovzdal na po-
lícii v Senci ešte 11. februára                   
peňaženku aj s určitou sumou 
peňazí. Neulakomil sa na jej 
obsah a urobil dobrý skutok. 
Peňaženka sa nachádza na 
Obvodnom oddelení polície      
v Senci. Jej majiteľ sa môže in-
formovať osobne, alebo na po-
licajnom telefónnom čísle 0961 
533 705.                                (r)

Uzávierka májového
čísla mestských novín Senčan 

je v pondelok 19. apríla.

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)

V Senci zadržaného 24-roč-
ného Vietnamca a 57-ročné-
ho Slováka umiestnili v cele 
predbežného zaistenia.

Počas dvoch prehliadok ne-
bytových priestorov 22. marca      
v Senci v rámci policajnej akcie 
s krycím názvom Čaj pracov-
níci Národnej protidrogovej 
jednotky objavili na ulici Bélu 
Bartóka a Mierovom námes-
tí osem kilogramov sušenej 
marihuany, ako aj 1534 kusov 
rastlín rodu Canabis vážiacich 
75 kg a kompletné vybavenie 
na pestovanie marihuany. 
Podľa predbežného vyjadrenia  
odborníkov z tohto množstva 

by sa dalo vyrobiť najmenej 
tisíc dávok, za ktoré by predaj-
covia na čiernom trhu zinkaso-
vali desaťtisíc eur. Hovorkyňa 
Prezídia Policajného zboru 
Andrea Polačiková potvrdila, 
že policajti v tejto súvislosti 
zadržali dve osoby. Oboch, 
24-ročného Vietnamca a 57-
ročného Slováka, umiestnili 
do cely predbežného zaiste-
nia. Obvinení sú z drogovej 
trestnej činnosti a hrozí im 
trest odňatia slobody na 10 až 
15 rokov. Zaistené stopy a vec-
né dôkazy postúpili na ďalšiu 
expertízu a znalecké dokazo-
vanie.  

(r), foto Ján Lauko

Objavili MARIHUANU 

MOTORKÁRI na jazerách
Na severe Slnečných jazier budeme môcť opäť 
obdivovať skvosty motoriek. 

Už tradične tu svoju sezónu otvára motocyklový 
klub Red Barons svojím podujatím Moto Country 
Rock Fest. Uskutoční sa na stanovej ploche pri 
Holiday Village od 30. apríla do 2. mája. Zaují-
mavý je aj sprievodný program, v piatok 30. aprí-
la budú zabávať kapely Ahoj, Bukasový masív, aj 
František Nedvěd, v sobotu 1. mája Kaktus, Extip, 
Kabát Revival či Guns N´ Roses Revival. Súčasťou 
programu budú aj rôzne súťaže.                         (r)

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

Predávame byty v novostavbe 
bytového domu v obci 

Veľký Grob,
za cenu od 33 000 eur. 

Podrobné info na stránke 
www.bytyvelkygrob.sk

a na tel. č.: 0903 728 865.

Pozvánka
Vedenie Klubu dôchodcov pri 

Mestskom úrade v Senci 
pozýva svojich členov 

na majáles.

Termín: 5. mája o 16. hod.
Kde: Stredná odborná škola, 

Kysucká 15 (Montostroj)

Záujemcovia si môžu zakúpiť
vstupenky v hodnote 2 eurá 

v klube dňa 20. apríla 
od 14. do 17. hod.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Ponuka práce - recepčná v golfovom
klube GKBO

Miesto výkonu práce: Golfový klub Borša, Hrubá Borša 35, 
925 23 Jelka

Termín nástupu: začiatok mája 2010

Náplň práce: predaj loptičiek na driving range a vstupov 
na ihrisko, požičiavanie golfových palíc a pod., predaj 

občerstvenia, administratívna činnosť, práca s pokladňou a pod.

Požiadavky na zamestnanca: • Vzdelanie SŠ s maturitou
• Anglický alebo nemecký jazyk - začiatočník

• Microsoft Word, Excel, Outlook, internet
• Reprezentatívne, profesionálne a príjemné vystupovanie

V prípade, že spĺňate požiadavky, zašlite do konca apríla svoj 
štruktúrovaný životopis s priloženým motivačným listom 

a fotografiou na e-mail: info@golfborsa.sk.

inzercia

V tomto dome na ul. Bélu Bartóka pestovali marihuanu.

PODVODNÍČKA 
predávala pozemky 
na Guláške
Príslušníci Kriminálnej polície      
v Senci zadržali 31. marca Mar-
tinu V. zo Senca, ktorá sa už 
dlhšiu dobu snažila podvodným 
spôsobom predávať pozem-
ky patriace mestu Senec. Na 
svoj čin bola dobre pripravená                     
a tak celý jej podvod bolo ťaž-
ké odhaliť. Z dosiaľ zistených 
informácií „predávala“ pozemky 
pri Hlbokom jazere (Guláške)                                                       
s tým, že v budúcnosti ich noví 
majitelia môžu využiť ako staveb-
nú parcelu. V obchodných roko-
vaniach vystupovala ako pove-
rená Mestským úradom Senec 
a domnelým novým majiteľom 
pozemkov dokonca vystavovala 
potvrdenia o prevzatí finančnej 
hotovosti, ktoré boli označené 
pečiatkou Mestský úrad Senec 
- číslo pečiatky 38. Vzhľadom 
na to, že takýchto „obchodov“ 
sa mala dopúšťať už dlhší čas, 
žiadame občanov, ktorí sa moh-
li stať obeťou podvodu, aby si 
svoju kúpu preverili priamo na 
mestskom úrade. Ak by ste na-
dobudli presvedčenie, že ste sa 
stali obeťou takéhoto podvodu, 
prihláste sa na polícii.            (pr)
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Stretli sa MLADÍ 
umelci i absolventi
Prezentáciou práce svojich od-
borov a absolventov Základná 
umelecká škola Fándlyho po-
kračovala v oslavách 50. výro-
čia vzniku. Usporiadala stret-
nutie bývalých absolventov      
a učiteľov výtvarného odboru, 
ktorí sa zišli na vernisáži výsta-
vy v priestoroch centra Laby-
rint v kultúrnom dome. Prišlo 
23 absolventov,  z nich mnohí 
dosiahli až na piedestál. Sú     
z nich akademickí maliari, 
sochári, architekti či grafickí 
dizajnéri, ktorí dostali výborné 
základy práve na ZUŠ.  

Stretnutie s tanečným, hudob-
ným a literárno-dramatickým 
odborom sa konalo v kinosá-
le kultúrneho domu, scénu            
v rámci ZUŠ pripravili jej vý-
tvarníci. Striedali sa hudobné 
a tanečné čísla i scénky. Veľký 
aplauz zožalo aj záverečné 
vystúpenie mládežníckeho 
ľudového orchestra Igrici. Vo 
svojom príhovore prácu pe-
dagógov a žiakov ZUŠ ocenil 
aj Ján Palkovič z ministerstva 
školstva.

Eva Lauková
foto Ján Lauko

Zdravé potraviny

• V kaviarenskej časti si môžete vybrať z bohatej po-
nuky nealko nápojov, káv, čajov či z vínnej karty.
• V reštauračnej časti bohatá ponuka jedál poteší 
každého gurmána. Nájdete v nej tie najlepšie chody 
z domácej i medzinárodnej kuchyne, vegetariánske 
jedlá, jedlá z rýb, rôzne špeciality i sladké pochúť-
ky. Jedálny lístok je pravidelne sezónne obmieňaný. 
Počas pracovných dní je k dispozícii denné menu.

• Pôvabné prostredie reštaurácie vytvára skvelé 
podmienky pre rôzne rodinné, spoločenské alebo 
firemné oslavy a stretnutia. 
• AQUA  coffee&restaurant ponúka neobmedzený 
prístup na internet. Parkovanie je bezplatné a ne-
obmedzené.
• AQUA wiffi coffee & restaurant je otvorená denne, 
v čase od 10. do 22. hod.

Iste si niektorí všimli, že v našom 
malom mestečku pribudla nová 
predajňa zdravých potravín Pla-
neta Food. Nájdete tu široký 
sortiment zdravých a chutných 
potravín, mnohé v BIO kvalite. 
Na svoje si tu prídu všetci, ktorí 
majú nejaký zdravotný problém, 
ale aj tí, ktorí sa rozhodli  urobiť 
niečo pre svoje zdravie.
Personál v predajni vám pomô-
že zorientovať sa v širokom sor-
timente potravín pre zdravých       
a chorých, pre celiatikov, diabe-
tikov, ale aj gurmánov a maškrt-
níkov. Podelí sa s vami o recepty 
na bežné a slávnostné varenie.
Pre tých, ktorým to nestačí, sú 
prednášky s ochutnávkou na 
rôzne témy a „Kurz čarovného 
varenia“. 
Bližšie info v predajni na Vajan-
ského 31 (pri kníhkupectve Per-
gamen).
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NOVINKA: ÚVER LEN ZA 1,99 %
Verná svojej tradícii, najväčšia stavebná sporiteľňa opäť prichádza s novinkou, ktorá prináša jej 

klientom možnosti, ako si rýchlejšie a efektívnejšie splniť svoju predstavu o lepšom bývaní.
Rozhovor s Ing. Stanislavom 
Sasinkom, organizačným ria-
diteľom Prvej stavebnej spori-
teľne, a. s.

V súvislosti so stavebným 
sporením a jeho výhodami sa 
často skloňuje štátna prémia 
a úroky. Stále platí, že sú to 
najdôležitejšie prednosti toh-
to bankového produktu?
Určite. Z pohľadu klienta je to-
tiž zaujímavé, ak vie, že svoje 
financie ukladá bezpečne, a pri-
tom ešte aj výhodne. A výhod-
nosť mu zabezpečujú nielen 
dvojpercentné ročné úroky, ale 
aj štátna prémia, ktorá aj v tom-
to roku môže byť až 66,39 €. Pre 
našich sporiteľov je nesporne 
výhodné a zaujímavé aj to, že už 
po dvoch rokoch sporenia a po 
splnení stanovených podmie-
nok, získajú zákonný nárok na 
stavebný úver s iba 2,9-percent-
ným ročným úročením. A tento 
úrok im garantujeme počas ce-
lej doby splácania úveru.
V súčasnosti sa ale objavili na 
verejnosti informácie, že na 
úvery ponúkate ešte výhod-
nejšie úroky, než tie, o ktorých 
ste teraz hovorili. Ako to teda 

s úvermi a úrokmi je?
O čom som hovoril v úvode, to je 
dlhodobá záležitosť a platí bez 
časového obmedzenia. To, na 
čo sa pýtate, je naša aktuálna 
ponuka, ktorá platí pre žiadosti 
o úver podané v čase od 1. aprí-
la do 31. júla 2010. Konkrétne je 
to ponuka, v rámci ktorej majú 
naši klienti možnosť získať úver 
s naozaj mimoriadne výhodnou 
úrokovou sadzbou len 1,99 % 
ročne. A dokonca úver s takým-
to zaujímavým úrokom môžu 
využiť klienti – fyzické osoby            
a aj právnické osoby – spolo-
čenstvá vlastníkov bytov a byto-
vé družstvá.
Aké ďalšie podmienky musia 
vaši klienti splniť na to, aby 
mohli túto ponuku využiť?
Medziúver so zvýhodnenou 
úrokovou sadzbou musí byť               
v prípade fyzických osôb za-
bezpečený záložným právom 
na nehnuteľnosť alebo hnu-
teľnou zábezpekou. V prípade 
právnických osôb je potrebné, 
aby čerpaný medziúver využi-
li na obnovu bytového fondu. 
Fyzické osoby môžu čerpať me-
dziúver v maximálnej výške 170 
000 €, v prípade manželov ale-

bo partnerov a pri financovaní 
jedného objektu môže byť táto 
suma až dvojnásobná. Právnic-
ké osoby majú výšku úveru ne-
obmedzenú. Zvýhodnenú úro-
kovú sadzbu garantujeme do 
konca kalendárneho roka 2010. 
Počnúc 1. januárom nasledujú-
ceho roka sa úroková sadzba 
zmení na sadzbu platnú v čase 
podania žiadosti o úver.
Znamená to, že by ste záujem-
com o lepšie bývanie poradili, 
aby možnosť získať úver len 
za 1,99 % využili čo najskôr?
Samozrejme, pretože čím skôr 
si klient podá žiadosť o úver so 
zvýhodnenou úrokovou sadz-
bou, tým viac na zvýhodnenom 
úročení získa.
Spomenuli ste, že vaša aktu-
álna novinka – úvery s ročným 
úrokom 1,99 % – je časovo 
limitovaná. Čo v prípade, že 
klient by túto šancu aj rád vy-
užil, ale pracovné alebo iné 
povinnosti mu nedovolia nav-
štíviť vás.  Existuje aj pre neho 
nejaké riešenie?
Máte pravdu v tom, že stále platí 
– čas sú peniaze. Ak klient má 
záujem o našu novinku alebo 
aj v prípade, ak by sa rád iba 

dozvedel viac o možnostiach 
využitia stavebného sporenia, 
môže sa na nás obrátiť telefonic-
ky a náš obchodný zástupca sa 
s ním dohodne na stretnutí buď 
u klienta v práci, uňho doma, 
alebo kdekoľvek, kde to klien-
tovi vyhovuje. Naši obchodní 
zástupcovia sú rovnako flexi-
bilní aj čo sa týka času, takže 
stretnúť sa môžu aj v popolud-
ňajších či večerných hodinách, 
alebo aj cez víkend. Všetci naši 
spolupracovníci sú vybavení 
mobilnými pracoviskami, takže 
aj keď klient nenavštívi priamo 
kanceláriu obchodného zástup-
cu, dostane určite plnohodnot-
né informácie a servis. 

Viac informácií v kanceláriách 
obchodných zástupcov 
PSS,  a. s., na adresách:

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

Lichnerova 16, Senec
tel.: 0915 890 028.

Pracoval do svojich 85 rokov, 
10. marca oslávil Jozef Vlk krás-
nych 99. Nik neverí, že má toľ-
ko.
S manželkou, ktorá zomrela 
pred jedenástimi rokmi, vycho-
val sedem detí, má šestnásť 
vnúčat a šesť pravnúčat. V Sen-
ci žije 52 rokov. Pracoval v dre-
várstve, do vysokého veku bol 
veľký záhradkár.
Recept na dlhovekosť? Zrejme 
pomáhajú aj gény, jeho mamič-
ka sa dožila 92 rokov. On jedáva 
päťkrát denne (musí byť desiata 
aj olovrant), má rád mäso, zbož-
ňuje prívarky. A jedna kávička 
denne stačí. K čaju či káve si 
však želá zákusok alebo šišku. 
Ráno pomaly vstane z postele, 
cvičí, osprchuje sa. Nevynechá 
pravidelnú prechádzku, má svo-
ju zaužívanú trasu. Nikdy nefaj-
čil, nepil. Bol pracant, nemal 
rád tých, čo nepracovali. A ako 

vravia jeho deti, je dochvíľny, 
nedajbože meškať...
Ešte aj dnes si uvarí. Nie že 
by nemal čo jesť, ale varenie 
ho jednoducho baví. A keď sa 

naobedujú, povie deťom: Vy si 
ľahnite, ja idem na prechádz-
ku... Jeho jediný syn Jozef na 
adresu otcovho výborného 
zdravotného stavu, keď sa ho 

nechytá ani chrípka či nádcha, 
vraví: „Má jediný problém - zle 
počuje. Ale noviny číta bez oku-
liarov, neberie žiadne lieky. Ob-
čas si ponatiera trochu boľavé 
kolená a vzdychne si - z čoho 
ma to len môže bolieť. Zrejme 
má pocit, že by mal viac chodiť                                                             
k lekárovi, kde sa občas aj pýta. 
Dostane vitamíny a je spokoj-
ný.“ Nezdrží sa smiechu: „Keď 
mal 90 rokov, zobral som mu 
bicykel, na ktorom stále jazdil. 
Vystrčil ruku a - odbočil. Bolo to 
nebezpečné. Stále ho opravo-
val, lepil. Aj nás deti viedol k prí-
rode, bicyklovaniu. Veľmi rady 
sme s ním chodili.“ Vravia, že je 
skvelý otec. Postaral sa o nich, 
teraz sa oni starajú o neho. Je 
ešte sebestačný, na striedačku 
mu vypomáhajú predovšetkým 
dcéry Beáta a Marika. Nech mu 
zdravie ešte dlho slúži!

Eva Lauková, foto Ján Lauko

SKVELÝ otec siedmich detí má 99

Oslávencovi prišli zablahoželať aj viceprimátorka Helena Nemcová 
(vľavo) a Alžbeta Bondorová zo sociálneho odboru MsÚ.
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Ako možno VYDEDIŤ potomka

Vydedenie je inštitút, ktorý 
umožňuje poručiteľovi odňať 
potomkovi dedičské právo, 
ktoré by mu inak patrilo, či už 
pri dedení zo zákona alebo zo 
závetu. 
Zákon umožňuje vydediť iba po-
tomkov a to len z dôvodov, ktoré 
Občiansky zákonník výslovne 
upravuje. Ide o tieto dôvody:  
a) potomok v rozpore s dobrými 
mravmi neposkytol poručiteľo-
vi potrebnú pomoc v chorobe,       

v starobe, alebo v iných závaž-
ných prípadoch (dôvod nie je 
daný, napr. ak poručiteľ pomoc 
odmietal, alebo poskytnutiu  
pomoci bránili objektívne dôvo-
dy na strane potomka), alebo  
b) potomok o poručiteľa trvalo 
neprejavuje opravdivý záujem, 
ktorý by ako potomok mal pre-
javovať, či  
c) potomok bol odsúdený pre 
úmyselný trestný čin na trest 
odňatia slobody v trvaní najme-
nej jedného roka, a nakoniec  
d) potomok trvalo vedie neu-
sporiadaný život.
Dôvod vydedenia je nevyhnut-
né podľa vyššie uvedeného 
konkretizovať v listine o vyde-
dení. Vychádzajúc z toho, musí  
dôvod vydedenia existovať                              
v čase spísania listiny. Potom-
ka nemožno platne vydediť 
pod podmienkou, že medzi 
spísaním listiny o vydedení                                                           
a smrťou poručiteľa  sa potomok 

dopustí niečoho, čo by mohlo 
byť dôvodom pre vydedenie.
V praxi sa stáva, že vydedený 
poprie existenciu dôvodu vy-
dedenia. Zväčša bude taký-
to potomok odkázaný na súd                    
a podanie žaloby.
Vydedenie spôsobuje, že vy-
dedený sa nestane dedičom, 
avšak jeho dedičský podiel na-
dobúdajú jeho deti. Ak poručiteľ 
ale nechce, aby dedili potomko-
via vydedeného, musí to v lis-
tine o vydedení výslovne určiť, 
potom nebudú dediť ani vnuci  
a ich deti. 
Pre formu spísania listiny o vy-
dedení platí to isté, čo pre spí-
sanie závetu (článok v minulom 
čísle). Môže sa spísať vlastno-
ručne, u notára alebo so sved-

kami. V každom prípade v tejto 
listine musí byť uvedený deň, 
mesiac a rok, kedy bola listina 
spísaná a podpísaná a samoz-
rejme dôvod vydedenia a uve-
denie vydedeného potomka. 
Poručiteľ môže  dokonca po-
tomkov vydediť v závete. Platné 
vydedenie nemožno urobiť spo-
ločným úkonom viacerých po-
ručiteľov, napr. ak by manželia 
spolu spísali listinu o vydedení 
svojho dieťa.   
Ak poručiteľ  zmení rozhodnu-
tie o vydedení, musí to prejaviť 
v listine s náležitosťami, aké sú 
potrebné pre listinu o vydedení. 
Vôľu zrušiť vydedenie možno 
prejaviť aj zničením  listiny ob-
sahujúcej vydedenie.

JUDr. Mária Faithová

Právnik radí

Keďže dobrých rád nie je nikdy dosť, rozhodli sme sa pre vás 
zaviesť  túto rubriku. S vašimi problémami sa môžete bezplatne

a aj anonymne obrátiť na našu redakciu, 
ktorá skontaktuje právnika a zverejní odpoveď.

Vedúca Strediska sociálnych 
služieb v Senci Alžbeta Rezs-
náková si nevie vynachváliť 
novo zrekonštruovanú kuchy-
ňu, do ktorej sa investovalo 
97-tis. eur. Z toho ministerstvo 
práce prispelo dotáciou tak-
mer 7-tis. eur (zvyšok vložilo 
mesto) na „úžasný konvek-
tomat, zariadenie, ktoré sa 
dá naprogramovať. Môžeme 
v ňom variť i piecť - napríklad 
naraz na ôsmich plechoch 
pre 60 ľudí“, vraví A Rezsná-
ková a dodáva: „Zatiaľ čo do-
siaľ sme mohli naraz robiť iba 
šesť knedlí, do veľkého pará-
ku sa ich teraz zmestí osem-
násť. Pribudol výborný robot 
aj s mlynčekom na mäso, ale           
i univerzálny rezač či stolitrová 
panvica na pečenie. Radosť 
variť.“
Kuchyňu prerobili celú doslo-
va od podlahy. Všetko sa les-
kne antikorom, pribudla nová 
vzduchotechnika, umývačka 
riadu, v potravinovom skla-
de 1200-litrová chladnička               
i 150-litrová mraznička a ďal-
ší pomocníci. Kuchyňa spĺňa 
všetky normy EÚ, hygienik ju 
označil za ukážkovú. 

V súčasnosti majú v stredis-
ku okolo 230 stravujúcich sa 
nepracujúcich dôchodcov 
(kapacita je 300), ktorí rovna-
ko pocítili zmeny k lepšiemu. 
Vďaka vynovenej kuchyni 

môžu chodiť na obedy včaš-
šie. Nové spotrebiče nielenže 
šetria čas, ale varenie a pe-
čenie je zdravšie, chutnejšie.       
O dobré jedlo na tanieri sa 
stará päť kuchárok a jedna 

pomocná sila.
Zrekonštruovanú kuchyňu dali 
opäť do prevádzky od 1. mar-
ca, celá rekonštrukcia trvala 
sedem týždňov.

Eva Lauková, foto Ján Lauko

Keď je radosť VARIŤ A PIECŤ
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SCR na veľtrhoch
cestovného ruchu
Správa cestovného ruchu Se-
nec, s. r. o., sa zúčastnila na 
štyroch medzinárodných veľ-
trhoch cestovného ruchu.
 
V januári v Brne a Bratislave, 
vo februári v Prahe a v marci               
v Ostrave. Ako uviedol riadi-
teľ SCR Ing. Róbert Podolský,          
„v Brne sme mali vlastný stánok 
s ďalšími spoluvystavovateľmi 
zo Senca. Nápaditý stánok nám 
zhotovil Tomáš Bulavčiak a Ing. 
Eva Kucharovičová sa postarala 
o krásnu dekoráciu vo vázach, 
ktorá rovnako pútala pozor-
nosť návštevníkov veľtrhu.“ Na 
výstavách v Bratislave a Prahe 
sa SCR zúčastnila pod záštitou 
Bratislavského samosprávneho 
kraja. R. Podolský: „V Ostrave 
sme opäť mali  spoločný stánok 
s Gastro Paula - Husacina u Gali-
ka. Zrealizovali sme tak myšlien-
ku vzájomnej prepojenosti ces-
tovného ruchu s gurmánstvom. 
Takáto prezentácia mala veľký 
ohlas.“                                      (r)

Počet zapísaných žiakov na 
seneckých základných ško-
lách narastá.

Zatiaľ čo pre aktuálny školský  
rok 2010/2011 ich zapísali 229, 
rok predtým to bolo 184.
Do jednej z najväčších základ-
ných škôl na Slovensku – do 
ZŠ Tajovského sa zapísalo 132 
prváčikov, do ZŠ Mlynská 76           
a do ZŠ s vyučovacím jazykom 

maďarským A. M. Szencziho 21. 
Preto sa vytvorí aj viac tried, po 
jednej pribudne na ZŠ Tajovské-
ho (spolu šesť) a ZŠ Mlynská 
(spolu štyri). 
Počty boli aktuálne ku dňu zá-
pisu prvákov, na ich zmene sa 
môžu prejaviť ešte odklady ná-
stupu niektorých prvákov. Tých 
zase musia prednostne prijať do 
materských škôl. 

Eva Lauková, foto Ján Lauko

Materské centrum (MC) s pod-
porou mesta koncom januára 
naštartovalo projekt Slnečná 
škôlka. Koná sa každé piat-
kové doobedie v priestoroch 
MC a stretávajú sa tu deti od 
troch do piatich rokov. Pre 
deti, ktoré z rôznych dôvodov 
nenavštevujú materskú školu, 
sa táto mini škôlka môže stať  

prijateľným medzistupňom pri 
prechode z výlučne domáce-
ho prostredia do rovesníckeho 
kolektívu. Učia sa spolunaží-
vať so svojimi rovesníkmi, roz-
víjať grafomotoriku, spoznávať 
svet okolo seba, a to aj formou 
výletov a vychádzok. Venujú 
sa aj kreatívnym činnostiam či 
veselým stretnutiam s hudbou. 
Do ďalšej, jarnej etapy pro-
jektu, ktorá sa začína v apríli                                                         
a končí v júni, sa môžu prihlá-
siť deti, ktoré už majú tri roky. 
Pre mamičky s malými deťmi 
do jedného roka je opäť ot-
vorený Bambino klub! Každú 
stredu od  13. do 15. hod. 
sa tu môžu vzájomne podeliť         
o materinské radosti aj staros-
ti, vypočuť si nejakú zaujíma-
vú prednášku či získať cenné 
rady, ktoré im pomôžu pri sta-
rostlivosti o bábätko. Mamič-
ky, ktoré klub vedú, sa už tešia 
na nové prírastky! Ďalšie infor-
mácie o aktivitách a programe 
materského centra nájdete na 
www.mc-slniecko.szm.sk

Jana Feniková
MC Senecké slniečko

„Škôlka“ aj Bambino KLUB

Narastá počet PRVÁKOV

Aj na ZŠ Mlynská sa tento rok zapísalo viac prvákov, musia preto 
vytvoriť o jednu triedu navyše.

Najlepší recitátori
Okresné kolo Hviezdoslavovho 
Kubína sa konalo v priestoroch 
ZUŠ Fándlyho.
Výsledky - 1. kategória poézia: 
1. Mária Košecká (ZUŠ Senec), 
2. Oliver Bahúl (ZŠ Ivánka pri Du-
naji), 3. Karin Demková (ZŠ Ta-
jovského), Tereza Petrufová (ZŠ 
Mlynská), 2. kategória poézia: 
1. Františka Kupkovičová (ZŠ 
Mlynská), 2. Barbora Kapustová 
(ZŠ Tajovského), 3. kategória 
poézia: 1. Tatiana Prejsová (ZUŠ 
Senec), 2. Jakub Krutek (ZŠ Ber-
nolákovo), 3. Anita Skuráková 
(ZŠ Mlynská).                      (H.Č.)

Malá TÁLIA
V MsKS sa uskutočnil už 13. 
ročník akcie Stretnutie s ma-
lou Táliou. BSK, Malokarpat-
ské osvetové stredisko v Mod-
re, MsKS Senec a mesto Senec 
sa zaslúžili o to, aby sa deti aj 
dospelí opäť stretli s kultúrou. 
Táto akcia prináša ukážky dra-
matickej tvorivosti detí a ochot-
nícke divadlo dospelých hrajú-
cich sa na deti.     MonSkov
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Míľa pre mamu sa koná v Senci 
a v ďalších 34 slovenských 

mestách a obciach 
8. mája od 15. do 18. hod. 

Štart je o 16. hod., koniec regis-
trácie účastníkov o 17. hod.

Šťavnatý JAZYK spisovateľky

Divadlo a PREDNES prózy dominovali

Dedička skvelého rozprávač-
stva, voľne plynúceho, šťavna-
tého jazyka, Veronika Šikulová 
žije a tvorí v Modre. Doteraz 
jej vyšlo päť kníh, ktoré sa na-
vzájom odlišujú svojou varia-
bilitou. Píše nielen pre deti a 
mládež, ale hlavne pre dospe-
lých. Prijala pozvanie a prišla 
do mestskej knižnice, aby 
priblížila spisovateľský život. 
V popoludňajších hodinách 
sa stretla s detskými čitateľmi 
a živo diskutovali o knihe To 
mlieko má horúčku.
Jej texty hýria nápadmi, ne-
očakávanými situáciami, ktoré 
sú na prvý pohľad úsmevné, 
no  siahajú aj do neradostných 
stránok ľudského prežívania.
Detské postavy obdarila fan-
táziou, vďaka nej vidia svet 
celkom inak ako dospelí. Šiku-
lovej hrdinky dokážu napríklad 
chytať hmlu do čiapok, urobiť 
sa neviditeľnými, rozprávať sa 

s túlavými psami, so stromami 
a rastlinkami. Veci v príbehoch 
žijú, okná vedia smútiť a tešiť 
sa, obálky a poštové známky 
sa radujú, mlieko môže ocho-
rieť a mať horúčku!
Vo večerných hodinách sa 
spisovateľka stretla s dospe-
lými čitateľmi. Rozprávala                     
o svojom detstve s otcom, zná-
mym spisovateľom Vincentom 
Šikulom, ako k nim chodievali 
na návštevu kamaráti spisova-
telia a ona ako malé dievčat-
ko počúvala s nadšením ich 
príbehy. Študenti počúvali aj 
o jej huncútstvach, školských 
zážitkoch, dospievaní, ale i 
prvých prijímačkách na vyso-
kú školu. Chcela sa stať žur-
nalistkou, čo sa jej i podarilo                              
a odtiaľ bol len krôčik k písa-
niu. Pridala aj  rozprávanie 
o jej terajšom živote, rodine, 
deťoch, bežnom pracovnom 
dni. Pracuje v Malokarpatskej 

knižnici v Pezinku v detskom 
oddelení, svoje diela píše zá-
sadne skoro ráno, keď jej ro-
dinní príslušníci ešte sladko 
spia. Motívy a inšpirácie čerpá 
z každodenného života.

Anna Lieskovská

Zábavná MÍĽA PRE MAMU s deťmi 
Už v siedmich krajinách sveta 
organizujú vždy v rovnaký deň 
a v rovnakom čase materské 
centrá Míľu pre mamu. Zábav-
né podujatie pre rodiny s deťmi 
i bez nich, ktorého myšlienka 
sa pred siedmimi rokmi zrodila 
na Slovensku, sa uskutoční aj           
v Senci. Účastníci (malí, veľkí       
i tí v kočíkoch) sa zaregistrujú 
do zoznamu a absolvujú míľovú 
trasu po Lichnerovej ulici, kto-
rou ich budú sprevádzať zaují-
mavé aktvity. Deti si môžu za-
súťažiť, v tvorivých dielničkách 
vyrobiť jedinečný darček pre 

svoju mamu, alebo si nechať po-
maľovať tvár. Aj dospelí si môžu 
popri trase zasúťažiť, prípadne 
vyskúšať spolu s dobrovoľníkmi 
z Červeného kríža resuscitáciu 
či absolvovať kontrolné meranie 
krvného tlaku. Každého čaká     
v cieli darček od sponzorov         
a organizátorov podujatia.
Na pódiu pred kultúrnym do-
mom je pripravený kultúrny 
program. Čaká na vás divadel-
né predstavenie, vystúpia deti 
z tanečných a umeleckých sú-
borov seneckých škôl i ženský 
spevácky súbor Matice sloven-

skej. Predstavia sa aj tí najmen-
ší – „klienti“ materského centra 
Senecké slniečko, ktoré je spolu 
so svojimi dobrovoľníkmi a sym-
patizantmi organizátorom celej 
akcie. Prejsť jednu míľu pre svo-
ju mamu má šancu každý, bez 
ohľadu na to, či ju prejde peši,    
s kočíkom alebo bez neho, na 
bicykli, ale i na invalidnom vo-
zíku. To či počet účastníkov 
prekoná minuloročný rekord, 
sa dozvieme v celoslovenských 
médiách. 

Jitka Hladká
 MC Senecké slniečko

Tretí ročník Okresnej pre-
hliadky Záujmovo-umeleckej 
činnosti sa niesol v súťaživej 
atmosfére. 

Do kultúrneho strediska prišlo 
51 žiakov zo seneckých zák-
ladných škôl Mlynská a Tajov-
ského, ale aj žiaci z Blatného                     
a Kráľovej pri Senci. Na rozdiel 
od minulých rokov dominovalo 
divadlo a prednes prózy. Kate-
gória spevu bola opäť silnejšie 
zastúpená, pričom najviac osl-

nili spevácke duetá. Vedúca 
ZUČ v MsKS Mgr. Beáta Blaščá-
ková zdôraznila, že „v tejto sú-
ťaži niekedy aj zdanlivo slabšie 
výkony môžu výdatne pomôcť 
škole dosiahnuť v koncovom 
sčítaní najviac bodov a zvíťaziť. 
Preto je výhodou zastúpenie 
všetkých súťažných kategórií. 
Dávame tak možnosť aj menej 
talentovaným deťom, prezento-
vať sa na umeleckej úrovni. Pri 
vyhodnotení nemáme klasické 
poradie, ale v jednotlivých ka-

tegóriách oceňujeme najvýni-
močnejší výkon.“ 
Výsledky: absolútny víťaz ZŠ 
Blatné, ďalšie ceny - divadlo: 
ZŠ Králová, spev mladšia kate-
gória: Dominika Meszárošová 
(ZŠ Kráľová), spev starší žiaci: 
Kristína Šuplatová a Adriana 
Skalková  (ZŠ Blatné), nástro-
jová hra: Veronika Blahovičová     
a Zuzana Lahová (ZŠ Blatné), 
tanec: Linda Natyašovičová (ZŠ 
Blatné), prednes prózy: Leo 
Kaiser (ZŚ Mlynská).              (r)

Súťaž VENOVALI
Bernolákovi 
Na významných dejateľov našej 
národnej minulosti by sme ne-
mali zabúdať. Aj preto Gymná-
zium Antona Bernoláka v Senci 
v spolupráci s Múzeom Jána 
Thaina v Nových Zámkoch,                    
v ktorom sa nachádza Pamätná 
izba A. Bernoláka, zorganizovali  
pre žiakov seneckých škôl vedo-
mostnú súťaž Život a tvorba An-
tona Bernoláka. Napriek tomu, 
že siedmaci a žiaci tretieho roč-
níka osemročného gymnázia sa 
museli popasovať so študijným 
materiálom z odbornej literatúry, 
preukázané vedomosti boli sve-
dectvom, že niekoľkomesačná 
príprava bola naozaj svedomitá. 
Výsledky: 1.  ZŠ Tajovského 
Senec: Nikoleta Demčáková, 
Lucia Šipošová, Juraj Potočár, 2. 
Gymnázium A. Bernoláka Se-
nec: Katarína Valovičová, Stela 
Tvrdá, Matej Novák, 3. Gymná-
zium A. Bernoláka Senec: Ka-
tarína Hrnčiarová, Barbora Hol-
lá, Dominika Polakovičová. 

Mgr. Dagmar Lenártová

POPOLUDNIE 
s Hviezdoslavom
Na popoludní s poéziou Pavla 
Országha Hviezdoslava básne 
o jeho národnom uvedomovaní, 
vzťahu k ľudovej piesni a k rod-
nému kraju recitoval PhDr. Ján 
Debnár. O živote a diele hovorila 
Mgr. Fabušová, slovenskými ľu-
dovými a hymnickými piesňami 
skrášlil program Spevácky zbor 
pri MO Matice slovenskej v Sen-
ci. Ďakujeme za hodnotný prog-
ram, ktorý nám priblížil veľkosť 
poézie tejto osobnosti.      (H.Č.)

Veronika Šikulová
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V začiatkoch fungovania tele-
vízie nikto netušil, ako sa nám 
dostane pod kožu. Je to nielen 
zdroj zábavy, ale aj informácií, 
aktualít a svojím spôsobom aj 
poučenia. Približuje nám život 
vo svojej rozmanitosti. Mohli by 
sme dokonca tvrdiť, že sa nám 
vryla pod kožu viac, ako inter-
net... Veď k základnému vyba-
veniu domácnosti nevyhnutne 
patrí aj televízia. 

Tak ako všetko, aj televízia ne-
uveriteľne rýchlo napreduje. 
Nemáme na mysli len televízory, 
televízne programy, ale tiež spô-
soby vysielania televízie. Zatiaľ 
čo doteraz sme pozerali len 5 až 
6 televíznych staníc, ktoré sme 
chytali pomocou klasickej tele-
víznej antény, teraz už môžeme 
pozerať 56 staníc a žiadnu an-
ténu na to ani nepotrebujeme. 
Stačí jeden kábel, ktorý nám 
privedú do bytu. 
Dokonca vývoj už postúpil tak 
dopredu, že vďaka SET UP 
BOXom môžeme bez toho, 

aby nám unikol dej filmu, ísť na 
toaletu, pretože vieme zasta-
viť program. Toto je len jedna                                
z mnohých vymožeností moder-
nej televíznej techniky.
Tak ako je súčasťou Senca         
e-Net, tak je súčasťou e-Netu aj 
zdokonaľovanie služieb. Preto 
od 1. júna spoločnosť e-Net za-
čína s testovaním novej televíz-
nej služby – IP TV. Testovanie 
ukončí k 31. decembru 2010. 
Ide o službu, ktorá pomocou 
širokopásmového spojenia             
a internetového protokolu (IP) 
poskytuje televíznym divákom 
digitálnu televíznu službu. 
E-Net ponúka prvým sto záu-
jemcom bezplatné testovanie 
po dobu šiestich mesiacov so 
všetkými výhodami a vymože-
nosťami SET UP BOXU. 
Hoci podmienkou testovania je 
internetové pripojenie od spo-

ločnosti e-Net, do testovania sa 
môžu prihlásiť aj záujemcovia, 
ktorí ešte túto službu nevyuží-
vajú. E-Net im internetové pri-
pojenie bezplatne nainštaluje 
bez viazanosti a po skončení 
testovania ho môžu kedykoľvek 
zrušiť. Viac informácií získate na 
webovej stránke www.e-net.sk.

Ak máte záujem zapojiť sa do 
bezplatného testovania IP TV 
od spoločnosti e-Net, prihlásiť 
sa môžete na mailovej adrese 
iptv@e-net.sk. Uzávierka pri-
hlášok je 1. mája,  preto neotá-
ľajte. 
Určite už každý pozná infor-
mačný kanál spoločnosti e-Net 
eSCe TV. Spoločnosť e-Net sa 
rozhodla osloviť všetkých pod-
nikateľov s ponukou na uverej-
nenie reklamy alebo inzerátu.  
Zviditeľnite sa pomocou eSCe 
TV. V máji len za symbolický po-
platok 3,75 eura s DPH na deň. 
Akcia platí pri reklame dlhej ma-
ximálne 30 sek. 

(dd)

Bezplatné testovanie televíznej služby

Sedem učiteľov si prevzalo 
Pozdravné listy primátora 
Karola Kvála pri príležitosti 
Dňa učiteľov.

Primátor sa poďakoval pred-
staviteľom škôl a odmeneným 
učiteľkám, ale aj vychováva-
teľkám stredných, základných                                      
a materských škôl za náročnú          
a zodpovednú prácu, ktorú 
vykonávajú v prospech detí. 
Ako uviedla predsedníčka 

mestskej školskej rady Mgr. 
Božena Venerčanová, „práca 
učiteľa je vysoko tvorivá hlav-
ne preto, že vychovať zo žia-
kov osobnosti si vyžaduje veľ-
kú mieru pedagogického citu, 
veľa tvorivých pedagogických 
úvah, vychádzajúcich zo sú-
stavného štúdia, vzdelávania 
a analyzovania výsledkov svo-
jej práce.“ Dodala, že každý 
človek môže byť osobnosťou, 
ale dobrý pedagóg, ktorý má 

rád svoju prácu, ňou byť musí. 
„Budúcnosť závisí od našej 
práce, od toho, akými vedo-
mosťami a mravnými kvalitami 
ju vyzbrojíme.“
Ocenení pedagógovia: Pav-
la Mucsková (vychovávateľka 
v Školskom klube na ZŠ Ta-
jovského), PaedDr. Mária In-
geliová (učiteľka II. stupňa na 
ZŠ Tajovského, predsedníčka 
Rady školy), Mgr. Eva Kleno-
vičová (učiteľka I. stupňa na 

ZŠ A. M. Szencziho, predsed-
níčka metodického združenia), 
Mgr. Kvetoslava Sládečková 
(učiteľka na ZŠ Mlynská),  Mi-
lada Hricišinová (učiteľka 
v MŠ Kysucká, v súčasnos-
ti poverená zástupkyňa),                                                 
PaedDr. Sidónia Dolezsá-
lová (riaditeľka MŠ Košická), 
Mgr. art. Valéria Tittlová (ve-
dúca výtvarného odboru na 
ZUŠ Fándlyho).

Eva Lauková, foto Ján Lauko

BUDÚCNOSŤ závisí od ich práce
Riaditeľka MŠ Košická PaedDr. 
Sidónia Dolezsálová

PaedDr. Márii Ingeliovej hrá do uška Ferdinand Dõme zo ZUŠ 
Fándlyho.

Vedúca výtvarného odboru na 
ZUŠ Mgr. art. Valéria Tittlová

Pocta RIADITEĽKE

Každoročne patrí 28. marec uči-
teľom. Tohtoročný Deň učiteľov 
bol pre naše mesto obzvlášť 
slávnostný, pretože riaditeľka 
ZŠ Tajovského Mgr. Božena 
Venerčanová si prevzala z rúk 
ministra školstva Ďakovný list, 
v ktorom ocenil jej dlhoročnú 
úspešnú a zodpovednú prácu.
S jej menom sa spája mnoho 
úspešných projektov realizova-
ných v škole. Pod jej vedením 
dosahuje výborné výsledky nie-
len vo vzdelávaní, ale i v rôznych 
súťažiach. Je aj kronikárkou 
mesta. V meste si ju vážia, rodi-
čia ctia a žiaci majú radi.
Blahoželáme!                           (r)
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Program na apríl
Kino MIER Senec

Začiatok večerných
predstavení o 18. hod.

8. 9. štvrtok – piatok
NEJAKO SA TO KOMPLIKUJE
Rozvedená, s radom výhod. Vitajte v roman-
tickej komédii, ktorej príbehy pochádzajú, až 
na výnimky, zo skutočného života, aj keď sa to 
nezdá.  V hlavných úlohách: Meryl Streep a Alec 
Baldwin. USA, nevhodné do 12 r., 116 min.

Vstupné: 2,50 eur

10., 11. sobota – nedeľa   
VALENTÍN
Režisér slávnej a nezabudnuteľnej Pretty Wo-
man prináša ďalšiu romantickú snímku, ktorá si 
získa srdcia filmových fanúšikov, a nielen tých 
zamilovaných! Hrajú Julia Roberts, Anne Hatha-
way, Ashton Kutcher, Patrick Dempsey a ďalší.. 
Nevhodné do 12 r., 125 min.

Vstupné: 2,50 eur 

12., 13. pondelok – utorok
KAWASAKIHO RUŽE
Film sa zaoberá stále veľmi naliehavou témou 
spolupráce s komunistickou tajnou bezpeč-
nosťou formou strhujúcej rodinnej drámy. Film 
Jána Hřebejka získal na Berlinale dve ocenenia. 
Hrajú Martin Huba, Daniela Kolářová, Milan Mi-
kulčík, Ladislav Chudík a ďalší. ČR, nevhodné 
do 12 r., 95 min.

Vstupné: 2,30 eur

15.,16. štvrtok – piatok
MIKULÁŠOVE ŠIBALSTVÁ
Mikuláš a jeho nezbední spolužiaci, ktorých 
si obľúbia celé generácie detí po celom svete. 
Rodinná komédia s českým dabingom. Franc., 
nevhodné do 7 r., 91 min.

Vstupné: 2,50 eur

17., 18., 19. sobota – nedeľa – pondelok
DOKTOR OD JEZERA HROCHU
Nová česká filmová komédia v réžii Zdeňka 
Trošky na motív knižnej predlohy Miloslava 
Švandrlíka. Vo filme dominuje typický český 
humor. Hrajú Jaroslav Šmíd, Tereza Bebarová, 

Eva Holubová a ďalší. ČR, nevhodné do 12 r., 
100 min. 

Vstupné: 2,50 eur

20. utorok   
SAW VI
Šieste pokračovanie krvavej hororovej série 
SAW. USA/ Kanada/ VB, nevhodné do 15 r., 90 
min.

Vstupné: 2,30 eur

22., 23. štvrtok – piatok
LIETAM V TOM
Príbeh muža, ktorý žil s hlavou v oblakoch. 
George Clooney, Vera Farmiga, Anna Kendrick, 
Jason Bateman v jednom z najlepších filmov 
uplynulého roku. USA, nevhodné do 15 r., 109 
min.

Vstupné: 2,50 eur

24., 25. sobota – nedeľa    
STARÍ PSI
Zistiť, že ste otcom dvojčiat, je chvíľa, keď muži 
musia držať spolu... Robin Williams a John Tra-
volta v komédii, kde byť otcom je peklo. USA, 

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

Stella Palcová, Daniel Ryník, Tobiáš Pikus, Paulína 
Jendrušáková, Patrícia Bukovinská, Erika Petrakovi-
čová, Juraj Rebroš, Timur Koziak, Lillien Mlynárová, 
Zachariáš Šterdas, Alex Köppl, Tereza Smyčková, 
Alex Tabár, Linda Danišová, Dominika Čemanová, 
Alex Drapčať, Alex Danter, Nikolas Antal

Manželstvo uzatvorili
Ladislav Magyar - Zuzana Jurková, Eduard Filipský 
- Veronika Mihálová

Blahoželáme jubilantom
Jednota dôchodcov MO v Senci 

Elena Dóková (60), Mária Gašparová (65), Helena 
Hritzová (65), Terézia Matúšová (65), PharmDr. Má-
ria Matláková (70), Alžbeta Szakálová (70), František 
Košťál (85)

Klub dôchodcov
Katarína Lančaričová (80), Alžbeta Schramková 
(75), Františka Majorosová (65), Terézia Matušová 
(65), Stanislav Sedlárik (65)

Navždy nás opustili
Ján Morocz (1961), Anna Podolinská (1942), Miro-
slav Guryča (1931), Mária Falusiová (1936), Jolana 
Zárecká (1937), Štefan Ivanič (1944), Alžbeta Poiz-
lová (1918), Mária Gulyášová (1935), Štefan Kopriva 
(1967), Jolana Turcsányiová (1927), Michal Koszt-
ka (1929), Peter Majó (1944), Štefan Jaszeniczký 
(1945) 
 

Odišiel si potichučky, bez slova, bez 
rozlúčky. Čas plynie ako tichej rieky 
prúd, kto ťa mal rád, nevie zabud-
núť. Dňa 12. apríla uplynie rok, čo 
nás navždy opustil náš syn a brat 
Filip Matyašovič. Tí, ktorí ste ho po-
znali, venujte mu tichú spomienku. 
S láskou spomínajú rodičia a sestra Lucka.

Dňa 4. apríla uplynuli tri roky, čo nás 
navždy opustil náš milovaný manžel, 
otec a dedko František Jánó. Kto 
ste ho poznali, venujte mu tichú spo-
mienku. S láskou spomíname. Smú-
tiaca rodina.

Dňa 14. apríla uplynú tri roky, čo nás 
navždy opustila naša drahá manžel-
ka, mama, babka, svokra Helena 
Hegyiová, rod. Podkovčíková. S lás-
kou na ňu spomínajú manžel Štefan, 
dcéra Beata s rodinou a syn Miro.

Dňa 24. marca uplynul rok, čo nás 
navždy opustil drahý manžel, otec, 
svokor a dedko Juraj Horváth.           
S láskou na neho spomínajú man-
želka Eva, dcéra Eva s rodinou a syn 
Juraj s rodinou. Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku.

Dňa 23. marca uplynulo 10 rokov, čo 
nás vo veku 78 rokov navždy opusti-
la naša drahá Mária Sidová. S lás-
kou na ňu spomínajú deti s rodinami 
a príbuzní. Kto ste ju poznali, venujte 
jej tichú spomienku.

Často prichádzame k Tvojmu hrobu, 
postojíme, spomíname na lásku Tvo-
ju. Už rok chýbaš medzi nami, od-
išiel si náhle a my sme zostali sami. 
Už navždy Ti prestali hviezdy svietiť 
a slnko Ťa hriať, ale tí, čo Ťa úprimne 
milovali, neprestanú na Teba spomínať, len kytičku 
kvietkov a hrob Ti môžeme dať. Zavrel si oči, srdce 
prestalo biť, aj keď sa Ti tak veľmi chcelo žiť. Od-
išiel si so slovami Mám vás rád a zbohom. V očiach 
slzy, v srdci bôľ, prečo len osud taký krutý bol. Dňa 
14. apríla uplynie rok, kedy nás vo veku 55 rokov 
navždy opustil náš milovaný manžel, otec a dedko 
Juraj Lóczi. S láskou spomíname, nikdy na teba 
nezabudneme. Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu 
spolu s nami tichú spomienku. Ďakujeme.

Dňa 26. marca sme sa navždy roz-
lúčili s našou milovanou Máriou 
Gulyášovou. Ďakujeme všetkým, 
ktorí sa snažili zmierniť náš žiaľ. 
Smútiaci manžel, deti a ostatná 
rodina.

Ďakujeme všetkým príbuzným, 
priateľom a známym za prejavenú 
sústrasť a kvetinové dary pri po-
slednej rozlúčke s našou milova-
nou mamičkou a babičkou Máriou 
Matiašovičovou. Opustila nás 17. 
februára. Smútiaca rodina.

Dňa 25. apríla uplynie 20 rokov, čo 
nás navždy opustila naša milova-
ná mamička, babička a prababič-
ka Alžeta Thámová. S láskou na 
teba spomíname, navždy ostaneš 
v našich srdciach. Dcéra Edita                   
s rodinou.

Dňa 28. apríla si pripomíname 
10. výročie úmrtia manžela, otca              
a dedka Viliama Hrbáčka. S úctou 
Ti venujú tichú spomienku manžel-
ka Anna, syn Viliam s manželkou, 
dcéry Dana, Marianna, vnučky Ve-
ronika a Daniela. Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku.

Dňa  21. marca sme si pripomenuli 
nedožité 90. narodeniny našej dra-
hej babičky Gizely Vámošiovej.         
S láskou spomínajú vnučka Gabika 
s manželom Milanom, vnuk Viktor      
s dcérou Natáliou a ostatná rodina. 
Prosím, ktorí ste ju poznali, venujte 
jej tichú spomienku.

Fájó szívvel emlékezünk drága 
édesapára nagyapára Csaszny 
Lajosra halálának 20. évfordulóján         
a szerető család.



11SENČAN  apríl 2010 SPEKTRUM

nevhodné do 12 r., 89 min.
Vstupné: 2,50 eur

26. pondelok
SMRŤ ČAKÁ VŠADE  (THE 
HURT LOCKER)
Pochopíte, len keď tam budete. 
Napínavý príbeh elitných vojakov, 
ktorí majú jedno z najnebezpeč-
nejších povolaní na svete - upro-
stred bojov deaktivujú bomby. 
Film získal Oscara v šiestich kate-
góriách. USA, nevhodné do 12 r., 
124 min..

Vstupné: 2 eurá

29. štvrtok   ZOUFALCI
Ako byť spokojný a nebyť pri tom 
sám? Realistická komédia o šies-
tich bilancujúcich tridsiatnikoch. 
Hrajú Simona Babčáková, Jakub 
Žáček, Zuzana Onufráková, Vác-
lav Neužil a ďalší. ČR, nevhodné 
do 12 r., 97 min.

Vstupné: 2,50 eur

30. piatok a 1. mája sobota
ARTUR A MALTAZARDOVA PO-
MSTA
Pokračovanie príbehu o malom 
hrdinovi..., pre malých i veľkých. 
Rodinný animovaný film. Réžia: 
Luc Besson. Fr., film je vhodný pre 
všetkých, 93 min., čes. dabing.

Vstupné: 2 eurá

Detské filmové predstavenia:
25. nedeľa o 15.30 hod.

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

Vstupné: 2 eurá

Kultúrne podujatia: kinosála

11. nedeľa o 15.30 hod.
O hlúpom Janovi
Divadlo pre deti. Obrúsok prestri 
sa, baranček zatras sa, harmoni-
ka hraj.

Vstupné: 2 eurá

27. utorok o 19. hod.
Dokonalá svadba - divadlo 
WEST
Divadelná komédia. Hrajú Zuza-
na Tlučková, Gabika Škrabáková, 
Marek Ťapák, Viera Richterová, 
Danica Jurčová, Dušan Szabó.

vstupné: 10 eur 

Kultúrne podujatia: LABYRINT

9.  piatok o 18. hod. 
Vernisáž výstavy: Antropometria
Figurálna maľba Martina Luciaka
Galéria Labyrint- 2. posch. MsKS.

vstup: voľný

21. streda o 18.30 hod.
Cesta pútnika - kresťanský filmo-
vý klub, 2. posch. MsKS  (herecká 
skúšobňa).

vstup : voľný 

S bolesťou v srdci sme sa 12. 
marca navždy rozlúčili s Mi-
roslavom Guryčom (78). 
Najkrajšiu pieseň o živote si 
zložil sám - celým svojím ži-
votom. Od svojich osemnás-
tich rokov aktívne pracoval 
v Červenom kríži spočiatku 
ako dobrovoľník, neskôr ako 
funkcionár - tajomník OV 
ČSČK a 36 rokov pôsobil ako 
predseda miestneho SČK 
v Senci. Táto práce je dob-
rovoľná a pre neho sa stala 
celoživotným hobby, jeho 

druhou láskou, ktorej obe-
toval stovky hodín zo svojho 
voľného času.
Darcovstvo krvi považoval 
za prvoradú úlohu v ČK, sám 
bol príkladom svojimi 399 
odbermi krvi a plazmy.
Jeho dlhoročnú prácu a an-
gažovanosť ocenili viacerými 
vyznamenaniami, uznaniami   
a medailami, prijal ho aj pre-
zident republiky. Postupne 
mu udelili všetky Janského 
plakety až po diamantovú, 
ale aj medailu prof. Kňazo-
vického za záchranu ľudské-
ho života. Dostal aj najvyššie 
vyznamenanie v ČK - H. Du-
nanta. Za prínos v získavaní 
darcov krvi dostal cenu za 
Humanitný čin roka. 
Činný bol aj v miestnom spol-
ku drobnochovateľov. Jeho 
pamiatka navždy zostane        
v našich srdciach.

Členovia výboru MsSČK,  
miestny spolok 

drobnochovateľov 

•  12. apríl (pondelok) o 19. 
hod.: Tünde Minorics:  Zvy-
ky fašiangových sprievodov           
v maďarskom meste Mohács. 
Prednáška etnografky z uni-
verzity v Pécsi o tradíciách         
a zvykoch, ktoré sa predne-
dávnom ocitli na zozname sve-
tového dedičstva UNESCO. 
Pozn.: Prednáška odznie           
v maďarskom jazyku.
• 29. apríl (štvrtok) o 19. 

hod.: Gábor Strešňák: Litte-
ra scripta manet - Napísané 
zostáva... Úvodná prednáška 
k vybraným písomným pra-
meňom expozície Mestského 
múzea v Senci a o historickom 
pozadí ich vzniku. 
Organizátormi podujatí sú 
Mestské múzeum v Senci, 
Muzeologická spoločnosť na 
Matúšovej zemi, Klub priateľov 
seneckého múzea.

PROGRAM
Mestského múzea  

18. apríla, nedeľa o 16. hod.

Koncertná hala LABYRINT - 2. posch. MsKS

vstupné: 6 eur

predpredaj: pokladňa MsKS
rezervácie: 0911 280 603

Koncert troch tenorov

LA GIOIA



Mestská knižnica usporiadala 
21. marca Knižnú nedeľu. Prvý 
jarný deň určite patril prírode, 
ale viac ako 30 ľudí zo Senca si 
našlo čas aj pre knižnú kultúru. 
Hosťom podujatia bol básnik      
z nášho družobného mesta 

Mosonmagyaróváru, 
ktorého najnovšiu 
básnickú zbierku 
predstavila redaktor-
ka a recitátorka Ág-
nes Bárdos. Dozve-
deli sme sa od nej, 
že práve tento deň je 
od roku 1999 podľa 
rozhodnutia UNES-
CO aj svetovým 
dňom poézie. Všetci 
prítomní ho pekne 

oslávili. Rušno a veselo strávili 
Noc s Andersenom žiaci 6. B. 
zo ZŠ Tajovského. Toto poduja-
tie je medzinárodné a každý rok 
ho organizujú aj pracovníčky 
mestskej knižnice s podporou 
Zväzu slovenských knihovníkov 
a mestského kultúrneho stre-
diska.  Nechýbal ani pán Hans 
Christian Andersen, ktorého 
predstavil Paľko Škovránek. 
Deti zaujal aj na malom kurze 
zdravotnej pohotovosti, pútavo 
ukázal, ako sa zachraňuje ľud-
ský život. V noci deti navštívili 
aj hasičov a Mestské múzeum. 
A od únavy do tretej v noci ne-
spali... Ráno ich čakali výdatné 
knižničné raňajky a diplomy za 
nočnú účasť v knižnici.     (pm)

A tavasz első napján, március 
21-én a szenci Városi Könyvtár 
vendége volt 
Böröndi Lajos, költő testvérvá-
rosunkból Mosonmagyaróv-
árról. A Könyves Vasárnap 
irodalmi délutánját Bárdos Ág-
nes újságíró, előadóművész 
vezette. Tőle tudtuk meg, hogy 
marokkói javslatra az UNES-
CO 1999-ben ezt a napot                                                    
a költészet világnapjává nyil-
vánította.  Megismerkedtünk       
a költő A páva szeme című 
legújab verseskönyvével, 
melyből számos költeményt 
meghallgathattak a Böröndi 
versek kedvelői.
 Érdekes, értékes élő esszék 

formájában, részesei lehettek 
egy izgalmas élvezetes pár-
beszédnek a vers születéséről 
és a költészet hatásáról. Vala-
mennyi résztvevő elmondhat-
ja, szépen ünnepelte a költés-
zet világnapját.
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Ez a remény!
Ősi szavak!
élnek, adnak,
tanít, nevel
mind, mind kedvvel,
engem, téged
egy se téved,
jelez, megint,
élni SEGÍT!
ne gyötörd meg
a szósereg:
az életed,
vagy végzeted,
szíved, lelked értük éljen,
a sötéttől sose féljen!
szó nem arany, szó nem 
gyémánt,
de életednek a legdrágább!
utat mutat, hűségbe von
velük győzöl a gonoszon!
tanítanak,
tanítanak,
erőt adnak,
megváltanak,
ha hű leszel
mind felelmel!
mindig jóra,
igaz szóra,
az életben
hű szívedben,
kitartásra,
hivatásra...
bár az élet
üthet téged,
de ki kitart:
az meg nem halt,
ők a Remény,
örök erény!
minden  egy szó
szívben lakó!
áldott hajlék,
el ne vesszék!

Mgr. Katona Roland

Szenciek a legjobbak KÖZÖTT
Miért szép a vers a próza, ha 
kisgyermek, nagyobb tanuló, 
diák,  mondja, szavalja előadja? 
Miért szép a szavalóverseny, 
teszi fel a kérdést pedagógus, 
zsüritag, szülő, résztvevő. A vá-
lasz  nem egyszerű, különösen, 
ha arra gondolunk, hogy az is-
kolaév elejétől készülnek erre 
a versmondást, prózát előadó 
gyerekek és az őket felkészítő 
pedagógusok. A szavalóver-
seny szép rendezvény, mert 
seregszemle. Képet ad az any-
anyelv ápolásáról a kisiskolák-
tól az énekelt verseket előadó 
fiataloktól egészen  a  felnőttek  
vers- és prózamondásáig. Kör-
kép irodalmunk, kultúránk álla-
potáról. 
E sorok írójának alkalma volt 
részt venni a zsüri munkájában 
az iskolai fordulótól a járási ver-
senyen, valamint a Tompa Mi-
hály Országos Szavalóverseny 
elődöntőjén is. 
Ha azt mondom, hogy ez ne-
mcsak szép, hanem fájdalmas 
munka is, higgyék el nekem. 

Mert annyi jó, fölkészült lelkes 
kis előadó közül nem mindenki 
jut el az országos megmérette-
tésre. És a sok jó, kitűnő, egyéni 
versenyző közül nagyon nehéz 
kiválasztani a legjobbakat. Az 
aranysávos versenyzők jutnak 
tovább a rimaszombati meg-
mérettetésre. Köztük a Szenczi 
Molnár Albert Alapiskola  első 
osztályos tanulója az I. kate-
gória versmondója Holocsy 
Zsóka Zsófia, a II. kategóriából 

Csikmák Katalin Mária, vala-
mint a prózamondó Kovács Ni-
col és Szitka Mária.  Sikeresek 
voltak a szenci  gyerekek, hisz 
többségük elérte az ezüstsávos 
minősítést. Nagyon szép szere-
plésükért méltán lehet büszke 
rájuk iskolájuk. Köszönet jár 
minden versenyzőnek, a Cse-
madok Szenci Területi Választ-
mányának és a támogató Szlo-
vák Kulturális Minisztériumnak.

Päťdesiatštyri súťažiacich sa 
zúčastnilo na semifinále Súťaže 
v prednese poézie a prózy Mi-
hálya Tompu. Najlepší z  maďar-
ských škôl okresu a kraja, deti, 
žiaci, študenti a aj dospelí prišli 
do Základnej umeleckej školy           
v Senci predniesť vybrané ver-
še, prózu a spievané básne. 
Bola to prehliadka najlepších 

prednášateľov a recitátorov z 
nášho regiónu. Seneckí účast-
níci boli veľmi úspešní. 
Na celoslovenskú súťaž do Ri-
mavskej Soboty z I. kategórie 
(poézia) postúpila prváčka Zá-
kladnej školy A. M. Szencziho 
Holocsy Zsóka Zsófia, z II. ka-
tegórie Csikmák Katalin Má-
ria, v próze Kovács Nicol, z III. 

kategórie (próza) Szitka Mária. 
Získali zlaté pásmo, k čomu im 
srdečne gratulujeme. Rovnako 
ostatným, korí získali striebor-
né pásmo. Ďakujeme všetkým 
účastníkom, organizátorom OV 
CSEMADOKU Senec a Minister-
stvu kultúry SR. 

(pm)
foto Márta Fekete

Senčania medzi NAJLEPŠÍMI

Vendégünk: Böröndi Lajos Náš hosť: Lajos Böröndi



Tréner Branislav Kriška nemá 
príliš rád, keď sa nahlas ráta-
jú body a hovorí sa o postu-
pe. On vraví, že „ideme od 
zápasu k zápasu. Druhá liga 
je špecifická súťaž, ľahšie by 
sa hralo v prvej.“

Posledný zápas s DAC Dunaj-
ská Streda na pôde súpera, 
kde Senčania vyhrali 2:3, však 
opäť zvýšil bodový odstup od 
súperov. SFM Senec má už 
jedenásťbodový náskok pred 
druhou Trnavou B a všetkým 
sa môže lepšie spávať...
Veľkú obavu má tréner zo zra-
není a žltých kariet. „Pokraču-
jeme v jesennom trende, keď 
nás prenasledujú zranenia. 
Dvaja-traja hráči základnej zo-
stavy sú zranení dlhodobo. Ma-
rek Plichta, Ondrej Neoveský či 
Ladislav Belkovics majú svalo-
vo-šľachové zranenia, problé-
my sa na nás lepia. Štyria ob-
rancovia majú po tri žlté karty, 
takže nad nimi visí hrozba, že 
budú zápas stáť. Musia hrať 
maximálne disciplinovane.“
Ďalšie dva zápasy hrajú se-
neckí futbalisti doma, najprv 

hostia Raču a potom Myjavu, 
ktorá je štvrť finalistom Sloven-
ského pohára a posilnila sa o 
Mateja Kováča zo SFM Senec. 
„Je škoda, že odišiel, ale my 
sme z Dubnice získali jedného                                                         
z najlepších stredopoliarov Igo-
ra Držíka,“ dopĺňa tréner. V jar-
nej časti ligy je zatiaľ spokojný                                                            
s výsledkami a bodmi, vrásky 
mu robí herný prejav, je ne-
stabilný. „Zatiaľ nevieme kon-
trolovať hru celých 90 minút, 
spokojný som len s určitými 
úsekmi, v závere nám chýba 
koncentrácia. Verím, že keď 
budeme mať už dostatočný ná-
skok a hráči nebudú pod psy-
chickým tlakom, zlepšíme sa aj 
v premieňaní šancí.“
Senčania majú za sebou štyri 
zápasy jarnej odvety, zatiaľ vo 
všetkých zvíťazili, cenné body 
získali na súperových ihriskách 
- so Slovanom B a v Dunajskej 
Strede. Tréner vraví, že „po 
siedmom kole by malo byť zrej-
mé, či sme hlavný ašpirant na 
postup. Lebo dovtedy - viete, 
futbalová šťastena sa vie otočiť 
chrbtom.“

 Eva Lauková, foto Ján Lauko
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Futbalisti ZVÝŠILI náskok

Na prvú jarnú nedeľu pripravil 
realizačný tím mladších žiakov 
„A“ SFM Senec spolu s rodičmi  
3. ročník futbalového turnaja 
97´CUP 2010. Mužstvá odo-
hrali zápasy na umelej tráve 
vo Veľkom Bieli. Už obsadenie 
turnaja - TJ Spartak Myjava, FK 
Slovan Duslo Šaľa, FK Púchov,  
FK Dubnica a domáci ŠK SFM 
Senec, dávalo tušiť, že pôjde           
o kvalitný futbal. 
Senčania chceli obhájiť minulo-
ročné prvenstvo, no museli sa 
uspokojiť s tretím miestom, keď 
v rozhodujúcom zápase zdolali 
Spartak Myjava 1:0. Mužstvo, 
ktoré ako jediné dokázalo na 
tomto turnaji vyhrať nad celko-
vým víťazom z Dubnice.  
                                                 
Víťazom turnaja sa stala Dub-
nica pred Šaľou a SFM Senec. 
Najlepší brankár: Tomáš Drgaň 
(Dubnica), najlepší strelec: 
Martin Slíška (Šaľa). Organizá-

tori ocenili  aj hráčov, ktorých 
ako najlepších vo svojich muž-
stvách označili tréneri. Z do-
máceho mužstva tréner ocenil 

výkon Tomáš Kuzmu, žiaka se-
kundy Gymnázia A. Bernoláka.
Druhý rok trénujú mladší žia-
ci „A“ SFM Senec pod vede-

ním trénera Patrika Pomichala             
a  jeho asistenta Attilu Nagya. 
Vedúcim mužstva je Jozef Kuz-
ma.

Mladší žiaci „A“, horný rad zľava - vedúci mužstva: PaedDr. Jozef Kuzma PhD, hráči: Samuel Kováč, 
Michal Takáč, Lukáš Farkáš, Patrik Nagy, Peter Jaborek, Erik Tóth, Michal Englman, Jozef Mačišák, 
Daniel Macsicza, Adam Benko, tréner: Patrik Pomichal
Dolný rad zľava - brankár: Eduardo Martinez, hráči: Tomáš Grossman, Peter Šalkovič, Matej Cintula, 
Lukáš Tauber, Erik Šarmír, Henrich Szabados, Tomáš Kuzma, brankár: Samuel Deák

Tretie miesto pre MLADÝCH hráčov

Vľavo útočník SFM Senec Tomáš Horváth, ktorý pripomína dlháňa 
Croucha z anglického Tottenhamu. Je spokojný po góle Petra Bre-
zíka, ktorý si uznanie zaslúžil. Aj v poslednom zápase v Dunajskej  
Strede dali obaja gól. Zatiaľ čo Brezík uvodný z jedenástky, Horváth 
v 89. rozhodol o víťazstve Senčanov 2:3. Horváth je s tromi gólmi 
najlepším strelcom Senca.                                           
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Kontakty na Mestský úrad Senec
Primátor mesta
Zástupkyňa primátora
Prednostka mestského úradu
Sekretariát 

02/2020 5101
02/2020 5102
02/2020 5104

fax: 02/4592 3561

musenec@senec.sk

repassyovaj@senec.sk

Hlavný kontrolór 02/2020 5131 winklerj@senec.sk

Vedúci útvaru ekonomiky 02/2020 5107 matusovaj@senec.sk

Oddelenie miestnych daní 
a poplatkov

daň za psa, prenájom ver. priestrans-
tva, hracie prístroje, daň z nehnuteľností

02/2020 5109
02/2020 5110

cernanskaa@senec.sk
suslovaa@senec.sk

Pokladňa platby v hotovosti 02/2020 5108

Komunálny odpad 02/2020 5125 horvathovab@senec.sk

Ekonomické oddelenie
Učtáreň

02/2020 5112
02/2020 5113

csukaovan@senec.sk

Mzdová účtáreň platby za nájom mestských bytov 02/2020 5111 kollatovag@senec.sk

Redakcia Senčan 02/2020 5133
0903 621 880

sencan@senec.sk

Projektový manažér 02/2020 5134 urbanovan@senec.sk

Sociálne oddelenie soc. dávky, deti v hmotnej núdzi, spo-
ločné stravovanie dôchodcov

02/2020 5121 bondorovaa@senec.sk
nadaskam@senec.sk

Civilná ochrana
Vnútorná správa

02/2020 5123

Údržba mesta 0911 053 634

Mestská polícia 02/4592 5444
159

nacelnikmsp@senec.sk

Opatrovateľská služba 02/2020 5122 koisovaj@senec.sk

Školský úrad 02/4592 3300 skolysenec@szm.sk

Matrika overovanie podpisov, listín
vystavenie sobášneho, úmrtného listu
výpis z registra trestov

02/2020 5114 matrika@senec.sk

Evidencia obyvateľstva prihlásenie a zrušenie trvalého pobytu
potvrdenie o trvalom pobyte

02/2020 5119

Správa majetku mesta 02/2020 5120 durcovaj@senec.sk

Oddelenie územného 
plánovania

záväzné stanovisko mesta k ÚP infor-
mácii, posudzovanie vplyvov na živ. 
prostredie, územný plán mesta Senec

02/2020 5140 krizkoi@senec.sk

Oddelenie výstavby, vedúci 02/2020 5127 czerek@senec.sk

Oddelenie výstavby, sekretariát súpisné čísla, archív, poruchy verejných 
el. sietí, voda

02/2020 5128 durcova@senec.sk

malý zdroj znečistenia, parkoviská, ŽP 02/2020 5129 suplatar@senec.sk

ohlásenie drob. stavby
rozkopávkové povolenia

02/2020 5136 krchnakovam@senec.sk

Spoločný stavebný úrad stavebné, búracie povolenia
územné, kolaudačné rozhodnutia

02/2020 5138
02/2020 5139

omastat@senec.sk
kaiserovao@senec.sk

stofkovaa@senec.sk

Štátny fond rozvoja bývania 02/2020 5135 rasoval@senec.sk

Právne oddelenie 02/2020 5141
02/2020 5116
02/2020 5137

kolenovav@senec.sk
zilkovav@senec.sk

gramblickovam@senec.sk

Personálne oddelenie 02/2020 5132 maczeakovaj@senec.sk

Podateľňa, prvý kontakt 02/2020 5118 casnat@senec.sk
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Nádejný motocyklista Jarko An-
talič (11) odštartoval sezónu 28. 
marca na medzinárodných maj-
strovstvách Maďarska v motok-
rose (Monok) na ťažkej trati, kde 
bol hlboký piesok a veľa skokov. 
Dosiahol výborný výsledok           
v kategórii do 85 cm3, keď opäť 
štartoval aj s chlapcami o štyri 
roky staršími, celkovo ich jazdi-
lo 28. V prvom kole obsadil 6.                     
a v druhom 5. miesto, vo svojej 
kategórii do dvanásť rokov zvíťa-
zil.                                             (r)

Senecká KORČUĽA
Pozývame vás na ďalší ročník 
podujatia Senecká korčuľa. 
Uskutoční sa v sobotu 8. mája, 
registrácia účastníkov bude na 
južnej strane Slnečných jazier 
už od 8. hodiny. Preteky od-
štartujú o 10. hod. Zúčastniť sa 
môžu všetci nadšenci od mini až 
po senior maxi. Organizátori sa 
tešia na všetkých, ktorí majú radi 
zábavu a pohyb na in line kor-
čuliach a prinesú si so sebou aj 
dobrú náladu.               MonSkov

VŠETKY prvenstvá 
pre ZŠ Tajovského
Obvodné kolo  gymnastického  
štvorboja žiakov a žiačok ZŠ sa 
konalo v telocvični ZŠ Tajovské-
ho.
Výsledky: Kategória A - diev-
čatá: 1. ZŠ Tajovského  423,5 
b  (Nina Tengeriová, Kvetka  Fr-
čová, Kamila Frčová, Pavlína 
Kolláriková,  Katka Vinczeová, 2. 
ZŠ Kráľová pri Senci (365,5), 3. 
ZŠ s VJM Tureň, kategória A  - 
chlapci: 1. ZŠ Tajovského 410,5 
b  (Jakub Chalász, Andrej Ková-
čik, Ján Cedula, Silvo Mihok, Sa-
muel Varga, 2. ZŠ s VJM Tureň, 
kategória B  - dievčatá: 1. ZŠ 
Tajovského 440 b ( N. Vanková, 
Karolína Krigovská, Alapiová, 
Gabriela Kuzmová, S. Konečná, 
2. ZŠ s VJM Tomášov (372,5), 
3. ZŠ Kráľová pri Senci (349,5), 
kategória B - chlapci: 1. ZŠ Ta-
jovského 351 (B. Benčúrik, M. 
Sido, S. Sulka, Špiriak, M. Múč-
ka, kategória C - dievčatá: 1. ZŠ 
Tajovského 440 (Martina Juhás-
zová, Nikola Kafúnová, Viktória 
Revická, Frederika Ďurčová, 
Viola Bednáriková, 2. ZŠ s VJM 
Tomášov (131,5), kategória C - 
chlapci: 1. ZŠ  Tajovského 356 
(Boris Benčúrik, Adam Szakál, 
Michal Takáč, Jozef Mačišák.

(dokončenie zo str. 1)

Multifunkčná hala má pred-
bežnú výšku dvanásť metrov 
a nebude slúžiť len hokeju, ale 
poskytne využitie pre ďalšie 
športové a kultúrne podujatia. 
„Na iné ako hokejové účely 
je k dispozícii voľná plocha                                           
s asi 1 800 m2 s kapaci-
tou vyše 2-tis. ľudí, čo spolu                       
s časťou na sedenie vytvára 
hľadisko pre viac ako 5-tis. 
divákov,“ približuje P. Kosnáč. 
Pod hľadiskom sa po celom 
obvode nachádzajú šatne pre 
hráčov. Nechýba hygienická 
vybavenosť vrátane reštau-
rácie a doplnkových služieb, 
ako aj technické zázemie, 
rolby a vzduchotechnika. Na 
druhom nadzemnom podla-
ží je v jednej časti navrhnu-
té ubytovanie pre 34 hráčov                               
a trénerov. Nachádza sa tu aj 
balkón, ktorý je prekrytý ako 
skybox s výhľadom na celú 
hraciu plochu. 
Ako na margo vzhľadu haly 
povedal architekt P. Kosnáč, 

ide o jednoduchú, tvarovo 
čistú škrupinu, ktorá akoby sa 
vznášala nad zemou. Tento 
efekt sa prejaví predovšetkým 
vo večerných hodinách. Vý-
stavba haly má podporiť naj-
mä mládežnícky hokej.
Odhadované náklady na výs-
tavbu sú okolo šesť miliónov 
eur. P. Kosnáč: „Projekt multi-
funkčnej haly prinesie aj ďalší 
veľký efekt, mal by prilákať aj 
ľudí mimo samotného Senca. 
Na výstavbu je potrebných 9-

tis. metrov štvorcových. Mo-
jou úlohou je nájsť investora.“ 
Ako dodal primátor Karol Kvál, 
mesto túto iniciatívu víta, vyrie-
šilo by sa aj parkovanie počas 
letnej turistickej sezóny. „Ar-
chitektovi sme zadali aj úlohu, 
aby sa zároveň vybudovala          
i krytá plaváreň.“
Ráta sa s vytvorením podpory 
turistickej návštevnosti mesta, 
so zvýšením zamestnanosti, 
ako aj s možnosťami podnika-
teľských aktivít v okolí.         (r)

Hala má svoju PODOBU

Výborný štart sezóny na MEDZINÁRODNÝCH pretekoch

Ing. arch. Pavel Kosnáč predstavil multifunkčnú hokejovú halu.



Na medzinárodných prete-
koch Senecká ruka domáci 
armwrestleri získali deväť me-
dailí.

Veľkým úspechom pre domá-
cich pretekárov sa skončili pre-
stížne medzinárodné preteky 
Senecká ruka, ktorých 17. ročník 
sa v sobotu konal v kinosále kul-
túrneho domu. V 24 kategóriách 
súťažilo 110 pretekárov zo šies-
tich krajín (SR, ČR, Maďarsko, 
Poľsko, Belgicko a Švajčiarsko). 
Senčania si vybojovali päť zla-
tých - Lucia Debnárová    v kate-
górii nad 60 kg zvíťazila na obe 
ruky, ľavačkou si zlato vybojoval 
aj Peter Hervay v kategórii do 75 
kg. V rovnakej kategórii, ale me-
dzi juniormi, získal zlato na obe 
ruky Leonard Hrtan. Strieborné 
priečky medzi mužmi obsadi-
li Peter Chladný - vyhral ľavou 
rukou v kategórii do 85 kg, pra-
vačku si v kategórii do 65 kg 

postriebril Gejza Rigo. Ladislav 
Hervay obsadil tretiu priečku, 
keď pravou rukou uspel v naj-
početnejšej kategórii do 85 kg. 
V silnej konkurencii v kategórii 
do 95 kg sa o bronz postarala 
ľavačka Rastislava Máleka. Pre 

neho, rovnako ako pre najlepšiu 
slovenskú pretláčačku Luciu 
Debnárovú a ďalších preteká-
rov boli tieto preteky aj súčas-
ťou nominácie na majstrovstvá 
Európy. Vo výbornej forme sa 
ukázal aj Ján Germanus, ktorý 

si odniesol dve prvenstvá a zdá 
sa, že po zmenách v tréningu 
tento viacnásobný majster sveta 
a Európy opäť zaútočí na pop-
redné priečky. Chýbal najlepší 
slovenský armwrestler Ľubomír 
Jagnešák, ktorého zranenie vy-
radí aj z blížiaceho sa európske-
ho šampionátu.
Ako uviedol prezident Sloven-
skej asociácie pretláčania rukou 
Ing. Marián Čapla, súťaž mala 
veľmi dobrú úroveň a slovenskí 
pretekári opäť potvrdili svoje 
dominantné postavenie me-
dzi európskymi armwrestlermi.                                                      
A hlavný sekretár svetovej orga-
nizácie WAF Belgičan Willy De-
neumostier dodal, že do Senca 
sa vždy rád vracia. Zo špičky, 
ktorá by Slovákom konkurova-
la, chýbali Ukrajinci. Finančná 
kríza sa podpísala aj pod ich 
absenciu.

Eva Lauková
foto Ján Lauko
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Lucia Debnárová (vpravo) už na Slovensku nemá súperky. So slabší-
mi súťaží tak, aby im neublížila... Poľku zdolala bez problémov.

Päť ZLATÝCH pre Senčanov

Rastislav Málek získal bronz, pripravuje sa 
na majstrovstvá Európy.

Ladislav Hervay získal bronz.  

Gejza Rigo stál na striebornom stupni, vraj 
keby viac trénoval, má na reprezentáciu...

Strieborná medaila sa ušla aj Petrovi Chlad-
nému. Bojoval stataočne.

Peter Hervay vybojoval zlato. Pomáha mu aj to, že trénuje s Luciou Debnárovou.


