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 Minister ocenil seneckých hasičov za záchranu života

Cenu mesta (finančná odmena) a Cenu primátora (vecný dar) za rok 2009 si od primátora prevzali – zľava doc. RNDr. Peter Fedor, PhD., 
Mgr. Gábor Strešňák, Mgr. Jozef Algayer, (primátor Karol Kvál), Jozef Untermayer, Mgr. Štefan Mrva, Ing. Ivan Fiala a Mgr. Tomáš König, 
PhD. (viac na str. 4)                                                                                                                                                                         foto Eva Lauková

Spolok Seneckých podnikateľov po-
zýva na tradičnú súťaž vo varení gu-
láša, ktorá sa uskutoční pod záštitou 
primátora. Prihlásené družstvá budú 
súťažiť na parkovisku Slnečných ja-
zier - juh v sobotu 5. júna od 8. do 
12. hod. Súťažiť môžu trojčlenné 
družstvá, ktoré si donesú ingredien-
cie, mäso, kotlíky a dobrú náladu. 
Ostatné zabezpečí organizátor. Sú-
ťažné guláše vyhodnotia uznávaní 

odborníci z gastronómie. Začiatok 
žrebovania súťažných miest bude 
od 7. hod. Vjazd vozidiel do prie-
storu rozmiestnenia je povolený len 
do 7.30 hod. Vstupné je päť eur pre 
družstvo. Keďže  v čase konania 
súťaže bude vrcholiť volebná kam-
paň parlamentných volieb, guláše 
zúčastnených politických strán 
vyhodnotia samostatne, ocenia aj 
najlepší politický guláš.               (r)

Varíme GULÁŠ. Aj politickýDeň DETÍ veľkolepo
Akčný deň detí pre všetky deti 
zo Senca a okolia organizuje OZ 
Piccard Senec už po štvrtý raz. 
Konať sa bude v nedeľu 30. mája 
na južnej strane Slnečných ja-
zier. Pre deti sú pripravené ukáž-
ky zásahov jednotlivých zložiek 
záchranného systému: polície, 
hasičov, záchranárov, vodnej 
záchrannej služby a Červeného 
kríža.   (pokračovanie na str. 4)

VOLÍME do
Národnej rady SR
O hlasy voličov v parlamentných 
voľbách do Národnej rady SR, 
ktoré sa konajú v sobotu 12. 
júna, sa uchádza 18 politických 
subjektov. V Senci volíme v 13 
okrskoch. Volič sa musí riadiť 
všeobecnými pokynmi a ak v deň 
volieb sa bude nachádzať mimo 
svojho bydliska, môže obec 
požiadať o vydanie voličského 
preukazu.  (viac na str. 7)

ROZHODUJE sa o Martinskom lese
Stane sa Martinský les, le-
žiaci v II. ochrannom pásme, 
centrom bývania niekoľkých 
tisíc ľudí, so všetkým, čo        
k tomu patrí? 

Otázka nestojí, či sa tam môže 
stavať, pretože poslanci mest-
ského zastupiteľstva už v ok-
tóbri 2008 schválili túto loka-
litu na bývanie. Rozhoduje sa 

už len o podmienkach a regu-
latívoch.
Práve preto rozhodnutie za-
stupiteľstva znelo - stiahnuť 
tento bod z rokovania a vytvo-
riť komisiu, ktorá podmienky  
a regulatívy pripraví.
Predchádzala tomu búrlivá 
diskusia pri prerokúvaní návr-
hu zadania Urbanistickej štú-
die Obytná zóna pre lokalitu 

Senec - Svätý Martin, v ktorej 
Martinský les leží. V rámci nej 
sa rieši výstavba rodinných     
a bytových domov, ako aj ob-
čianskej vybavenosti.
Už pred rokovaním mestského 
zastupiteľstva členovia mest-
skej rady nesúhlasili so zada-
ním, kde sa o. i. rátalo až so 
sedempodlažnými bytovkami.

(pokračovanie na str. 2)



(dokončenie zo str. 1)
Navrhli regulatívy (obmedze-
nia) pre výstavbu v tomto území                          
s rozlohu približne 110 ha, ob-
kolesenej Martinským lesom. 
V priestore sa uvažuje aj s vý-
stavbou obchodného centra, 
zdravotníckeho zariadenia, kos-
tola, hotela, pošty, školy, škôlky, 
športovej haly atď. 
Spracovatelia štúdie uviedli aj 
potrebné ekonomické paramet-
re, aby sa projekt dal zrealizovať, 
jedným z nich je počet štyritisíc 
obyvateľov. Pekne zneli napr. in-
formácie o množstve zelene na 
jedného obyvateľa.
Ozývali sa argumenty za aj pro-
ti. So zvýšeným hlasom reago-
val na tie negujúce poslanec 
a predseda komisie výstavby 
Zdenek Černay, ktorý o. i. po-
slancom vykričal, prečo nebo-

li proti výstavbe logistických 
centier. Poukázal na to, že ľudia 
v Martinskom lese zdedili po-
zemky a kto tam robí poriadok? 
„My, majitelia.“ Zdôraznil však, 
že sa nebráni, aby sa  v prípade 
výstavby prijali určité obmedze-
nia. 
Proti boli viacerí poslanci, Gab-
riel Agárdy svoje výhrady spájal 
aj s nedostatočnou infraštruk-
túrou a uviedol, že mesto nemá 
regulatívy na celý územný plán 
mesta a tie sa riešia len čiastoč-
ne, zohľadňujúc záujmy skupín 
a investorov, ktorí sú zaintere-
sovaní. Poslankyňa Gabriela 
Németh uviedla, že negatívny 
postoj k tejto výstavbe nie je 
osobným ani politickým posto-
jom. „Sme poslanci, mali by 
sme obhajovať záujmy obča-
nov, nie investorov.“ Veľmi emo-

tívne reagoval na situáciu okolo 
možnej výstavby  v Martinskom 
lese aj poslanec Ján Maglocký, 
ktorému leží sa srdci ochra-
na prírody. Upozornil, že tento 
les je súčasťou NATURY 2000 
- sústavy chránených území 
európskeho významu.  „Z perly 
chceme spraviť sklenenú gulič-
ku.“ Zámer nazval aj vypichnu-
tím očí tejto lokalite. Zdôraznil, 
že sú tam loviská zveri, naďalej 
tam beží výskum. 
Na adresu zámeru výstavby        
v chránenom Martinskom lese 
sa ozvali rôzne hlasy. Niektoré 
zdôrazňovali, aby Martinský les 
nechali pre tých, ktorí prídu po 
nás, ďalšie hovorili o barbarstve 
na prírode. Objavilo sa aj kon-
štatovanie, že ak sa tam raz zač-
ne v takom rozsahu stavať, zver 
tam už nebude...    Eva Lauková
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Rozhoduje sa o MARTINSKOM lese

So seneckými podnikateľmi 
sa stretla poslankyňa Národ-
nej rady SR Lucia Žitňanská 
(SDKÚ-DS). Oboznámila ich     
s volebným programom, pod-
ľa ktorého hlavnou výzvou pre 
Slovensko je zvyšovanie kvality 

života občanov s dôrazom na 
zlepšenie podmienok pre stred-
nú vrstvu obyvateľstva. 
Poslankyňa predstavila kon-
krétne opatrenia a riešenia, 
kde dominuje: dôstojný život, 
poriadok a spravodlivosť, ako 
aj obnova a modernizácia Slo-
venska. L. Žitňanská, ktorá                                      
v strane vedie tím pre poriadok 
a spravodlivosť, sa zaujímala                    
aj o problémy podnikateľské-
ho prostredia predovšetkým               
z pohľadu vymožiteľnosti prá-
va. V diskusii odzneli konkrétne 
problémy a pohľady podnikate-
ľov na ich (ne)riešenia. 

(el)

Kvalita života predovšetkým

V prvých dňoch apríla, keď si pri-
pomíname oslobodenie nášho 
mesta Červenou armádou, po-
ložili členovia ZO Slovenského 
zväzu protifašistických bojov-
níkov v Senci kyticu kvetov na 
pamätnú tabuľu na mestskom 
úrade. Pri príležitosti 65. výro-
čia oslobodenia Bratislavy sa 
zúčastnili aj na pietnom akte na 
Slavíne. Od skončenia víťazných 
bojov na Slovensku uplynulo 65 
rokov. Už tretia generácia obyva-
teľov Slovenska môže žiť v mieri 
a slobodne sa rozvíjať. Za to pat-
rí vďaka našim osloboditeľom. 

Jozef Zrnek

VĎAKA
osloboditeľom

Mesto sa pripravuje na letnú 
turistickú sezónu, ktorej pred-
chádza kultúrno-spoločenská 
akcia Senecké leto, otvárajúca 
jej brány. Koná sa v sobotu 19. 
júna. Veľký počet návštevníkov 
svedčí o jej obľúbenosti, veď 
vlani sa na Slnečných jazerách 
zišlo okolo 20-tisíc ľudí.
Čím tento rok chce mesto 
prekvapiť, sme sa opýtali Jany 
Žilincovej z mestského kultúr-
neho strediska.
-Tradične sa program bude ko-
nať na juhu Slnečných jazier      
v malom amfiteátri a pre deti 
na malom pódiu Lodi. Vystúpi 

Katka Knechtová, z Česka príde 
Petr Muk, večer sa môžeme tešiť 
na kapely Gladiátor a Horkýže 
slíže. Nebude chýbať ani super-
ohňostroj. Až do štvrtej hodiny 
ráno bude trvať Oldies party rá-
dia VIVA a penová party. Pokú-
sime sa tiež o slovenský rekord 
- Najväčší drink namiešaný pred 
najväčším počtom ľudí. Pre deti 
sú pripravené divadielka, pou-
ličná sci-fi šou a rôzne atrakcie. 

Výhodné je zakúpiť si lístky            
v predpredaji. Budú tak lacnej-
šie a dostanete sa k nim bez 
stresu a tlačenice v davoch. (el)

Otvorenie LETA sa blíži
Deň, keď sa môžeme zabaviť, 
je tu čo nevidieť. Veľký letný 
karneval, najväčší svojho dru-
hu na Slovensku, sa uskutoční                                                         
v piatok 25. júna. Koná sa pres-
ne rok od úmrtia kráľa popu Mi-
chaela Jacksona, o ktorom tí, 
čo ho bližšie poznali, vravia, že 
dokázal spojiť milióny ľudí. 
V štýle jeho veľkosti sa bude 
niesť aj karneval. Mesto sa 
chystá na nával masiek, veď 
vlani sa ich na jednom mieste 
zišlo 3356 a vytvorili slovenský 
rekord. Zaujímavý program pre 

deti bude na pešej zóne na pó-
diu pri OTP banke. Prekvapia 
ich rôzne divadielka, tanečníci, 
správnu náladu dodajú zvuky 
bubnov. Po sprievode, ktorý 
sa začína o 18. hod. na pešej 
zóne, sa na veľkom pódiu na 
juhu Slnečných jazier objavia 
tanečnice, zaspomíname si na 
Bee Gees, ťahákom je koncert 
Maxim Turbulenc. Budeme vy-
púšťať aj lietajúce lampióny, 
tancovať na diskotéke, prekva-
pí bublinková šou. Najkrajšie 
masky opäť odmenia.        (el)

Karneval so spomienkou 
na Michaela JACKSONA

Dôležité čísla
Hlásenie porúch
• Elektrina: 0800 111 567
• Voda: 0800 121 333
• Plyn: 0850 111 727 
(ak zacítite plyn, ihneď volajte)
• Štátna polícia: 158
• Hasiči: 02/4592 3333, 155
• Záchranka: 150
• Integrovaný záchranný
   systém: 112
• Mestská polícia: 159

POTÁPAČI pozývajú
Prvý ročník Čistenia vôd Slneč-
ných jazier sa koná v sobotu 5. 
júna. Registrácia účastníkov je 
od 8. do 9.30. hod. v priestoroch 
klubu Piccard, samotná akcia sa 
začína od 10. hod. Organizujú ju 
potápači Piccard Senec.        (r)

Súťaže HASIČOV
Chcete vidieť v akcii dobrovoľ-
ných hasičov? Pozývame vás 
na súťaže dobrovoľných hasič-
ských zborov, ktoré sa konajú     
v sobotu 29. mája v areáli ZŠ 
Tajovského od 13. hod.          (r)

RYBÁRI štartujú 
sezónu 
V máji sa začína hlavná rybár-
ska sezóna, na ktorú netrpezli-
vo čakajú športoví rybári. Pred 
jej otvorením 15. mája sa budú 
8. mája konať tradičné rybár-
ske preteky  pre dospelých na 
Striebornom jazere v Senci od 7. 
do 12. hod. Mládež do 15 rokov 
bude mať preteky 9. mája od 8. 
do 12. hod. Na víťazov čakajú 
hodnotné ceny. Príďte povzbudiť 
a ochutnať špeciality.              (r)
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Ceny permanentiek 
a lístkov na Slnečné 
jazerá
Správa cestovného ruchu, s. 
r. o., začne od 15. mája (od 8. 
do 18. hod.) predávať v Turis-
tickej informačnej kancelárii 
(v Tureckom dome) perma-
nentky a lístky na letnú sezó-
nu na Slnečných jazerách. 

Ceny peramanentiek: • Sen-
čania (dospelí) 5,50 eur • Sen-
čania (deti od 6 do 15 rokov), 
dôchodcovia a ZŤP 2,50 eur 
• dospelí (nesenčania) 16 eur 
• celosezónna s automobilom 
26 eur • podnikové chaty, ho-
tely 26 eur • služobný preukaz 
4,50 eur • týždenná (dospelí) 
6 eur • týždenná deti od 6 do 
15 rokov, dôchodcovia, ZŤP 3 
eurá
Denná vstupenka: • dospelí 
1,50 eur • deti od 6 do 15 ro-
kov, dôchodcovia, ZŤP 1 euro 
• automobil 3 eurá               (r)

Uzávierka júnového čísla
mestských novín Senčan

je v utorok 18. mája.

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)

Čestné uznanie za rok 2009 
v kategórii Záchranársky čin 
roka získali dvaja seneckí hasi-
či Tomáš Csémi a Juraj Orban. 
Ocenenie im odovzdal minister 
vnútra Róbert Kaliňák, prijal ich 
aj prezident SR Ivan Gašparo-
vič. V konkurencii 66 návrhov 
vybrali dvoch seneckých hasi-
čov a dvoch z Michaloviec. 
Zachránili človeka, ktorý sa 
chcel rozlúčiť so životom v mra-
zivej vode Strieborného jazera 
v Senci. Dráma sa odohrala na 
druhý sviatok vianočný po 19. 
hod. Bola tma, mrzlo. Po ozná-

mení hasiči nemali čas ani sa 
kompletne zbaliť, stihli si natiah-
nuť neoprénové obleky a vydali 
sa na praskajúci ľad bosí, bez 
rukavíc... Muža zachránili v po-
slednej chvíli, skákajúc po ľade 
sa pokúšal preboriť. Asi 30 met-
rov od brehu sa do vody pre-
padli všetci traja, na ľad sa im 
už dostať nepodarilo, museli ho 
rozbíjať, aby doplávali na breh. 
A ako sa na svoj čin dívajú s od-
stupom času? Neváhali by tak 
konať znova, veď na podobné 
situácie sú pri svojej práci zvyk-
nutí.                         Eva Lauková

Minister OCENIL hasičov

inzercia

Tomáš Csémi (vľavo), prezident Hasičského záchranného zboru 
plk. Mgr. Alexander Nejedlý a Juraj Orban.

Jednota dôchodcov
pozýva svojich 

členov
• Dňa 12. mája o 15. hod. sa 
uskutoční v dome sociálnych 
služieb prednáška psychotro-
nika Ing. Šándora.

• Pozývame svojich členov 
na Slávnostnú členskú schô-
dzu spojenú s Majálesom. 
Uskutoční sa vo štvrtok 27. 
mája o 16. hod. v Strednej 
odbornej škole (Montostroj).             
Vstupné dve eurá. Záujemco-
via sa môžu prihlásiť v piatok 
21. mája od 9. do 11.30 hod.  
v dome sociálnych služieb.

• Záujemcovia o návštevu ter-
málneho kúpaliska Diakovce, 
ktorá sa uskutoční 14. júna, sa 
môžu prihlásiť 27. mája počas 
Majálesu. 

• Klubové dni Jednoty dô-
chodcov sa konajú každý pia-
tok od 14. do 17. hod. v dome 
sociálnych služieb.

Skroťme tuky
spoločne

Otvárame 12-týždňový kurz 
zdravého chudnutia 

a detoxikácie. 
Akciová cena 35 eur. 

Kontakt: 0907 779 094, 
0911 779 094

JUDr. Mária Faithová,
advokátka

oznamuje, že od 1.5.2010 otvára
v Reci, na Hlavnej ul. č. 28
advokátsku kanceláriu

poskytujúcu všetky 
druhy právnych služieb
Kontakt: 0903 254 301,

e-mail: mfaithova@gmail.com
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Deň detí VEĽKOLEPO

Konečne nám vyšlo počasie! 
Zajasali viacerí, ktorí na motor-
kách prišli v prvé májové dni na 
Slnečné jazerá na zraz motorká-
rov. Sezónu plnú zážitkov na ko-
lesových tátošoch tu už tradične 
otváral motocyklový klub Red 
Barons svojím podujatím Moto 
Country Rock Fest. Pekné 
počasie prilákalo približne dve-
tisíc návštevníkov, z nich okolo 
1400 bolo na motorkách. Ako 
uviedol šéf klubu Red Barons 
Peter Tóth, prišli nielen zo Slo-
venska a Česka, ale zabávali sa 
aj Srbi, Chorváti, Slovinci, Polia-

ci, Rakúšania i Nemci. Za srdce 
ich okrem iných chytali svojím 
vystúpením František Nedvěd 
so synom, Bukasový masív                                                    
i Kaktus, zabávali sa na rôz-
nych (aj šteklivých) súťažiach. 
A víťazi o najhlučnejšiu motorku 
predviedli radosť, ktorú len tak 
nevidieť. Návštevníci obdivovali 
motorky, aj úžasne poskladané 
kusovky, ktorých hodnota bola 
aj okolo 25-tisíc eur. A to vraj       
v porovnaní s cenami v Nemec-
ku sú tie naše iba polovičné.

Eva Lauková
foto Ján Lauko

Ťahákom úžasné MOTORKY 

(Dokončenie zo str. 1)
Okrem atraktívnych ukážok si 
budú môcť zasúťažiť v rôznych 
disciplínach, čaká ich aj slad-
ká odmena. Tradične obľúbe-
nú jazdu detí na motorových 
člnoch po hladine Slnečných 
jazier organizátori doplnili                                
o plavbu na plachetniciach              
a kajakoch. Väčšie deti budú 
mať možnosť vyskúšať si jazdu 
aj na motorových štvorkolkách. 
Organizátori srdečne pozývajú 

všetky deti prežiť príjemný deň 
na jazerách.
 
Pripravení sú aj rybári

V rámci osláv MDD sa deti 
tešia aj na rybárske preteky                                 
v love slnečníc pre mládež do 
15 rokov. Uskutočnia sa v so-
botu 29. mája od 8. hod. na 
Striebornom jazere. Nikto ne-
prehrá, všetci zúčastnení do-
stanú ceny a občerstvenie.                                           

Mária Galambosová (11), žiačka 
Základnej umeleckej školy na 
Fándlyho ulici, získala krásny 
úspech - druhé miesto v kate-
górii I (do dvanásť rokov) na 12. 
ročníku Medzinárodnej spevác-
kej súťaže Imricha Godina IU-
VENTUS CANTI 2010, ktorá sa 

konala vo Vrábľoch. 
Marika sa venuje opernému 
spevu len tretí rok a na takej-
to súťaži bola prvý raz. V ZUŠ 
ju vedie Eva Casanova, ktorá 
už na profesionálnu dráhu pri-
pravila viacero talentov. „Je to 
najťažšia súťaž na Slovensku. 

Porota, v ktorej sedeli odbor-
níci - vysokoškolskí profesori 
(Poľsko, Chorvátsko, Ukrajina, 
ČR, SR – pozn. red.), hodnotila 
spev veľmi prísne. Marika spie-
vala v konkurencii osemnás-
tich žiakov konzervatórií. Jej 
zvučný hlások zaujal, po prvom                              
kole, v ktorom zaspievala pie-
seň Čierne oči..., bola prvá. Ma-
ličké zaváhanie v druhom kole 
pri piesni Ach Bože môj, aká 
balamuta ju odsunulo na druhú 
priečku. Je to výborný výsledok. 
Všimla si ju aj riaditeľka súťaže 
prorektorka VŠMU Jana Billová, 
ohodnotila ju slovom šikulka.“ 
Marika priznala, že mala trému, 
aj keď ju na nej nebolo vidieť. 
„Búchalo mi srdce, ale nebála 
som sa.“  Sebakriticky vraví, že 
musí viac cvičiť dýchanie. V ro-
dine Galambosových naozaj ja-
blko nepadlo ďaleko od stromu, 
veď mama Ildikó je klaviristka 
(na súťaži Mariku na klavíri spre-
vádzala), otec Rudolf je hudob-
ník a má absolútny sluch. 

Eva Lauková

Marika a jej učiteľka Eva Casanova 

ŠIKULKA so zvučným hláskom
Lukáš Uherčík zo SOŠ v Senci 
postúpil do celoslovenského 
kola súťaže Autopravár junior 
CASTROL 2010. Semifinále sa 
uskutočnilo v trnavskej pre-
vádzke spoločnosti Autoimpex. 
Zúčastnilo sa na ňom dvanásť 
najúspešnejších žiakov západ-
ného a časti stredného Sloven-
ska, SOŠ Senec reprezentovali 
Milan Stiglicz a Lukáš Uherčík. 
Organizátor  CPA SR zabezpečil 
kvalitatívny audit vedomostnej 
úrovne a spôsobilostí žiakov 
stredných odborných škôl, učeb-
ného odboru autoopravár. Žiaci 
absolvovali náročné teoretické 
testy a praktické úlohy. Skúša-
júcimi boli  zástupcovia budú-
cich  zamestnávateľov v oblasti 
autoopravárenstva. V silnej kon-
kurencii najlepších škôl SR bolo 
veľmi náročné obhájiť získané 
autoopravárenské schopnosti. 
Žiak Milan Stiglicz obsadil pekné 
5. miesto a jeho spolužiak Lukáš 
Uherčík s rozdielom len troch 
bodov dosiahol prvenstvo. 

Martin Zatkalik 

Opäť PRVÉ 
miesto pre SOŠ





Ako sme už informovali, mesto 
Senec sa rozhodlo prejsť na te-
lefónne služby od spoločnosti 
e-Net. Presvedčila ho jedno-
značne najvýhodnejšia ponuka 
bez „háčikov“ a dlhodobá spolu-
práca s najvyšším kvalitatívnym 
štandardom. Spoločnosť e-Net 
sa stavia na stranu operátorov, 
ktorí propagujú jednoduchú           
a prehľadnú ponuku bez skry-
tých „háčikov“. O jej nových 
produktoch sme sa zhovárali                                                      
s Mgr. Imrichom Juríčkom.
Čo prinášajú vaše nové tele-
fónne služby? 
-V prvom rade sú absolútne pre-
hľadné a jednoznačné. Neobsa-
hujú skryté „vlastnosti“, ktoré by 
produkt následne predražili. Asi 
ako prvý operátor ponúkame 
služby s fixným paušálnym po-
platkom. Je to paušál VOLAM 
PEVNE, kde za pevný paušál 
13,95 € mesačne môžete volať 
do väčšiny pevných sietí na sve-
te vrátane slovenských. V rámci 
paušálu VOLAM VSETKO môžu 
naši zákazníci volať do pevných 
aj mobilných sietí väčšiny sveta         
a SR za paušálny poplatok. 
Sú  počty minút  limitované?
Z dôvodu, aby túto službu ne-
zneužili „vynaliezaví“ jedinci, 
sme stanovili pravidlá, ktoré re-
gulujú využívanie minút. Sledu-
jeme počty pretelefonovaných 

minút. V testovacom období 
sme zistili, že aktívne komu-
nikujúci zákazník spotrebuje 
približne 500 minút mesačne. 
A to už je slušný výkon. Aby 
sme si však nechali dostatoč-
nú rezervu, rozhodli sme sa pre 
limit 1000 minút mesačne bez 
ohľadu na destináciu volania. 
Zákazníka, ktorý by dlhodobo 
tento limit prekračoval, upozor-
níme. K obmedzeniam pristúpi-
me iba v prípade vážneho zne-
užívania služby. V dnešnej dobe 
sa však žiadnemu zákazníkovi 
nepodarilo takýto rozsah prete-
lefonovať.
Máte aj služby pre menej ná-
ročných užívateľov?
Samozrejme, v apríli sme roz-

šírili služby o nové, ktoré sú ur-
čené pre menej aktívne komu-
nikujúcich zákazníkov. Všetky 
služby sú navrhnuté tak, aby 
boli najvýhodnejšie na trhu. 
Medzi hlavné výhody patrí to, 
že sa všetky dajú uzavrieť bez 
zmluvnej viazanosti (klasická 
mesačná výpovedná lehota). 
Sme totiž presvedčení, že ak 
je zákazník spokojný s kvalitou 
a cenou, nemá dôvod prejsť ku 
konkurencii. K všetkým službám 
je možné vybrať si niektorý z ak-
ciových telefónnych prístrojov.                                                          
V neposlednom rade chcem 
upozorniť aj na bezplatné hovory 
v sieti e-Net a mnohých partner-
ských sieťach bez akéhokoľvek 
obmedzenia.                           (r)
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Záruka a reklamácia PRI KÚPE použitého tovaru

Každý už určite zvažoval kúpu 
použitej veci (napr. auta) a pri 
väčšej peňažnej investícií má 
vplyv na naše rozhodovanie aj 
záruka. Nech obchodník vraví 
čokoľvek, mali by sme vedieť, 
že zákon (konkrétne Občian-
ský zákonník)  garantuje spot-
rebiteľovi záruku a možnosť 
reklamácie i v prípade kúpy 
použitého tovaru.

Občianský zákonník stanovil, že 
pri použitom tovare sa môže do-
hodnúť aj kratšia záručná doba 
ako je 24 mesiacov, nikdy nie 
však menej ako 12 mesiacov. 
Spotrebiteľovi musí byť vysta-
vený záručný list, prípadne, ak 
to povaha tovaru umožňuje, po-
stačí vydanie dokladu o kúpe. 
V každom prípade si musíme 
byť vedomí toho, že záruka 
sa nebude vzťahovať na chy-
by, ktoré vznikli používaním                           
a opotrebením tovaru, keďže 
ide o použitý tovar. 
Chybu, ktorá sa vyskytne v  zá-
ručnej dobe, môže spotrebiteľ 
reklamovať  u obchodníka, kde 
tovar kúpil, prípadne u iného 
podnikateľa,  ktorý je uvedený    
v záručnom liste ako osoba, 
kde sa má tovar reklamovať.
Na rozdiel od nových vecí, pri 
použitých nemôžeme žiadať vý-

menu tovaru, ale namiesto  toho 
sa môže žiadať primeraná zľava 
z ceny. 
Právo požadovať včasné, riadne  
a bezplatné odstránenie chyby 
máme aj v prípade použitého 
tovaru za predpokladu, že je 
odstrániteľná. Ak sa po opra-
ve vyskytne chyba opäť, alebo 
tovar má viac chýb, spotrebiteľ 
môže odstúpiť od zmluvy alebo 
môže požadovať zľavu z ceny. 
Tie isté práva platia i v prípade 
chyby, ktorú nie je možné od-
strániť a ktorá bráni riadnemu 
používaniu tovaru. Odstúpe-
ním od zmluvy táto zaniká, čiže 
spotrebiteľ vráti kúpený tovar 
obchodníkovi  a obchodník mu 
vráti peniaze. 

Reklamácia musí byť obchod-
níkom vybavená ihneď, v zloži-
tých prípadoch do 3 dní. Ak sa 
však vyžaduje  zložité technické 
zhodnotenie,  lehota na vybave-
nie reklamácie je maximálne 30 
dní od jej uplatnenia. Nesmie-
me zabúdať, že obchodník je 
povinný vydať spotrebiteľovi po-
tvrdenie o tom, že  si uplatnil re-
klamáciu a tiež vystaviť doklad 
o vybavení reklamácie.
Na záver je dôležité upozorniť       
a zdôrazniť, že obchodník ne-
môže nijakým spôsobom záko-
nom stanovenú zodpovednosť 
za chyby kúpenej veci, aj keď 
použitej, obmedziť, či  vylúčiť.

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.

ZISŤOVANIE 
v domácnostiach
Štatistický úrad Slovenskej re-
publiky realizuje v 4 500 náhod-
ne vybraných domácnostiach 
štatistické Zisťovanie o informač-
ných a komunikačných techno-
lógiách v domácnostiach. V ob-
dobí  od 3.  do 31. mája ho budú 
realizovať poverení opytovatelia 
Štatistického úradu SR v náhod-
ne vybraných domácnostiach  
Bratislavského kraja, a teda aj 
v dvanástich domácnostiach 
mesta Senec. Opytovatelia budú 
povinní preukázať sa poverením 
a na požiadanie aj dokladom  
totožnosti. Bližšie informácie na 
e-maili ks.ba@statistics.sk a na 
telefónnom čísle 02/69250, klap-
ka 510 alebo 512.   (r)

Operátor Cena 
mesačne

Počet 
predpla-
tených 
minút

Cena / 
minúta po 
prekročení 
predplate-

ných

Zmluvná viazanosť

Oranžový 8,98 € 120 0,13 € viazanosť 24 mesiacov

Ružový 17,95 € 120 0,13 € viazanosť 24 mesiacov

e-Net 8,00 € 120 0,13 € bez viazanosti

Oranžový 7,89 € 60 0,16 € viazanosť 24 mesiacov

Ružový 15,77 € 60 0,16 € viazanosť 24 mesiacov

e-Net 7,00 € 60 0,13 € bez viazanosti

Oranžový 6,50 € 40 0,19 € viazanosť 24 mesiacov

Ružový 12,99 € 40 0,19 € viazanosť 24 mesiacov

e-Net 6,00 € 40 0,13 € bez viazanosti

Nové TRENDY v telefónnych službách

ÚS Slovenského ČK
organizuje počas roka 2010

rekvalifikačný kurz
Opatrovateľská starostlivosť

poskytovaná v domácnosti
a v zariadeniach sociálnych 

služieb s osvedčením, ktoré je 
platné aj v zahraničí.

Doba kurzu: 226 hodín
Cena kurzu:  350,- €/osoba

Prihlásiť sa môžete: 
Územný spolok SČK,

Pribinova 15, 903 01 Senec, 
tel.: 02/4592 4273, e-mail: sus.

blavavidiek@redcross.sk
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Primátor mesta Senec podľa § 
12 zákona č. 333/2004 Z.z. o 
voľbách do Národnej rady SR a 
v súlade s rozhodnutím predse-
du Národnej rady SR č. 36/2010 
Z.z. o vyhlásení volieb do Ná-
rodnej rady SR, ktorý určil  deň 
konania volieb na sobotu 12. 
júna 2010, vytvoril volebné 
okrsky na odovzdávanie hla-
sovacích lístkov a na sčítanie 
hlasov a určil volebné miest-
nosti vo volebných okrskoch 
na území mesta Senec takto:

VOLEBNÝ OKRSOK č. 1
Volebná miestnosť: Stredná 
odborná škola, Kysucká ul. 
14, Senec
Ulice: Zemplínska, Kalinčiako-
va, Gagarinova, Jánošíkova, 
Liptovská, Novomeského, E. B. 
Lukáča, J. Smreka, Pri Striebor-
nom jazere, M. Urbana

VOLEBNÝ OKRSOK č. 2
Volebná miestnosť: Stredná 
odborná škola, Kysucká ul. 
14, Senec
Ulice: Bratislavská, Baničova, 
Ľ. Fullu, Záhradnícka, Žarnovo-
va, Karola Šišku, Dobšinského, 
Hany Zelinovej, Ulica pri Búro-
ši, Horná, Dolná, Turnianska, 

Sereďská, Muškátová, Ružová, 
Fialková, Tulipánová

VOLEBNÝ OKRSOK č. 3
Volebná miestnosť: Škol-
ský klub, Sokolská ul., súp.              
č. 4134, Senec
Ulice: Svätoplukova č. 1-57          
a 2-26, Považská, Kysucká, 
Oravská

VOLEBNÝ OKRSOK č. 4
Volebná miestnosť: Škol-
ský klub, Sokolská ul., súp.             
č. 4134, Senec
Ulice: Košická, Pribinova, Hor-
ný dvor

VOLEBNÝ OKRSOK č. 5
Volebná miestnosť: Základná 
škola s VJM A. M. Szencziho, 
Námestie A. Molnára č. 2, Se-
nec
Ulice: Pezinská, Pivničná, Mo-
yzesova, Nám. A. Molnára, 
Robotnícka, Vinohradnícka, 
Fr. Kráľa, Tehelná, Trnavská, 
Farské námestie, Gaštanová, 
Šípková, Trnková, Višňová, Če-
rešňová

VOLEBNÝ OKRSOK č. 6
Volebná miestnosť: Základná 
škola s VJM A. M. Szencziho, 

Námestie A. Molnára č. 2, Se-
nec
Ulice: J. Jesenského, Šafáriko-
va, A. Dubčeka, A. Hlinku, J. 
Farkasa, J. Csermáka, J. Mur-
gaša, Mesačná, Pri Štifte

VOLEBNÝ OKRSOK č. 7
Volebná miestnosť: Materská 
škola, Kollárova ulica č. 23, 
Senec
Ulice: Bernolákova, Mierové 
nám., Nám. 1. mája, Mäsiarska, 
Turecká, Krátka 

VOLEBNÝ OKRSOK č. 8
Volebná miestnosť: Materská 
škola, Kollárova ulica č. 23, 
Senec
Ulice: Hurbanova , Kollárova

VOLEBNÝ OKRSOK č. 9
Volebná miestnosť: Základná 
škola J. G. Tajovského, Tajov-
ského ul. č. 1, Senec                                
Ulice: Svätoplukova č. 59 - 101 
a 28 - 78,  Hviezdoslavova, Cha-
lupkova, A. Sládkoviča, Žitav-
ská, Fándlyho, Inovecká

VOLEBNÝ OKRSOK č. 10
Volebná miestnosť: Základná 
škola J. G. Tajovského, Tajov-
ského ul. č. 1, Senec

Ulice: Sokolská, Tajovského, 
Vajanského, Športová, Priemy-
selná, B. Bartóka, Letná

VOLEBNÝ OKRSOK č. 11
Volebná miestnosť: Gymná-
zium A. Bernoláka, Lichnero-
va ul. č. 69, Senec
Ulice: Lichnerova, Školská, Štú-
rova, SNP, Hollého, Rybárska, 
Šamorínska, Železničná, Slneč-
né jazerá

VOLEBNÝ OKRSOK č. 12
Volebná miestnosť: Základná 
škola, Mlynská ul. č.  50, Se-
nec
Ulice: Vodná, Štefanikova, Dú-
hova, Slnečná, Jasná, Kvetná, 
Mlynská, Vrbenského, Fučíko-
va, Rosná, Boldocká cesta, Jar-
ná, Lúčna, Hečkova, Nitrianska, 
Dlhá, Jesenná, Zimná, Agátová, 
Brezová, Lipová, Orechová

VOLEBNÝ OKRSOK č. 13
Volebná miestnosť: Materská 
škola, m. č. Svätý Martin  3
Ulice: m. č. Svätý Martin

Ing. Karol Kvál
primátor mesta

• Volič je povinný po prícho-
de do volebnej miestnosti 
preukázať svoju totožnosť 
predložením občianskeho pre-
ukazu a voličského preukazu, 
ak mu bol na jeho vyžiadanie             
vydaný. 

• Vo volebnej miestnosti do-
stane volič hlasovacie lístky 
a prázdnu obálku opatrenú 
odtlačkom úradnej pečiatky 
obce. 

• Každý volič sa musí pred hla-
sovaním odobrať do priestoru 
určeného na úpravu hlasova-
cích lístkov. Voličovi, ktorý sa 
neodobral do tohto priestoru, 
okrsková volebná komisia hla-
sovanie neumožní. 

• V priestore určenom na úpra-

vu hlasovacích lístkov vloží vo-
lič do obálky jeden hlasovací 
lístok (jedna politická strana). 

• Na hlasovacom lístku, ktorý 
vloží volič do obálky, môže za-
krúžkovaním poradového čísla 
najviac u štyroch kandidátov 
uvedených na hlasovacom 
lístku vyjadriť, ktorému z kan-
didátov dáva prednostný hlas. 

• Volič, ktorý nemôže sám 
upraviť hlasovací lístok pre 
zdravotné postihnutie alebo 
preto, že nemôže čítať alebo 
písať, má právo vziať so sebou 
do priestoru určeného na úp-
ravu hlasovacích lístkov iného 
voliča, aby podľa jeho poky-
nov upravil hlasovací lístok       
a vložil ho do obálky. Členovia 
okrskovej volebnej komisie ne-

smú voličom upravovať hlaso-
vacie lístky. 

• Za voliča, ktorý nemôže pre 
zdravotné postihnutie sám vlo-
žiť obálku do volebnej schrán-
ky, môže ju do nej na jeho po-
žiadanie a v jeho prítomnosti 
vložiť iný volič, ale nie člen vo-
lebnej komisie. 

• Volič, ktorý sa nemôže do-
staviť do volebnej miestnosti 
zo závažných, najmä zdravot-
ných dôvodov, má právo po-
žiadať okrskovú volebnú komi-
siu o vykonanie hlasovania do 
prenosnej volebnej schránky

• Volič môže na mestskom 
úrade (evidencia obyvateľstva) 
nahlásiť požiadavku o prenos-
nú volebnú schránku.

» Pokyny pre voliča • Pokyny pre voliča «

Rozhodnutie primátora mesta Senec
o určení volebných okrskov a volebných miestností vo volebných okrskoch,

miesta a času konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky.

Voličský preukaz
Volič, ktorý sa v deň volieb ne-
bude zdržiavať v mieste svojho 
trvalého pobytu, teda nebude 
môcť voliť vo volebnom okrsku, 
v ktorého zozname je zapísaný, 
môže požiadať obec o vydanie 
voličského preukazu.
Voličský preukaz sa vydáva 
na prízemí mestského úradu 
na evidencii obyvateľstva na 
počkanie.
Žiadosť o vydanie voličského 
preukazu podáva obci volič 
osobne, alebo prostredníc-
tvom ním splnomocnenej 
osoby.
Volič môže požiadať o vydanie 
voličského preukazu - najskôr 
30 dní pred dňom volieb, t. j. 
13. mája  2010, najneskôr však 
dva dni pred dňom volieb, t. j. 
10. júna 2010 (vrátane) do 15. 
hod.
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Míľa pre mamu
sa koná v Senci

na Lichnerovej ul.
a v ďalších

34 slovenských
mestách a obciach

8. mája od 15. do 18. hod.
Štart je o 16. hod., 
koniec registrácie

účastníkov o 17. hod.

Dopravu musíme riešiť 
rýchlo a komplexne
Nie je žiadnym tajomstvom, 
že plánovaná výstavba            
v Chorvátskom Grobe–Čier-
nej vode veľmi významne               
a negatívne zasiahne aj Se-
nec a celý Senecký okres. 
Cesty, ktoré tu dnes máme, 
už teraz praskajú vo švíkoch, 
a ak by sa výstavba začala 
bez vyriešenia katastrofálnej 
dopravy, bol by smer Senec 
– Bratislava prakticky úplne 
neprejazdný. Podľa starostu 
Vajnor Jána Mrvu je, okrem 
nultého okruhu okolo Brati-
slavy, doslova existenčnou 
otázkou práve urýchlenie vý-
stavby rýchlostných ciest na 
Senec, Pezinok a Šamorín.

„Najdôležitejšie je, aby obecné 
zastupiteľstvo v Chorvátskom 
Grobe neschválilo navrhova-
ný Územný plán zóny Čierna 
voda – Triblavina, kvôli tomu 
sme už zorganizovali aj ob-
čiansku petíciu. V roku 2006 
totiž bol súhlas na 40-tisíc no-
vých obyvateľov, dnes ich má 
byť takmer dvojnásobok. Pre-
to chceme, aby ministerstvo 
prehodnotilo tento obrovský 
investičný zámer a v procese 
EIA ho odmietlo. Nová krajská 
samospráva na čele s Pavlom 
Frešom nás v tomto plne pod-
poruje.“

Veľké rozvojové plány však 
majú aj mnohé iné obce          
a mestá v okresoch Senec    
a Pezinok. 
„Práve preto musí niekto kom-
plexne koordinovať celý tento 
územný rozvoj. Je potrebné 
brať ohľad na súčasné do-
pravné možnosti a absolútne 
nevyhnutné zároveň riešiť aj 
nové cesty. BSK pripravuje 
nový územný plán a ten tre-
ba dať do súladu s územnými 
plánmi jednotlivých obcí. Ces-
ty však nestačí nakresliť na pa-
pier, dôležité je naozaj stavať, 
a to čo najskôr. Najlepšie ešte 
pred zástavbou nových úze-
mí. Verím, že predseda BSK 
vidí celý náš kraj ako spojené 

nádoby, kde všetko spolu sú-
visí a zároveň je napojené na 
Bratislavu. V tomto pláne preto 
musí byť nadradená dopravná 
kostra, aj kostra inžinierskych 
sietí. Musíme si jasne povedať, 
kde sa bude rozvíjať mestský 
charakter, kde vidiecky, kde 
budú záchytné parkoviská                   
a kde zostane kus prírody na 
rekreáciu. Ako mestá sa majú 
rozvíjať Pezinok, Senec, Bra-
tislava, ale vidiek má zostať 
vidiekom.“ 

Čo by sa malo riešiť ako 
prvé?
„Pre BSK je dôležitých 6 dop-
ravných stavieb, ktoré odvedú 
dopravu ďalej do Bratislavy 
alebo tranzit aj za Bratislavu. 
Je to nultý okruh okolo hlav-
ného mesta, rýchlostné ko-
munikácie na Senec, Pezinok 
a Šamorín, východný obchvat 
Vajnor a napojenie Grobské-
ho obchvatu na diaľnicu D1 
pri Triblavine. Popri existujú-
cich cestách a plnohodnot-
nej 6-prúdovej diaľnici D1 by 
práve toto mohla byť kostra 
bratislavského regiónu. Rých-
lostné cesty sú už vo vysokom 
štádiu projektovania a naprík-
lad k seneckej prebieha kona-
nie o územnom rozhodnutí.“ 

Bez peňazí však akékoľvek 
riešenia ostávajú iba na pa-
pieri.
„Ak nie sú peniaze, treba re-
štrukturalizovať priority v rám-
ci Operačného programu do-
prava. Nie je pravda, že Bra-
tislava nemohla na dopravu 
čerpať financie z eurofondov. 
Stačilo sa o to zaujímať, roko-
vať na ministerstve dopravy    
a spoločne potom v Európskej 
komisii. Nultý okruh mohol byť 
v zásobníku národných pro-
jektov financovaných v prog-
ramovom období 2007-2013 
z kohézneho fondu minister-
stva dopravy. Takisto by mali         
byť z eurofondov vybudova-
né nové diaľničné privádza-
če z lokalít búrlivej výstavby 

medzi Bratislavou, Sencom, 
Pezinkom a Malackami, napr. 
z Čiernej vody alebo Vajnor, 
Bernolákova i zo Stupavy. Te-
raz to, žiaľ, nie je možné. Je 
nevyhnutné to zmeniť a zaradiť 
BSK medzi oprávnené subjek-
ty na čerpanie eurofondov.“

Na túto problematiku sa zrej-
me dívate aj ako geodet, čo 
je vaše pôvodné povolanie.
„Iste, v mojom predchádza-
júcom povolaní bolo chode-
nie po katastroch v Senci, 
Pezinku, Malackách či Bra-
tislave mojou každodennou 
povinnosťou. Všetci vidíme                   
a na vlastnej koži zažívame, že 
katastrofálna doprava kompli-
kuje život nielen obyvateľom, 
ale aj podnikateľom v celom 
regióne. Jedna vec je však 
odborné oko a skúsenosti 
samosprávneho politika, ale, 
trošku odľahčene, veľa som 
o cestách v našom kraji zis-
til aj vďaka mojim niekdajším 
zdravotným problémom. Mu-
sel som so sebou niečo robiť 
a vďaka pravidelnému behu 
mám dnes v malíčku mnoho                       
ciest v Seneckom a Pezin-
skom okrese. A neraz by som 
na tie jamy najradšej hneď vo-
lal cestárov. Pri behu však vidí-
te nielen cesty, ale aj ako rastú 
nové lokality so všetkým, čo to 
prináša. Mám teda naozaj vý-
borný prehľad o našom kraji.“

ZVEREJŇUJÚ 
faktúry a zmluvy
Bratislavský samosprávny kraj 
(BSK) už zverejňuje na svojom 
webovom portáli všetky zmluvy 
a faktúry nad tisíc eur. „Všetky 
podstatné náležitosti faktúr 
nad tisíc eur sú už zverejne-
né na našej webovej stránke 
a my budeme pokračovať        
v tom, že ďalej zverejníme 
zoznam zmlúv a zabezpečí-
me, že žiadna ďalšia zmluva 
už nebude môcť mať neverej-
ný dodatok, naopak - bude 
mať  dodatok, ktorý dopredu 
súhlasí s tým, že sumy budú 
zverejnené,“ uviedol predse-
da BSK Pavol Frešo.              (r)

CENTRUM pre
rodiny v kríze
Sociálny program Bratislav-
ského samosprávneho kraja 
(BSK) Centrum pre rodiny v krí-
ze funguje od 1. januára 2009. 
Od svojho vzniku pomohol 
viac ako 200 rodinám, pričom 
so 75 rodinami odborníci pra-
covali intenzívne. Služby Cen-
tra sú určené trom cieľovým 
skupinám: pre rodiny, kde 
rodič alebo dieťa je vo/po vý-
kone trestu, pre rodiny s deťmi 
pred, počas alebo po rozvode                                                                  
a pre rodiny s deťmi s poruchami 
správania a deti hyperaktívne,                                                               
s poruchami pozornosti, deti, 
ktoré majú problémy v sprá-
vaní, v škole, v nadväzovaní                      
a udržiavaní vzťahov, ťažkosti 
so sebaovládaním či vlastnou 
agresivitou.
Pre viac informácií kontak-
tujte: PhDr. Katarínu Janíkovú, 
koordinátorku Centra pre rodi-
ny v kríze, mobil: 0911 523 026 
(v pracovné dni od 8. do 16. 
hod.), e-mail: centrumprerodi-
ny@region-bsk.sk.
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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.

HYDINÁR, a.s., Gbely
 

Vás pozýva do svojej podnikovej predajne
(na pešej zóne oproti Tatra Banke)

na veľmi výhodný nákup mrazenej i chladenej hydiny
a čerstvých slepačích vajec vlastnej produkcie.

Kuracie mrazené stehná už od 1,65 €  
Kuracie rezne iba za 4,29 € 

Kabinet matematiky v okre-
se Senec zorganizoval pre 
žiakov, ktorým matematika 
nespôsobuje vrásky na čele,         
i v tomto roku trojdňové sú-
stredenie, ktorého program 
bol naplnený hĺbaním nad 
tradičnými i neštandardnými 
matematickými úlohami. Bolo 
to už po siedmykrát. Kona-
lo sa na Slnečných jazerách                     
a zúčastnili sa na ňom žiaci 
6., 7. a 8. ročníka, spolu 46 
detí zo všetkých seneckých 
základných škôl a z Gymnázia           
A. Bernoláka v Senci.
Počas troch dní žiaci riešili aj 
úlohy Matematickej olympiá-
dy, úlohy z obvodných kôl Py-
tagoriády, logické úlohy a tak 
sa „kondične“ pripravovali na 
regionálne matematické sú-

ťaže. Program na sústredení 
bol pestrý, žiaci mali voľno len 
chvíľočku cez obed. Na začiat-
ku sa rozdelili do troch skupín 
a v takomto zložení spolupra-
covali. Sústredenie je výbor-
né v tom, že študenti môžu 
spoznať nových priateľov, že 
sa môžu zabaviť a odreagovať         
a navyše sa aj niečo naučiť.
Aby si účastníci trochu zvykli 
na stres pri súťaži, školitelia 
usporiadali na sústredení aj 
matematické preteky. 
Najlepšie si na nich počínali: 
Tomáš Kuzma, Jakub Drinka, 
Dušan Vicena (6. roč.) Richard 
Vincze, Bence Simon, Katarína 
Valovičová (7. roč.), Gabriela 
Gujberová, Mária Vinczeová, 
Adrián Terek (8. roč.)

(km)

Matematika ich baví, 
hĺbali nad ÚLOHAMI

ZÁBAVA aj poučenie pre najmenších
• Predškoláci z Materskej školy 
Kysucká navštívili mestskú kniž-
nicu. Cieľom bolo oboznámiť ich 
s knižnicou, poukázať na rozdiel 
medzi knižnicou a kníhkupec-
tvom a utvoriť pozitívny vzťah 
ku knihe. Pracovníčka knižnice 
pútavo porozprávala o knihách, 
prečítala im knihu o zvieratkách. 
Vypočuli si aj príbeh Neposluš-
ný Dominik, ale i recitovali. Do-
stali pozvanie spolu s rodičmi 
na utorkové čítanie do detského 
kútika v kultúrnom stredisku.  

• Do tejto škôlky zavítalo aj báb-
kové divadielko s dvoma báb-
kami - nezbednými deťmi - Len-
kou a Filipom. Neposlušnosť                 
a hašterivosť medzi súrodenca-
mi boli hlavnou témou bábko-
vej hry a vyplývajúce poučenie 
akceptovať a rešpektovať iných 
bolo hlavným motívom pre deti. 
Zároveň videli svet dospelých, 
ktorí by si radi s deťmi  vymeni-
li úlohy a najradšej by sa vrátili 
späť do čias, aby sa mohli bez-
starostne hrať.                (mb, ro)
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Program na máj
Kino MIER Senec

Začiatok večerných
predstavení o 18. hod.

6., 7. štvrtok – piatok   KNIHA PREŽITIA
Napínavý príbeh osamelého jazdca, kto-
rý chráni posvätnú knihu... Gary Oldman 
a Denzel Washington v hlavných úlohách. 
Akčný dobrodružný film. USA, nevhodné do 
12 r., 118 min.

Vstupné: 2,50 eur

8. sobota 
IMAGINÁRIUM DR. PARNASSA

Johnny Depp, Jude Law, a Colin Farrell           
v dobrodružnom (fantasy) mystery filme. Fr./
Kanada, nevhodné do 12 r., 122 min.

Vstupné: 2,50 eur

10., 11. pondelok – utorok   LÉGIA
Thriller o záhadných tvoroch, ktoré po apo-
kalypse obsadia zem. Vojna o prežitie ľud-
skej rasy. USA, nevhodné do 12 r., 96 min.

Vstupné: 2,80 eur

13. štvrtok   PROTEKTOR
Čo všetko ste ochotní zradiť pre lásku? Naj-
lepší český film za rok 2009. Šesť Českých 
levov! ČR, nevhodné do 12 r., 100 min.

Vstupné: 2,20 eur

14., 15. piatok – sobota
PERCY JACKSON: ZLODEJ BLESKU
Percy sa musí pripraviť na najnáročnejšie 
dobrodružstvo vo svojom živote - teraz sa 
ukáže, či je aj hrdina! Fantastické dobro-
družstvo. USA, nevhodné do 12 r., 121 min., 
čes. dabing

Vstupné: 2,50 eur

16. nedeľa   
BOX
Ste experiment. Hrajú Cameron Diaz, James 
Mardsen a ďalší. Sci - fi thriller. USA, nevhod-
né do 15 r., 115 min.

Vstupné: 2,20 eur

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 
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Spoločenská kronika
Narodili sa

Mathis Halahija, Laura Pápay, Gabriel Sofka, Kris-
tína Rybanská, Adam Biernat, Mia Mészárosová, 
Jakub Varga, Laura Vavrincová, Richard Vaš, Sara 
Fülöp, Maximilián Röth, Ondrej Matlák, Oliver Csu-
ka, Adriana Al Ansari, Lucia Ujhélyová, Emma Ko-
váčová.

Manželstvo uzatvorili
Oskar Petheö - Božena Kollerová, Mário Krajč - Ni-
kola Juhászová, Marián Sedlák - Zuzana Hunková, 
Jozef Danter - Eva Juráková, Gabriel Dimitrov - Mar-
tina Hesheimerová, Tomáš Peterka - Silvia Čepelo-
vá, Alois Josef Johann Plank - Edita Horváthová, 
Pavol Lovás - Petra Morchová, Ing. Daniel Somora 
- Zuzana Záhorská

Blahoželáme jubilantom
Dňa 8. mája oslávi krásnych 60 ro-
kov Marta Časná. Všetko najlepšie 
aj touto cestou Ti zo srdca želajú 
manžel Tibor, synovia Tibor a Miro-
slav s rodinami.

Krásne životné ju-
bileum - Zlatú svad-
bu - oslávia 28. 
mája Gizela a On-
drej Richteroví. Pri 
tejto príležitosti im 
želajú veľa zdravia, 

šťastia a lásky na ďalšej spoločnej ceste životom 
vnučky Nicolka a Karinka, syn Andrej s manželkou 
Ivanou a dcéra Iveta.

Jednota dôchodcov MO v Senci 
Mária Šipekyová (80)

Klub dôchodcov
László Ásványi (85), Mária Horváthová (80), Mária 
Kloknerová (80), Helena Csasznyiová (75), Ondrej 
Xenič (70), Alexander Mátyus (65), Mária Poórová 
(55)

Slovenský zväz telesne
postihnutých ZO č. 215 v Senci

Andrej Tóth (25), Magdaléna Gabrišová (30), Eva 
Matúšová (50), Viktor Robínek (55), Katarína Ta-
kácsová (55), Júlia Vidrová (55), Elena Doková (60), 

Karol Macho (65), Mária Gašparová (65), Gajur Tai-
rovič (70), Alžbeta Schramková (75)

Navždy nás opustili
Zuzana Šimonová (1926), Ľudmila Gábrišová 
(1930), Tobiáš Mészáros (1938), Alžbeta Kolláriková 
(1929), Anna Šulanová (1920), Vincent Pomšahár 
(1918), Judita Trnkócziová (1924), Helena Nagyo-
vá (1926), Alexander Szabo (1924), Mária Kválová 
(1933), Tibor Hervai (1963), Štefan Hollósi (1948).  

Dňa 19. mája uplynul rok, čo nás 
navždy opustila naša drahá man-
želka, mama, babka, svokra Al-
žbeta Fülöpová, rod. Simonová. 
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú 
spomienku. S láskou spomíname. 
Smútiaca rodina. 
Fájó szívvel és soha el nem múló 
szeretettel emlékezünk  május 19 – én, halálának    
1. évfordulóján drága halottunkra, Fülöp Józsefné-
re, szül. Simon Erzsébetre. Akik ismerték, szerették 
szenteljenek emlékének egy néma pillanatot. Emlé-
ke örökké szívünkben marad: szerettei.

Dňa 27. apríla uplynulo 25 rokov, 
čo nás vo veku 45 rokov navždy 
opustila naša drahá Daniela Mada-
rászová. S láskou na ňu spomínajú 
manžel Štefan, deti s rodinami a prí-
buzní. Kto ste ju poznali, venujte jej 
tichú spomienku.

Dvadsať rokov uplynie 7. mája, kedy 
nás navždy opustil milovaný man-
žel, otec, svokor a dedko Franti-
šek Pericska. Aj keď si sa s nami 
nestihol rozlúčiť, navždy ostaneš                
v našich srdciach. Kto ste ho po-
znali, venujte mu tichú spomienku. 
S láskou a úctou spomína manželka Mária, deti                  
s rodinami a ostatná rodina.

Dňa 14. apríla nás navždy opustila 
naša drahá mamička a babička Ju-
dita Trnkócziová, rod. Štrpková vo 
veku 85 rokov. Ďakujeme všetkým 
príbuzným a známym, ktorí prejav-
mi účasti a kvetinovými darmi sa 
snažili zmierniť náš žiaľ. Dcéra Judita s rodinou.

Dňa 12. mája si pripomíname 10. výročie úmrtia 
nášho milovaného Štefana Farkaša. Nezabúdame. 

Manželka Eva, dcéry Andrea a Jana s rodinami. 

Už rok chýbaš medzi nami, odišiel 
si náhle a my sme zostali sami. 
Zavrel si oči, srdce prestalo biť, 
aj keď sa Ti tak veľmi chcelo žiť.                   
V očiach slzy, v srdci bôľ, prečo len 
osud taký krutý bol. Dňa 30. mája 
uplynie rok, kedy nás vo veku 71 
rokov navždy opustil náš milovaný 
manžel, otec a dedko Ladislav Kovács. S láskou 
spomíname a nikdy na teba nezabudneme. Tí, ktorí 
ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Ďaku-
jeme.

Dňa 15. apríla sme si pripomenuli 
10. výročie úmrtia nášho drahého 
manžela, otca, starého otca, krst-
ného otca a svokra Milana Findu-
ru. Kto ste ho poznali, venujte mu 
s nami tichú spomienku. Spomína-
júca rodina.

V srdciach tých, ktorí Ťa milovali, 
budeš stále žiť. Dňa 27. marca sme 
sa navždy rozlúčili s naším manže-
lom, otcom a dedkom Štefanom 
Jaszeniczkým, ktorý nás opustil 
vo veku 65 rokov. Ďakujeme za 
prejavenú sústrasť a kvetinové 
dary. Smútiaca rodina.
Fájó szívvel mondunk köszönetet minden kedves 
rokonnak, baátnak, ismerősnek, aki 2010. március 
27-én elbúcsúzott drága férj, édesapa és nagyapá-
tól Jaszeniczký István. Köszönjük a sok virágot és 
a vigasztaló szavakat, amelyekkel igyekeztek eny-
híteni fájdalmunkat. A gyászoló család.

Ďakujeme všetkým príbuzným, 
priateľom, susedom a známym 
za prejavenú sústrasť a kvetinové 
dary pri poslednej rozlúčke s na-
ším drahým otcom a dedkom Vin-
centom Pomšahárom, ktorý nás 
navždy opustil 11. apríla vo veku 
91 rokov. Smútiaca rodina.
Fájó szívvel mondunk köszönetet minden rokon-
nak, barátnak, szomszédnak ismerősnek,  akik 
elkisérték utolsó útjára a drága apát és nagyapát  
Pomsahár Vinczét aki áprílis 11.-én, életének 91. 
évében eltávozot  körünkből. Köszönet  az őszin-
te részvétnyilvánításért  és a virágokért. Gyászoló 
család.
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17. pondelok
NEW YORK MILUJEM ŤA
Láska môže začať kdekoľvek... 
Hrajú: Natalie Portman, Andy 
Garcia, Orlando Bloom a ďalší.
USA, nevhodné do 12 r., 103 
min.

Vstupné: 2,20 eur

20., 21 štvrtok – piatok
VLKOLAK
Keď je Mesiac v splne, legenda 
ožíva. O krvilačnom monštre         
s nadľudskou silou. Hrajú: Beni-
cio Del Toro, Anthony Hopkins, 
Emily Blunt a ďalší. VB/USA, ne-
vhodné do 15 r., 100 min.

Vstupné: 2,50 eur

22., 23. sobota – nedeľa
LOV NA EXMANŽELKU
Poslať svoju ex za mreže nie je 
problém. Gerard Butler a Jenni-
fer Aniston v hlavných úlohách 
romantickej a zároveň akčnej 
komédie. USA, nehodné do 12 r., 
94 min.

Vstupné: 3 eurá

24. pondelok 
NA HRANE TEMNOTY
Thriller s Melom Gibsonom. Je-
den z nájomných vrahov, ktorí 
zametajú a čistia dôkazy, zmení 
pátranie na divokú cestu až za 
hranicu vykúpenia. Thriller. USA/
VB, nevhodné do 15 r., 108 min.

Vstupné: 2,50 eur

27. štvrtok   PEVNÉ PUTO
Príbeh o živote a o tom, čo nasle-
dovalo po ňom. USA, nevhodné 
do 12 r., 135 min.

Vstupné: 2,50 eur

30., 31. nedeľa – pondelok
PREKLIATY OSTROV
Niekto tu chýba. Izolovaný os-
trov uprostred oceána - jedna 
pacientka zmizla. Dobrý thriller. 
USA, nevhodné do 15 r., 138 
min.

Vstupné: 2,50 eur

Detské a mládežnícke filmové 
predstavenia:

23. nedeľa o 15.30 hod.
PRINCEZNÁ ŽABA
Animovaná komédia o krásnej 
dievčine, princovi, žabe a sláv-
nom bozku, ktorý však všetko 
prevráti naopak. Rodinná komé-
dia. USA, vhodné pre všetkých, 
97 min., slov. dabing

Vstupné: 2,50 eur

30. nedeľa o 15.30 hod.
AKO SI VYCVIČIŤ DRAKA
Videli ste už trojrozmerného dra-

ka? A Vikinga? Ak nie, budete 
mať príležitosť v animovanej ko-
médii. Dobrodružný animovaný 
film. USA, vhodné pre všetkých, 
97 min.

Vstupné 2,30 eur

POZOR! 
V mesiaci JÚN hráme v kine 

MIER!
1. utorok MDD o 18. hod.
AKO SI VYCVIČIŤ DRAKA

Od 3. júna začiatok filmových 
predstavení o 20. hod.

Kultúrne podujatia: KINOSÁLA

9. nedeľa o 15. hod.
Mama je láska - spieva zbor Ra-
dosť

vstupné: 2 eurá

12. streda o 10. hod.
Rozprávka o 7 kozliatkach - di-
vadlo Clipperton 
Organizované predstavenie

25. utorok o 19. hod. 
Hovatovább - piesne a básne       
v maďarčine
összeállítás népdalokból, szöve-
gekből, versekből
Účinkujú - közreműködnek: Ho-
lecskó Orsolya, Kricsár Kamil, 
Nagy Péter herci -szinészek, 
Varga Veronika, Fülöp Szabolcs, 
Dobri Dániel – hudobníci - zenés-
zek.
Organizátor: MO CSEMADOK
 
27.-29. štvrtok - sobota
Senecká dúha - súťaž v speve, 
populárnej piesni a modernom 
tanci

Kultúrne podujatia: LABYRINT

7. piatok o 18. hod.
GRAFIKA a SOCHA - vernisáž 
výstavy akad. Maliara Tibora Ko-
pócsa a akad. maliara Rozálie 
Darázsovej
Galéria Labyrint – 2. posch.     

vstup: voľný

14. piatok o 20. hod.
ROCK SHOW – koncert troch 
rockových kapiel: B.M.M. (SC), 
Atmosferik Band (BA) a PATRIOT 
(SC)
2. posch.                          

vstup: 2 eurá

19. streda o 18.30 hod.
Vzoprieť sa obrom – kresťanský 
filmový klub
2. posch. - herecká skúšobňa 
(zadný vchod) 

vstup: voľný

• 14. máj (piatok), o 17. hod.
Vernisáž výstavy November 
‘89
Výstava mapujúca kontexty 
vnútropolitickej i zahranično-
politickej situácie v roku 1989 
cez udalosti Nežnej revolúcie 
po prvé slobodné voľby v júni 
1990. Vznikla zo spoločného 
projektu Slovenského národ-
ného múzea, Slovenského 
národného archívu a Ústavu 
pamäti národa. Po Bratislave, 
Ríme a Berlíne bude prístupná 
v Mestskom múzeu v Senci do 
18. septembra 2010.  

• 15. máj (sobota) 
Noc v múzeu - program pri 
príležitosti Medzinárodného 
dňa múzeí a galérií:
Od 16. hod. – Premietnutie 
dokumentárneho filmu No-
vember +20 z dielne Ústavu 
pamäti národa.
Od 16.20 hod. – Diskusia           
s bývalými predstaviteľmi 
opozičných zoskupení v roku 
1989, aktérmi Nežnej revo-
lúcie. Diskutujúci: Ladislav 

Snopko, František Mikloško                            
a Ján  Budaj. Moderátor Pat-
rik Dubovský. Miesto konania: 
MsKS – Galéria Labyrint. 
Od 20. hod. – Premietanie 
krátkych filmov z produkcie 
Ústavu pamäti národa, doku-
mentujúcich neslobodu v ča-
soch komunistického režimu 
v bývalej ČSSR (miesto kona-
nia: Mestské múzeum – Turec-
ký dom)
Počas celého dňa si záujem-
covia budú môcť zakúpiť knihy 
vydané Ústavom pamäti náro-
da. Bližšie informácie: www.
upn.gov.sk/publikacie

Múzeum bude otvorené mi-
moriadne od 10. do 23. hod., 

vstup voľný.
  
Organizátori podujatí:
Mestský úrad Senec
Mestské kultúrne stredisko
Mestské múzeum v Senci
Muzeologická spoločnosť na 
Matúšovej zemi
Klub priateľov seneckého mú-
zea

Program Mestského múzea

Mestská organizácia Slo-
venského rybárskeho zväzu 
v Senci tak ako každý rok              
v jarných mesiacoch organi-
zuje brigády svojich členov. 
Brigádnická činnosť sa v tom-
to roku zamerala na zveľaďo-
vanie a čistenie revírov. Rybá-
ri sa zišli v sobotu 27. marca         
a čistili brehy Hlbokého jazera 
(Guláška), Strieborného ja-

zera, ako aj jazier vo Veľkom 
Bieli a Bernolákove. O tom, že 
odpadu všetkého druhu osta-
lo po vlaňajšku a zime neúre-
kom, svedčia plne naložené 
veľkokapacitné kontajnery. 
Niečo tam po sebe zanecha-
li nezodpovední rybári, ale aj 
rekreanti, ktorí prázdne obaly 
„nevládzu“ odniesť do odpa-
du.                PetHor SRZ Senec

RYBÁRI čistili revíry



ZO Csemadok-u Senec
Vás srdečne pozýva na svoj

MAJÁLES
Hudba: Rudolf Galambos a László Bertók

Miesto konania: Bufet u bielej myši
Slnečné jazerá (sever)

Termín konania: 7. máj 2010. od 18.00 hod.

Pre deti máme pripravený zaujímavý program!
Vstupné nevyberáme, ale príspevky privítame!
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Lehet  ezer  ékszer  
(Édesanyáinknak)
Világ fenntartója, a jövő záloga,
hivatás Istentől, reménye a népnek!
édenkertet nyújtó, falak nem vályoga,
életünk öröme, ünnepe az évnek,
szülőanyánk, drága, édesanya örök,
ünnepednek napján egy költeményt sz 
vök.

Lehet ezer ékszer, halmaza aranynak,
pénz, birtok, hatalom, királyi aranytrón,
édesanyánk drága, te a sok szavaknak
győztese, elsője:legszebb szóra méltó!
megszülted gyermeked az áldott holna-
pnak,
nemzetnek, hazának, a ránkváró sorsnak.

Olyan erő itt nincs, mely feletted győzne,
tiporná, széttépné, szived szeretetét,
olyan gonosz vihar, mi téged megtörne,
anyai szíveden érné meg a vesztét!
anyánk, Te mindenünk itt és a síron túl.
örömben, bánatban könnyünk csak érted 
hull.

Isten és az élet téged annak rendelt,
hogy épitsd szent hittel szülőföld holnapját,
sok gyermek zsivaja törje már a csendet,
és az est leszálltán mesénket olvassák,
jövőnket teremted, amit meg kell érnünk,
ahol sokasodunk, ahol nem fogy népünk!

Éltessen az Isten, csak jót, nemest adjon,
ha majd folyik könnyed boldogság okozza,
minden édesanya ezer hálát kapjon,
jövőnkért aggódás perceit fokozza,
ringjon már sok bölcső itt a honi tájon,
s minden kisgyermeked iskolánkba járjon!

Nincs, nem is lehet több egy édesanyánál,
mert csak őt rendelte teneked az élet,
szive úgy melenget ... betakar, ha fáznál,
tőle tanulod meg a jót és a szépet,
EDESANYA DRÁGA irányitsd a lelkünk,
hálával köszönjük, azt, hogy megszület-
tünk!

Mgr. Katona Roland

Köszöntöttük az édesanyákat
A Magyar Koalíció Pártja szenci helyi 
szervezete 2010. május 2-án anyáknapi 
ünnepségre hívta az édesanyákat, nagy-
mamákat, dédmamákat és minden ked-
ves vendéget a szenci kultúrházba. Nagy 
örömünkre szolgált, hogy az ünnepeltek 
szép számban elfogadták meghívásun-
kat és együtt ünnepelhettünk. A minte-
gy kétórás műsorban felléptek a Szenc-
zi Molnár Albert Óvoda, Alapiskola és a 
Gimnázium és Szakközépiskola tanulói, 
valamint a férfi énekkar.
Vannak népek, nemzetek, akik ezt a cso-
dálatos ünnepet más-más időpontban 
tartják, de mi, magyarok, május első va-
sárnapján nyújtjuk át a szeretet és a hála 

virágait.
Sok mindent elmondtak már ebből az al-
kalomból - az anyai szeretet különleges 
formájától az önfeláldozáson keresztül a 
féltő aggodalomig mellyel az édesanyák 
irántunk viseltetnek - de a megfelelő sza-
vakat, melyek érzéseinket teljes mérték-
ben kifejeznék, nem találjuk.   Engedjék 
meg, hogy ezúton is jó erőt és egészséget 
kívánjunk minden kedves ünnepeltnek 
– a Senčan havilap olvasóinak, akik nem 
tudtak résztvenni az ünnepségen. Kívá-
nunk minden kedves édesanyának, na-
gymamának, dédmamának sok-sok  bol-
dogságot és hosszú életet gyermekeik,  
unokáik és dédunokáik körében.

CSEMADOK ASZ SZENC
Szerettetel várunk mindenkit

MAJÁLIS
Zene: Galambos Rudolf és Bertók László

Helyszín: Napfényes Tavak - FEHÉR EGÉR büfé.
(Északi oldal)

Idõpont: 2010. május 7-én 18:00-tól

A gyerekeket érdekes program várja!

Oslavovali sme Deň MATIEK
Už tradične v prvú májovú nedeľu sme 
oslavovali Deň matiek, blahoželali sme 
matkám, babičkám i prababičkám. Detič-
ky z MŠ A. M. Szencziho, žiaci Základnej 
školy a Spojenej školy A. M. Szencziho 
pripravili veľmi pekný hodnotný program, 
ktorý svojím vystúpením uzavrel mužský 

spevácky zbor. Aj z tohto miesta chce-
me popriať všetkým oslávenkyniam - či-
tateľkám Senčana - ktoré sa nemohli na 
slávnosti zúčastniť, veľa zdravia, lásky               
a spokojnosti v kruhu svojich detí, vnúčat 
a pravnúčat!  

(NG), foto Gábor Agárdy



Primátor Karol Kvál si v úvo-
de slávnostných chvíľ trochu 
zaspomínal: „Horolezca Ivana 
Fialu si pamätám ako chalan, 
veľa sa o ňom a jeho výkonoch 
hovorilo. A hoci si občas mys-
líme, že pomaly nebudeme 
mať v Senci koho oceňovať, 
opak je pravdou. Vzácnych 
ľudí žije v našom meste veľa. 
Ďakujeme oceneným za ich 
prácu, za nasledovaniahodnú 
reprezentáciu. Sú úžasným 
príkladom aj pre mladých.“

Cenu mesta dostali I. Fiala, P. 
Fedor, Š. Mrva a J. Untermayer. 
Cenu primátora G. Strešňák, T. 
König a J. Algayer. V prítomnos-
ti manželiek a poslancov mesta 
im zablahoželali aj viceprimá-
torka Helena Nemcová a pred-
nostka mestského úradu Ing. 
Jarmila Répássyová.
Ivan Fiala: Popredný slovenský 
horolezec a tréner. Zúčastnil 
sa na druhej výprave na Nan-
ga Parbat v roku 1971 a spolu 

s Orolinom sa stali prvými Slo-
vákmi (a občanmi ČSSR), ktorí 
vystúpili na túto osemtisícov-
ku. Bol na oboch výpravách na 
Makalu, spoluorganizoval dve 
výpravy na Mt. Everest. Absol-
voval stovky výstupov v Tatrách, 
ďalšie v Alpách, liezol na Pamí-
re, v Nórsku, na Aljaške, v poho-
rí Hindukúš i Andách. Je zaslú-
žilý majster športu, za záchranu 
mexického horolezca získal 
čestný diplom medzinárodného 
výboru Fair Play pri UNESCO. 
Peter Fedor: Pôsobí ako vyso-
koškolský pedagóg na Prírodo-
vedeckej a Pedagogickej fakul-
te UK v Bratislave. Prednášal aj 
na Novom Zélande, v Kanade, 
Austrálii, Poľsku či Maďarsku. Je 
autorom viac ako 80 vedeckých 
prác, najvýznamnejšie vydali 
v svetových vydavateľstvách  
(Cambridge University Press                             
a Wiley-Blackwell. V súčasnos-
ti sa na poli vedy sústreďuje na 
vývoj metód umelej inteligencie 
v taxonómii a systematike hmy-

zu. Pracuje na opise nových 
druhov hmyzu z oblasti Ama-
zónie, Kamerunu a Oceánie. 
Bol iniciátorom a zakladateľom 
Mestského múzea v Senci.
Štefan Mrva: Upísal sa futbalu. 
V súčasnosti je manažérom Ná-
rodného tréningového centra     
v Senci. V rokoch 1998 – 2002 
bol členom Rady Slovenského 
futbalového zväzu. Ako hráč 
prešiel všetkými kategóriami, 
za mužov Trenčína hral aj 1. ligu. 
Pôsobil i na poli trénerskom. 
Trénoval aj A mužstvo VTJ Koba 
Senec, ktoré pod jeho vedením 
postúpilo do 1. ligy. 
Jozef Untermayer: Patrí k naj-
aktívnejším darcom krvi nielen 
v Senci, ale aj na Slovensku. Má 
za sebou 275 odberov, v roku 
2007 získal  ocenenie najvyššie 
- Kňazovického medailu.
Gábor Strešňák: Na Filozo-
fickej fakulte UK skončil odbor 
archívnictvo – história. Pracoval 
v Štátnom archíve v Bratislave, 
v Ústave pamäti národa – sek-
cia archívu. Od januára 2010 
je riaditeľom Mestského múzea           
v Senci. Venuje sa výskumu 
regionálnych dejín, predovšet-
kým v oblasti Senca, Šamorína 
a jeho okolia. Systematicky  sa 
venuje výskumu problematiky 

uhorskej novovekej šľachty.       
Z novších dejín sa zaoberal čin-
nosťou štátno-bezpečnostných 
služieb počas komunistického 
režimu. Je spoluautorom regi-
onálnych monografií, lexikónu  
a viacerých štúdií.
Tomáš König: V roku 2009 zís-
kal osvedčenie ministerstva kul-
túry o osobitnej spôsobilosti pre 
vykonávanie archeologického 
výskumu. Od roku 2007 pôso-
bí ako odborný asistent na Ka-
tedre archeológie FFUK v Bra-
tislave. Má za sebou odbornú, 
vedeckú a publikačnú činnosť. 
Patrí k zakladateľom Mestského 
múzea v Senci.
Jozef Algayer: Od 1. februára 
1973 do 30. júna 2009 vyučoval 
na Základnej škole s vyučova-
cím jazykom maďarským v Sen-
ci. Medzi seneckými žiakmi tak 
pôsobil 36 rokov. Viac ako 20 
rokov bol zástupcom riaditeľa. 
Má aprobáciu matematika a te-
lesná výchova. Okrem výchovy 
a vzdelávania sa zapájal aj do 
výstavby a modernizácie školy. 
Dve volebné obdobia pôsobil aj 
ako poslanec mestského zastu-
piteľstva v Senci. V súčasnosti 
je členom komisie kultúry a roz-
voja vzdelávania.

Eva Lauková

Novou kráľovnou čitateľov sa 
stala Albína Háršiová (11) zo 
sekundy Gymnázia A. Berno-
láka.

Napätie v mestskej knižnici sa 
dalo krájať. Žiaci, tí čo veľmi 
radi čítajú, chceli uspieť aj v sú-
ťaži. No niektoré otázky sa im 
veru zdali ťažké. Prečítali toho 
už dosť, ale na to, aby excelo-
vali i pri odpovediach na otáz-
ky, zameraných aj na ich vše-
obecnejší prehľad, nestačí len 
tráviť čas nad knižkou, potreb-
né je viac sa zaujímať o dianie 
okolo seba. 
Prekvapenie víťazky po vyhlá-
sení finálových výsledkov 7. 
ročníka súťaže Kráľ čitateľov,  
bolo nefalšované. „Absolútne 
som to nečakala,“ vyhlásila 
mierne šokovaná Albína Hárši-
ová a zvedavo si obzerala ceny. 
Potešil ju MP4 prehrávač, kniha 

Oliver Twist od Dickensa, ale      
i ročný bezplatný preukaz čís-
lo jeden do knižnice. Vyhrala 
v konkurencii pätnástich súťa-
žiacich – žiakov 5. a 6. ročníkov 
ZŠ Tajovského, ZŠ Mlynská      
a sekundy Gymnázia A. Ber-
noláka. Získala najviac bodov 
v teste, v ktorom súťažiaci mu-
seli odpovedať na 30 otázok, 
preverujúcich ich všeobecný 
prehľad. 
Albína chodí do knižnice pra-
videlne, často tu čaká na auto-
bus. Keď sa však začíta, občas 
jej ujdú aj tri... A aké knihy naj-
radšej číta? „Detektívky, dob-
rodružné knihy, ale aj horory,“ 
vraví kráľovná.
Na 2. mieste skončil Matúš 
Rybanský (ZŠ Mlynská, 6.B)          
a na treťom sa umiestnila Natá-
lia Hrabinská (ZŠ Tajovského, 
6.B).

 Eva Lauková, foto Ján Lauko
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Kráľovná miluje DETEKTÍVKY

Zľava Matúš Rybanský, Albína Háršiová a Natália Hrabinská                                          

SEDEM 
vzácnych ľudí



Dalkia je nadnárodná spoloč-
nosť, ktorá pôsobí v oblasti vy-
kurovania a dodávok tepla v 41 
krajinách. V Senci pôsobí ako 
akciová spoločnosť a stará sa 
o oblasť vykurovania od roku 
1993, teda 17 rokov. Dalkia Se-
nec, a.s., má dnes vďaka zod-
povednému prístupu všetkých 
pracovníkov, prísnym metódam 
a výmene skúseností dobré vý-
sledky v návratnosti a šetrení 
energie. Nesporne najväčším 
prínosom Dalkie pre Senec bolo 
dobudovanie 24 domových 
odozdávacích staníc (DOS)        
v okruhu kotolne Boldocká. 
Príprava teplej vody sa tak pre-
sunula z kotolne do jednotlivých 
domov, čoho výsledkom bolo 
odstránenie chladnutia vody 
počas cirkulácie z kotolne do 
jednotlivých domov. Vybudo-
vanie DOS umožnilo reguláciu 
a dodávky kúrenia individuálne 
pre každý dom a tiež príprava 
teplej vody sa presunula z ko-
tolne do jednotlivých domov. 

Nenahraditeľnou službou pre 
zákazníkov je dispečing poho-
tovostnej služby, ktorý je zá-
kazníkom k dispozícii 24 hodín 
denne, 7 dní v týždni. Za celko-
vý chod zmeny je zodpovedný 
hlavný zmenový majster. Počas 
pracovných dní je na dispečin-
gu aj operátor riadiaceho systé-
mu, ktorý sleduje a monitoruje 
zverené prevádzky.
Dispečing pomáha predchá-

dzať dlhým výpadkom kúrenia 
a teplej vody. Jeho úlohou je 
detailne monitorovať prevádz-
ku a zabezpečiť rýchly zásah 
v prípade poruchy či výpadku. 
Priame komunikačné spoje-
nie pracovníkov dispečingu so 
servisnými pracovníkmi umož-
ňuje zasiahnuť v čo najkratšom 
čase. Dalkia Senec tak spĺňa 
a uspokojuje rastúce nároky 
zákazníkov na rýchlosť reakcie 
servisných pracovníkov a záro-
veň minimalizuje a snaží sa úpl-
ne odstraňovať výpadky tepla 
alebo teplej vody. 
Dispečing taktiež sleduje pre-
vádzky prostredníctvom obslúh, 
ktoré vykonávajú obchôdzky po 
technických tepelných zariade-
niach.
Úlohou dispečingu na Sokolskej 
ulici je riadenie 57 DOS a troch 
kotolní. Zo všetkých prevádzok 
zbiera informácie z tepelných 
zariadení, a to o stave meradiel, 
vyskytnutých prevádzkových 
problémoch a pod. Dispečing 
zabezpečuje komunikáciu so 
správcami v prípade rôznych 
poruchových stavov, akými 
môžu byť napr. prerušenie výro-
by tepla, teplej vody alebo ha-
várie. Preberá a zároveň eviduje 
a rieši sťažnosti od správcov. 
Prostredníctvom riadiacich sys-
témov taktiež monitoruje svoje 
prevádzky. 
Tím údržby zasahuje pri rieše-
ní poruchy alebo havarijného 
stavu v čo najkratšom časovom 

intervale. Intervaly sú určené 
vyhláškou 316/2008 Úradu pre 
reguláciu sieťových odvetví na-
sledovne:
• lehota na odstránenie poru-
chy pri obmedzení dodávky 
tepla je najviac 24 hodín od jej 
nahlásenia,

• lehota pri zabezpečenej ob-
medzenej dodávke tepla je pre-
dĺžená o ďalších 24 hodín.
Spoločnosť Dalkia sleduje do-
držiavanie daných limitov aj vo 
svojich „Štandardoch kvality“, 
ktoré je možné nájsť na interne-
tových stránkach spoločnosti.
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Dispečing spoločnosti Dalkia predchádza
dlhým výpadkom kúrenia a teplej vody

Nemusíme sa báť dlhých výpadkov kúrenia ani teplej vody, pretože dispečing spoločnosti Dalkia 
detailne monitoruje prevádzku a umožňuje rýchly zásah v prípade poruchy či havarijného stavu.

Ako sa môže nahlásiť porucha
Konečný spotrebiteľ ohlási zistené obmedzenia alebo výpadky do-
dávok tepla na vykurovanie a TÚV svojmu správcovi, ktorý zabezpe-
čuje ďalšiu komunikáciu s dodávateľom, t. j. s Dalkiou. Obmedzenia 
alebo výpadky je možné nahlásiť telefonicky, prostredníctvom faxu 
alebo na e-mailovú adresu 24 hodín denne.
Pre Senec možno 24 hodinový tepelný dispečing kontaktovať na 
telefónnych číslach: 02/4592 3205 a na mobilnom telefónnom 
čísle: 0917 570325. Čísla sú zverejnené na internetovej stránke 
spoločnosti (www.dalkia.sk) a na viditeľných označeniach prevá-
dzok. 
Nehody, vyskytujúce sa na zariadeniach, ktoré prevádzkuje spo-
ločnosť Dalkia (medzi ktoré patrí napr. kotolňa), rieši spoločnosť                 
v rámci vopred dohodnutých podmienok ustanovených v zmluvách. 
Ak klienti požadujú odstránenie poruchy na svojich zariadeniach, 
Dalkia je k dispozícii. Danú poruchu je možné odstrániť na základe 
predloženej cenovej ponuky a následnej objednávky zásahu. 
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Obvodné kolo 3. majstrovstiev 
stredných škôl BSK vo florbale 
chlapcov a dievčat sa konalo 
v telocvični SOŠ Senec. Súťaž 
dievčat vyhrali gymnazistky         
z Pezinka, ktoré vo finále zdolali 
bojujúce študentky Gymnázia 
A. Bernoláka 2:0. 
V semifinále hráčky SOŠ Senec 
prehrali s neskoršími víťazkami 
z Pezinka 0:2. Do súťaže dievčat 
sa zapojilo sedem družstiev. Aj 
súťaž chlapcov mala rovnaký 

počet družstiev. Vo finále zví-
ťazila Spojená škola Ivanka pri 
Dunaji, Spojenú školu Bernolá-
kovo zdolala 5:0. Chlapci SOŠ 
Senec do semifinále nepostú-
pili. V Senci celkovo hralo 144 
súťažiacich, z nich 66 dievčat.
Ako uviedol tréner florbalistov 
zo SOŠ Senec Arpád Szigeti, 
potešil ho narastajúci záujem     
o tento šport, „žiakov florbal 
baví viac, ako futbal.“  

Eva Lauková, foto Ján Lauko

Mesto Senec k Svetovému 
dňu zdravia zorganizovalo beh 
na Lichnerovej ulici. V ôsmich  
kategóriách súťažili chlapci a 
dievčatá zo seneckých škôl. 
Zdravotnú službu ako aj ukáž-
ky  prvej pomoci zabezpečili 
a predviedli mladí zdravotníci 
Červeného kríža v Senci. Žiaci 

si nielen zašportovali, ale aj vy-
skúšali resuscitáciu priamo v te-
réne. Zapojilo sa 119 žiakov zák-
ladných škôl v Senci (Tajovské-
ho, Mlynská, s VJM A. M. Szenc-
ziho, Spojená škola - špeciálna                                                     
a Gymnázium A. Bernoláka). 
Prví traja v každej kategórii do-
stali medaily a diplomy.       (av)

Aj to sa niekedy stáva, škriatok 
schválnosti, keď sa zatúlal návrh 
na ocenenie, zaúradoval. Preto 
primátor Karol Kvál dodatočne 
ocenil akvabelu Ninu Vrábelo-
vú (12), žiačku sekundy Gym-
názia A. Bernoláka v Senci, za 
jej športové úspechy v minulom 
roku. Vo svojej kariére dosiahla 
zatiaľ najvýraznejšie úspechy. 
Hodnotné je predovšetkým 2. 
miesto na majstrovstvách Slo-
venska v povinných figúrach 
(mladšie žiačky) a striebor-
ná priečka na rovnakej súťaži                         
v Open kategórii (staršie žiačky, 
kombinácia). 
Trénerka Ivana Solymosyová 
ocenila aj jej štvrté miesto na 
medzinárodnej súťaži Hunga-
rian Cup v Budapešti, ktoré zís-

kala v kategórii mladšie žiačky 
duo s Kristínou Polakovičovou. 

Nina je aj členkou reprezentač-
ného družstva SR starších žia-

čok pre sezónu 2009/2010.
Synchronizované plávanie, kto-
rému sa Nina venuje približne 
štyri roky, je náročný šport. 
„Vody som sa nikdy nebála, 
plávam od troch rokov. Odma-
lička som sa rada potápala.“                 
K tomu športu sa dostala po 
tom, ako s ním začala jej  ses-
tra. „Chcela  som to skúsiť, za-
páčil sa mi.“ Sebakriticky však 
vraví, že sa musí viac venovať 
uvoľňovaciemu cvičeniu. Trénu-
je tri razy do týždňa a v tom, aby 
vo vode aj pod ňou dokázala 
vykúzliť rôzne figúry a rozvíjala 
svoj rytmus, jej pomáha aj nav-
števovanie tanečného odboru     
v ZUŠ Fándlyho.

Eva Lauková

Akvabela Nina zbiera ÚSPECHY

Nine odovzdal ocenenie primátor Karol Kvál.

Basketbalový oddiel GABBO Senec pri ŠŠK GAB Senec dňa 29. 
mája začína tradíciu basketbalových turnajov pre chlapcov ročník 
narodenia 1997 a mladší. V tento deň pod záštitou mesta Senec 
oficiálne otvoria I. ročník basketbalového turnaja GABBO CUP 
2010. Privítajúe osem družstiev chlapcov. Účasť prisľúbili basket-
balové kluby z Pezinka, Trnavy, Dunajskej Stredy, Komárna, Nitry, 

BSC Bratislava, Karlovky Bratislava, GABBO Senec. Hrať sa bude 
v telocvični „Slávie“ (Gymnázia A. Bernoláka) na Športovej ulici     
a v telocvični ZŠ Tajovského. 
 
Príďte povzbudiť, príďte sa pozrieť, ako 13-roční chlapci ovlá-
dajú tretí najobľúbenejší šport na svete BASKETBAL.

* Turnaj mladých basketbalistov * Turnaj mladých basketbalistov *

STRIEBRO pre gymnazistkyBEŽALI aj resuscitovali

Ponuka pre športovú verejnosť
Športový areál na SOŠ na Kysuckej ulici v Senci je otvorený aj pre 
verejnosť. ŠK SFM Senec ponúka na prenájom tri tenisové kurty 
s umelo trávnatým povrchom, ako aj futbalové ihrisko s umelou 
trávou. Hodiny pre verejnosť: v pracovné dni od 14. do 19. hod.,               
v sobotu a nedeľu od 9. do 16. hod. Rezervácia ihrísk: M. Moravský 
0915 098 752, alebo D. Badinský 0905 797 105. Cenník za prená-
jom ihrísk bude zverejnený na internetovej stránke www.sfmsenec.
eu, ale aj v areáli SOŠ na Kysuckej ulici v Senci.



Nie tak často hrajú traja bratia 
v jednom mužstve. V seneckom 
hokejbalovom tíme Watberg sa 
však pravidelne objavujú Sen-
čania bratia – najstarší Miro 
Végh (prezývka Vegy, útočník, 
36 rokov), Ladislav Végh (zva-
ný Maco, obranca, 33 rokov)              
a najmladší Vilo Patera (23 ro-
kov, útočník). Toto novozalože-
né mužstvo hrá v Seneckej ho-
kejbalovej lige iba prvú sezónu 
a kolo pred skončením základ-
nej časti je na čele so štvorbo-
dovým náskokom pred druhými 
Orlami z Modry. Víťaz základnej 
časti je jasný (do play off postu-
puje prvých osem mužstiev, zo 
seneckých aj Playboy a Lea-
ders), zatiaľ je však na polceste 
za vytúženým titulom. Maco, ini-
ciátor založenia tímu Watberg, je 
spokojný. „Predtým sme hrali za 
Skeletons a roky sme sa trápili, 
na popredné priečky sme ne-

dosiahli. Výsledky neboli podľa 
našich predstáv.“ Priznáva, že aj 
medzi bratmi to vtedy škrípalo. 
„Keď sa nedarí, nastupuje ner-
vozita, občas sme sa pohádali. 
V tomto celku sme však v ma-
ximálnej pohode.“ Zlomovým 
pre tento tím v lige bol tentoraz 
víťazný zápas s modranský-
mi Orlami     v 23. kole, keď im 
pristrihli krídla a zdolali ich 9:3. 
Predovšetkým Vegy, ktorý hrá 
seneckú ligu takmer od začiat-
ku (16 ročníkov), mal obrovskú 
radosť, pretože prvý raz hral v 
tíme, ktorý porazil Orlov, dva-
násťnásobných majstrov. 
Maco prezrádza taktiku zrodu 
Watberg, kde hrá desať Sen-
čanov a piati hráči z Bratislavy. 
„Snažil som sa získať čo najlep-
ších hráčov, aby útoky boli rov-
nocenné. Začal som od branká-
ra, k nemu pridával ďalších. Keď 
sú dobrí hráči, každý vie, čo má 

robiť. Vtedy to ide aj bez zby-
točných slov, o nás bratoch ani 
nehovoriac. Mimo hracej plo-
chy však o hokejbale debatuje-
me stále, je to naše pravidelné 
hobby.“ Do tímu sa mu podarilo 
zakomponovať aj hráčov, hra-
júcich extraligu za bratislavský 
Profis, Senčana Olivera Poóra 
a Rada Kováča, ktorý s dvoma 
svojimi bratmi tvorí ďalšiu brat-
skú trojicu Watbergu. No záslu-
hu na výbornej pozícii po skon-
čení základnej časti ligy majú 
všetci hráči celku Watberg.

Eva Lauková
foto Ján Lauko
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Traja BRATIA s hokejkami
Končí sa základná časť hokejbalovej ligy, na prvej priečke je mužstvo Watberg

Ladislav Végh (Maco) je kapitánom tímu Watberg Miroslav Végh (Vegy) patrí k najskúsenejším hráčom

Triatlon: Európsky POHÁR na Slnečných jazerách
Historicky prvé preteky eu-
rópskeho triatlonového pohá-
ra na Slovensku ITU Triathlon 
European Cup Senec 2010 sa 
uskutočnia v sobotu 22. mája 
na juhu Slnečných jazier.  
Predstavia sa na nich svetové 
triatlonové hviezdy z viac ako 
20 krajín. V elitnej kategórii je 
momentálne prihlásených oko-
lo 140 mužov a 60 žien. 
Na popredné umiestenie sa 
okrem iných pokúsi zaútočiť 
aj úspešný slovenský olympij-

ský reprezentant Pavel Šimko, 
ktorý ako prvý Slovák v histórii 
vyhral preteky Európskeho po-
hára. Príde aj v súčasnosti naj-
lepší český triatlonista, majster 
Európy Filip Ospalý,  ale nap-
ríklad aj Ukrajinec Volodymyr 
Polikarpenko, víťaz niekoľkých 
svetových pohárov a nová ne-
mecká olympijská nádej From-
mhold Nils. Ozdobou ženského 
štartovného poľa bude elitná 
ukrajinská pretekárka Yuliya 
Sapunova a viacnásobná ví-

ťazka svetového pohára Birgit 
Cals-Berg. O popredné umies-
tenie bude bojovať aj nádejný 
slovenský pretekár Richard Var-
ga, dosahujúci na európskych 
a svetových pretekoch výborné 
výsledky. Predpretekmi európ-
skeho pohára budú preteky 
Hobby Race, na ktorých sa 
zúčastnia aj prominenti z via-
cerých oblastí spoločenského 
života. Na týchto pretekoch si 
zmerajú sily pretekári rôzneho 
veku a rôznej výkonnosti.

Štarty jednotlivých pretekov: 
10.30 hod. Hobby Race, 13.30 
hod. Elite Race - ženy, 17. hod. 
Elite Race - muži.
Triatlonistov čakajú dva pla-
vecké okruhy v zátoke na 
Slnečných jazerách - juh,  se-
dem cyklistických okruhov     
v blízkosti Aquaparku Senec 
a tri bežecké okruhy po pro-
menáde na Lichnerovej ulici. 
V súvislosti s touto traťou 
môžete očakávať aj čiastočné  
dopravné obmedzenia.      (r)

Najmladší Viliam Patera

POZVÁNKA na posledné 26. kolo základnej časti Seneckej ligy, 
v derby zápase senecké mužstvá Playboy a Watberg. 
Sobota 15. mája: 9. hod. Pavúci Pezinok - Skeletons Senec, 10.45 
hod. Orly Modra - Predators Nová Dedinka
Nedeľa 16. mája: 9. hod. Bernolákovo - Skorpions Most, 10.45 hod. 
Empíria Bratislava - Leaders Senec, 12.30 hod. Devils Petržalka - 
Dunajská Lužná, 14. hod. Playboy Senec - Watberg Senec.


