Senecké leto otvára brány turistickej sezóny

Ročník 20

jún 2010

Aj títo hráči - zľava Radoslav Kunzo, Martin Hromkovič, Peter Brezík sa zaslúžili o postup futbalistov SFM Senec do 1. ligy.
(viac na str. 24)
foto Ján Lauko

VOĽBY do Národnej
rady SR

Karnevalová ŠOU predo dvermi

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. Hlasovať môžu len občania SR, ktorí najneskôr v deň
volieb dosiahnu 18 rokov. Zmeny
vo voličských zoznamoch možno vykonať do piatku 11. júna
do 12. hod. Volebné miestnosti
budú otvorené od 7. do 22. hod.
Volič môže do volebnej schránky vhodiť hlasovací lístok jednej
politickej strany, alebo môže na
hlasovacom lístku zakrúžkovať
poradové čísla najviac štyroch
kandidátov, ktorým dáva prednosť.

Karneval je tu čo nevidieť,
stretneme sa v piatok 25.
júna. Zhodou okolností presne
rok od úmrtia kráľa popu Michaela Jacksona. A taký bude
aj karneval - v znamení tohto
velikána. Mesto je pripravené
na nával masiek, aj keď sa už
nechystá prekonávať rekord.
Vlani sa na jednom mieste
zišlo 3356 a vytvorili nový slovenský rekord. Aj tento rok bude zaujímavý
program pre deti na pešej zóne na pódiu pri
OTP banke. Prekvapia a očaria ich rôzne divadielka, tanečníci, karnevalovú náladu dodá aj

(r)

bubenícka šou.
Sprievod sa začína o 18. hod.
na pešej zóne. Bude pestrý,
ako tradične prispejú doň svojimi maskami žiaci seneckých
škôl. Program bude pokračovať na veľkom pódiu na juhu
Slnečných jazier. Očaria tanečnice, zaspomíname si na
Bee Gees, ťahákom je koncert
Maxim Turbulenc. Budeme vypúšťať aj lietajúce lampióny, tancovať na diskotéke a určite zaujme bublinková šou. Najkrajšie masky opäť odmenia.
(Program karnevalu na str. 7)

Masky do karnevalového sprievodu si môžete požičať na Lichnerovej ul. číslo 4
(vchod vedľa cukrárne).
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Vystúpi spevácky
ZBOR z Kalifornie

KOMUNÁLNE voľby
27. novembra

Mládežnícky spevácky zbor
Palo Alto High School Choir
z Kalifornie vystúpi vo štvrtok
17. júna o 19.30 hod. v Kostole
sv. Mikuláša v Senci. V týchto
dňoch absolvuje zbor koncertné turné po strednej Európe, so
svojím umením sa predstaví na
koncertoch v Budapešti, Viedni
a Prahe, pričom jediný koncert
na Slovensku sa uskutoční práve
v Senci. Zbor okrem klasického
duchovného repertoáru predstaví aj známe americké spirituály a tradicionály. Koncert otvorí
krátke vystúpenie miestneho
speváckeho zboru Belcanto. (r)

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Pavol Paška
vyhlásil termín tohtoročných
komunálnych volieb. Primátorov, starostov a poslancov mestských a obecných zastupiteľstiev na Slovensku budeme voliť
v sobotu 27. novembra. (r)

POZVÁNKA
na koncert

LOVILI na
Striebornom jazere

Slávnostne otvoria
FARSKÉ námestie

Zrekonštruované Farské námestie slávnostne otvoria 16.
júna o 16.30 hod. za účasti
Pozývame vás na koncert pri predstaviteľov Bratislavského
príležitosti sviatku sv. Cyrila
a Metoda, spolupatrónov Európy, ktorý sa koná v nedeľu 27.
júna o 16. hod. v evanjelickom Pri príležitosti osláv dňa detí sa
kostole. V programe vystúpia: uskutočnili už tradičné rybárske
Spevácky zbor pri MO Matice preteky mládeže v love slnečníc
slovenskej v Senci pod dirigent- na Striebornom jazere v Senci.
skou taktovkou Mgr. art. Zdenka Na skutočne vydarenom poMacháčka, sólista Opery SND dujatí sa zišli dievčatá i chlapci
v Bratislave Dušan Jariabek, he- a zviedli ozajstný boj o popredné
rec a recitátor Juraj Sarvaš.

samosprávneho kraja a mesta
Senec. Mesto pri tejto príležitosti pozýva občanov, zabezpečí aj
občerstvenie.
(el)

DEŇ DETÍ na rybách

(H.Č.)

Ďakujeme!
Nezisková organizácia Betánia
so sídlom na Štefánikovej ul.,
ktorá poskytuje sociálne služby
v prospech občanov s postihnutím, ďakuje touto cestou za finančnú podporu, ktorú dostala od
Spolku seneckých podnikateľov.
Poskytnuté financie použije na
skvalitnenie života odkázaných
(r)
spoluobčanov.

Polícia v prospech OBČANOV
Riaditeľom novo zriadeného
Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Senci sa od
1. júna stal plk. JUDr. Dušan
Valek.

Opýtali sme sa ho, čo to Sencu
prinesie, aké zmeny sa dajú očakávať? „Vytvorili sa podmienky
na skvalitnenie práce polície
v prospech občanov mesta aj
okresu. So situáciou sa oboMestské kultúrne stredisko znamujem, bol som na oddelení
prijme do trvalého
dokladov, kde je situácia v čase
pracovného pomeru
ich vydávania kritická. Budeme
sa snažiť, aby sa čo najrýchlejšie zlepšila. Chceme, aby priedo knižnice.
story pre ľudí, ktorí budú čakať
na vydanie dokladov, boli dôsPodmienka: stredná knihovtojné. Rekonštruujeme priestonícka škola a práca s PC. Vy- ry na Hollého ulici, kde pôvodne
soká škola a jazykové znalosti sídlil katastrálny úrad. Na prízevítané.
mí vytvoríme podmienky pre
Nástup ihneď.
služby - vydávanie občianskych
a vodičských preukazov, pasov
Žiadosť a životopis zasielaj- a ďalších dokladov. Ide nám
te na adresu: MsKS, Nám. 1. o to, aby občan pocítil zlepšenie
mája 2, 903 01 Senec.
kvality práce zo strany polície.

pracovníčku

miesta. Napokon, veď deti dostávali odmeny podľa umiestnenia a mohli si vybrať z množstva
pripravených cien. Dopoludnie
sa aj napriek premenlivému počasiu vydarilo a deti si odniesli
pekné zážitky.
(PetHor)

Počasie žičilo pretekárom, ktorí
sa zišli na tradičných rybárskych
pretekoch na Striebornom jazere. Päťhodinové zápolenie
odštartovala svetlica. Hneď
v úvode rybári chytili pár kusov v
rôznych častiach jazera. Najviac
sa darilo Richardovi Tóthovi zo
Senca, ktorý zvíťazil so ziskom
934 bodov, keď chytil osemnásť
kaprov. Za ním skončili: 2. Ľubomír Banič, 3. Milan Kriho, 4.
Michal Thóth, 5. Jozef Polakovič, 6. Alexander Takáč. Na druhý deň sa stretli pri vode mladí
rybári, ktorým sa tiež darilo, aj
keď počasie sa trochu pokazilo
a sem-tam aj spŕchlo. Poradie: 1.
Michal Mikula, 2. Michal Gonek,
3. Martin Jánošík, 4. Lukáš Šimon, 5. Erik Šajben.
(PetHor)

Budem vyžadovať profesionálny, zdvorilý prístup policajtov
k občanom.“
Zásadné organizačné zmeny
v rámci výkonu policajnej činnosti riaditeľ zatiaľ neočakáva.
„Zostáva jedno obvodné oddelenie v Senci a k tomu príslušné
zložky v rámci okresného riaditeľstva. Druhé obvodné oddelenie je v Dunajskej Lužnej. Robia
sa však už kroky, aby sme prijali
ďalších policajtov a maximálne

naplnili tabuľkové stavy.“
Ďalšou snahou je operatívnosť
v rámci reagovania na protiprávne konania. „Môžeme
operatívne reagovať na situáciu, ktorá nastane - budeme
oslovovať rôzne zložky polície
v rámci policajného prezídia či
krajského riaditeľstva, aby sme
čo najlepšie zaistili bezpečnosť
obyvateľov.“
Riaditeľ zdôraznil, že jednou
z priorít v meste Senec je zaistenie bezpečnosti počas letnej turistickej sezóny. „Navyše vieme,
že Senec sa neustále rozrastá,
pribúdajú tu lokality, obyvatelia, spoločnosti a firmy v logistických centrách. Všetky tieto
okolnosti berieme v súvislosti
s našou činnosťou do úvahy.“
V rámci okresného riaditeľstva
pribudlo osem tabuľkových
miest, celkovo je tam 102 policajných miest, šestnásti ľudia
sú vo verejnej, resp. štátnej
službe.
Eva Lauková

UDALOSTI

SENČAN jún 2010

NEHODA sanitky na diaľnici
Na diaľnici D1 viseli na vlásku životy štyroch ľudí. Viezli
sa v sanitke, ktorú šoféroval
skúsený vodič. Ten v smere
z Trnavy do Bratislavy náhle
stratil kontrolu nad vozidlom,
v plnej rýchlosti zišiel z diaľnice a narazil priamo do stĺpa osvetlenia pri odpočívadle
Čataj. Náraz ho prelomil na
polovicu. Sanitka sa prevrátila a zotrvačnosťou sa šúchala
po asfalte. Zastavila sa až po
niekoľkých metroch. Šoférov
spolujazdec utrpel vážne poranenia hlavy a dolných končatín, do nemocnice ho transportoval vrtuľník. V okamihu
nárazu v zadnej časti sanitky
sedeli traja pacienti, ktorí išli
na vyšetrenia do Bratislavy.
Vodič po náraze zostal v šoku.
Vozidlo vraj bolo v stopercent-

nom technickom stave, vodič
nebol pod vplyvom alkoholu.
Pri nehode zasahovali aj seneckí hasiči, ktorí našli dve

(el), foto seneckí hasičiá.

Polícia pri domovej prehliadke v bydlisku 28-ročného
muža obvineného zo zločinu
podvodu formou spolupáchateľstva v Senci zaistila
viac ako pol kilogramu marihuany.
Zodpovedá to približne 1100
jednorazovým dávkam drogy.

Informovala o tom hovorkyňa
Krajského riaditeľstva Policajného zboru Petra Hrášková. Obvinený muž podľa nej
v decembri minulého roku
podvodným spôsobom získal
od banky finančné prostriedky
vo výške viac ako 130-tis. eur.
V súčasnosti je obvinený aj zo

Mladí záchranári
SÚŤAŽILI

HOREL bufet na jazere

(r)

Požiar bufetu na Striebornom
jazere spozorovala okoloidúca
osoba a privolala seneckých
hasičov. Oplotený prístrešok
pri unimobunke bol celý v plameňoch. Chatári upozornili, že
v priestore sa nachádzajú aj
propán-butánové fľaše.
Nakoľko horela aj časť unimobunky, hasiči museli pomocou

Policajt nezaváhal,
PREDIŠIEL možnej
tragédii

Za príkladný čin sa riaditeľ
Strednej odbornej školy v Senci Ing. Vladimír Kovalovský poďakoval aj v mene pedagógov
nadporučíkovi Róbertovi Zemanovi z Obvodného oddelenia Policajného zboru v Senci.
Poďakovanie zaslal ministrovi
vnútra, ako aj OO PZ.
Keď žiačke II. F triedy prišlo počas zájazdu v Londýne
nevoľno - odpadla a stratila
vedomie, Róbert Z. nezaváhal. Poskytol jej prvú pomoc,
stabilizoval polohu a zabránil
zapadnutiu jazyka. Vďaka jeho
rýchlemu a odbornému zásahu
osoby zakliesnené (aby ich sa predišlo možnej tragédii.
(r)
vyslobodili, museli odrezať
strechu) a tri mimo vozidla.
inzercia

Zadržali TISÍC dávok marihuany

Spolu 78 žiakov zo ZŠ a stredných škôl z okresov Senec
a Pezinok sa zúčastnilo na
súťaži mladých záchranárov,
ktorá sa konala v areáli ZŠ
Tajovského v Senci. Súťažili
v ošetrovaní improvizovaných
poranení na jedenástich figurantoch, ktorých maskoval Pavol Škovránek ml. z Územnej
rady mládeže SČK Bratislava okolie. Na stanovištiach rozhodovalo dvanásť rozhodcov. Súťažiaci hravo zvládli všetky poranenia. Víťazi si odniesli vecné
dary, pozornosti od sponzorov
a samozrejme dobrý pocit,
že v prípade potreby vedia poskytnúť prvú pomoc kamarátovi, spolužiakovi a ďalším, ktorí
by to potrebovali.
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zločinu nedovolenej výroby
omamných a psychotropných
látok, jedov a prekurzorov, ich
držby alebo obchodovania
s nimi.
V prípade dokázania viny hrozí páchateľovi trest vo výške
štyri až desať rokov, dodala
Hrášková.
(TASR)

motorovej rozbrusovačky odstrániť visiace zámky na vchodových dverách.
Požiar lokalizovali, rozobrali konštrukciu a požiar likvidovali. Jedna propán-butánová fľaša bola
umiestnená pod prístreškom
a druhá vo vnútri. Na miesto
prišla aj polícia ministerstva
vnútra.
(r)

• Tenisový tréner, sparringpartner, 10 eur/hod. Kontakt: 0949
091 690.
• Ponúkam spracovanie jednoduchého, podvojného účtovníctva, daní a miezd za prijateľné
ceny. Ekonomické vzdelanie,
dlhoročná prax a diskrétnosť
= záruka vašej spokojnosti.
Kontakt: 0908 735 125, e-mail:
j.slezakova@farmaslezak.sk

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

Nebuďte ľahostajní,

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

Uzávierka júlového čísla
mestských novín Senčan
je v piatok 18. júna.

Odpovedá Vladimír Hruban
Čo vás spája so Sencom?
Veľmi veľa. Žijem tu od roku 1996,
takže Senec považujem za svoj
domov. Spoznal som tu veľmi veľa
šikovných a kreatívnych ľudí. Sídli
tu moja firma, mám tu priateľov.
I keď cestujem po celom svete,
najradšej sa vraciam do Senca,
lebo domov má človek iba jeden.
Z akého dôvodu ste sa rozhodli
kandidovať?
Je ich viac. Najväčší je však ten,
že už dlhodobo som nespokojný
s činnosťou vlád na Slovensku.
A je jedno, či to bola Mečiarova,
Dzurindova, alebo Ficova vláda.
Ich predstavitelia sa správali ako
majitelia tohto štátu a nie ako
správcovia, ktorí dostali mandát
od ľudí, aby štát spravovali. Nepáči sa mi ani arogancia niektorých
politikov. Každá vláda samozrejme urobila aj dobré veci, ale toho
negatívneho viac. Keďže ma viaceré veci hnevajú, rozhodol som
sa vstúpiť do politiky, aby som
svojou účasťou v parlamente prispel k pozitívnym zmenám.
Prečo práve na kandidátke strany Nová Demokracia?
Do Novej demokracie som vstúpil
kvôli osobnosti Tibora Mikuša. Už
z názvu našej strany vyplýva, že
ide o niečo nové. Nové v tom, že
sa nesústredíme na žiadne poli-

tické etnikum, na žiadnu vekovú
kategóriu, na vzdelanie ľudí, ale
na dobré riešenia. Preto sa nezaraďujeme ani k ľavici, ani k pravici.
Sociálnu politiku chceme robiť
všetci, no treba ju robiť na efektívnej ekonomike. Nová demokracia poskytuje možnosť vyjadriť
sympatie všetkým ľuďom, či ľavicovým, alebo pravicovým bez
ohľadu na etnikum, vzdelanie
alebo vek. Prinášame aj nový pohľad na občana a jeho postavenie
v modernej spoločnosti.
Ktorých voličov chcete osloviť?
Nerozhodnutých, tých čo nechcú ísť voliť a ľudí, ktorí už svojimi
schopnosťami niečo dokázali.
Do politiky som vstúpil, pretože
chcem svoje schopnosti odovzdať
Slovenskej republike. Nejdem do
politiky kvôli peniazom. V súkromnom sektore pôsobím dvadsať rokov a nikdy som do žiadnej
strany nevstúpil kvôli zákazkám.
Nikdy som nič neprivatizoval, ani
som nedostával zákazky od politických nominantov. Ísť do parlamentu preto, aby som mohol brať
peniaze, by bolo scestné. Apelujem na schopných ľudí, ktorých je
na Slovensku mnoho, aby neváhali a tiež vstúpili do politiky. Keď
takých ľudí bude viac, dá sa veľa
vecí zmeniť k lepšiemu.

Aké sú vaše konkrétne zámery
– čo chcete pre ľudí urobiť, ak
sa dostanete do parlamentu?
V prvom rade by sme sa chceli zamerať na lepšie využívanie
štrukturálnych fondov. Nakoľko
sa sám pohybujem v súkromnom sektore, výrazne by som
zlepšil podnikateľské prostredie
znížením odvodov a kvalitatívnym zlepšením podmienok pre
podnikanie. Pretože dnes sa na
podnikateľov pozerá ako na ľudí,
ktorí sa obohacujú na úkor ostatných. Isto, nájdu sa aj takí, ale sú
to predovšetkým ľudia, ktorí dávajú prácu iným. Taktiež by som
chcel pritiahnuť našich odborníkov zo zahraničia. Ich skúsenosti,
odbornosť a šikovnosť chceme
využiť na Slovensku. Práve preto
by som tu chcel vytvoriť také podmienky, aby nemuseli odchádzať
za menej kvalifikovanou prácou.
Máte vzťah aj k športu? Vidíte
východiská na pritiahnutie mladých?
Chýbajú ihriská a peniaze. V prvom rade však chýba systém
a starostlivosť o mladú generáciu.
Chýbajú nám dobrí tréneri, realizačné štáby, systémové opatrenia. Ak toto nie je, môžete do akéhokoľvek odvetvia naliať peňazí,
koľko chcete, je to jedna čierna
diera. Zákon o športe jasne hovorí, že na šport sa má každý rok
vyčleniť 0,5 percenta zo štátneho

rozpočtu. Tieto čísla sa ale nedodržiavajú. Treba tiež presmerovať
výnosy z lotérií do športu. Je však
dôležité dbať aj na všeobecnú
telesnú výchovu. Tri štvrtiny obyvateľstva sú obézne. Mladých
musíme odtiahnuť od počítačov
a televízie a dostať ich na ihriská,
veď veľa talentov nie je podchytených. Súčasný premiér odovzdal
desiatky ihrísk, no musí ich byť
viac. Rovnako ako športových hál
na zimné či letné športy.
Váš názor na dvojaké občianstvo?
Duálne občianstvo pre občanov
Slovenskej republiky maďarskej
národnosti je nepotrebné a zbytočné. Cieľom Novej demokracie
je vytvoriť také Slovensko pre
občanov, ktoré sa stane skutočným domovom pre tri generácie.
Bežných slovenských občanov
maďarskej národnosti žijúcich na
Slovensku netrápia národnostné
problémy. Trápi ich to, čo všetkých - nezamestnanosť, sociálna
zabezpečenosť (jasle, škôlky, dôchodky, nízke mzdy...). Preto neplytvajme energiu na tieto neexistujúce problémy, ale sústreďme sa
na spoluprácu medzi miestnymi a
regionálnymi samosprávami, rozvoj štátu, a nie na rozoštvávanie
pokojne žijúcich občanov v zmiešaných regiónoch. Preto považujem reakciu vlády za prehnanú.
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Mama je láska

S touto vetou sa nám opäť
v druhú májovú nedeľu predstavili deti zo zboru Radosť. Tak,
ako už niekoľko rokov, i teraz sa
mamy a babky s radosťou zbiehali do domu kultúry, aby pookriali pri vystúpeniach svojich
detí a vnukov. Kinosála praskala vo švíkoch a všetci čakali, čo
zas Ferko Podolský so svojimi
pomocníčkami pripravili. Prekvapenie prišlo hneď v úvode.
Speváci prichádzali po bočných schodoch. Okrem známej
piesne Happy Day do očí udreli
i vkusné cyklámenovo–čierne
kostýmy.
Koncert moderoval a vtipmi
obohatil herec Michal Kubovčík. Deti zaspievali o malých koníkoch, pokračovali s piesňou
Hviezdička. A z ďalšej piesne
zaznelo, že ocko je v prejavoch
a trestoch tvrdý, ale našťastie
mama vždy všetko odpustí.
Program mal svoju gradáciu. Po
rozkošnom vystúpení drobcov
s vankúšikmi a tancom venovanom Mojej zlatej mamine, svoje
umelecké nadanie a vlohy ukázali starší zboristi. V piesni Lali
pap sa predstavila takmer celá
rodina Podolských. Po klasike
a moderne sa hralo a tancovalo
na ľudovú nôtu. Je obdivuhodné, že spevácky zbor nielen vy-

Pohodová
Míľa pre mamu

nikajúco spieva, ale má aj svojich výborných hudobníkov.
Záver bohatého popoludnia
patril zmesi slovenských piesní.
Program opäť potvrdil, že kvalitu nemusíme hľadať kde kade.
Zbor Radosť ju má vo svojich
spevákoch, tanečníkoch a všetkých, ktorí prispievajú k hodnotnému kultúrnemu zážitku.
Podujatie sa organizovalo za
účasti partnerských miest Mosonmagyaróvár a Parndorf.
Projekt bol spolufinancovaný
z dotácie Ministerstva kultúry
SR.
(MonSkov)

Milá,
pohodová,
príjemná
a veselá - tak by sa dala charakterizovať prvá Míľa pre mamu,
ktorú v centre mesta zorganizovalo Materské centrum Senecké slniečko. Prejsť jednu míľu
na počesť svojej mamy prišlo
v našom meste 406 ľudí, čo
tiež prispelo k prekonaniu celoslovenského rekordu účasti na
tomto podujatí. V 35 mestách
Slovenska napočítali materské
centrá viac ako 17-tisíc zaregistrovaných účastníkov, ktorí
v rovnaký deň a hodinu prišli
vzdať úctu materstvu, zahrať
sa, zabaviť či pozrieť si vystúpenie svojej ratolesti v rámci
sprievodného programu.
Na trase seneckej míle, ktorú
prestrihnutím pásky otvorila
viceprimátorka Helena Nemcová, čakalo účastníkov aj lúštenie krížovky. Deti mali možnosť
na trase súťažiť, vyrobiť darček
pre mamičku či využiť maľovanie na tvár. Na pódiu pred kultúrnym domom sa predviedli
deti zo ZŠ Tajovského, MŠ
Fándlyho, ZŠ v Novej Dedinke,
Seneckého slniečka a speváčky zo ženského súboru Matice
Jitka Hladká
slovenskej.

Usporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva po rozvode

Právnik radí
Rozvod je určite nepríjemný
zážitok, ale cesta sa týmto
nekončí. Rozvedení manželia,
ktorí získali majetok počas
manželstva, by si ho mali rozdeliť. Nejde iba o rozdelenie
vecí, ale kompletné riešenie
majetkových vzťahov medzi
bývalými
spoluvlastníkmi,
vrátane usporiadania pohľadávok a dlhov, ktoré vznikli
počas manželstva. Zákon ponúka niekoľko možností.

V prvom rade sa exmanželia môžu dohodnúť o takomto
usporiadaní a vzájomne si vydajú o tomto písomné potvrdenia. Je dôležité uviesť, že pokiaľ
ide o dohodu, ktorá sa týka
nehnuteľností, tá musí byť vždy
písomná a účinnosť nadobúda
až vkladom do katastra. Ak sa
exmanželia nevedia dohodnúť,
ktorýkoľvek z nich sa môže obrátiť na súd s návrhom na usporiadanie. Uvedené postupy sú
možné v lehote do troch rokov
od rozvodu.
Občiansky zákonník v ust. §150
stanovuje všeobecné pravidlá
pre takéto usporiadanie. Vychádza sa z predpokladu, že
podiely manželov sú rovnaké,
nie je však vylúčený ani iný pomer podielov. Ten, kto vynaložil
na spoločný majetok prostriedky, ktoré boli jeho výlučným
vlastníctvom, môže požadovať,
aby mu bola vrátená hodnota

takýchto prostriedkov. Vždy sa
zohľadnia potreby maloletých
a tiež to, ako sa každý z manželov o rodinu staral a akým dielom sa zaslúžil o nadobudnutie
spoločného majetku. Pre ženy
je dôležité najmä to, že sa musí
zobrať do úvahy starostlivosť
o deti a domácnosť.
Pre bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, ktoré nebolo
v trojročnej lehote usporiadané
dohodou, či súdnou cestou,
bude platiť ust. §149 ods. 4 Občianskeho zákonníka. V praxi
to znamená, že ich majetkové
vzťahy sa upravia zákonom,
a to takto: • pokiaľ ide o hnuteľné veci platí, že manželia sa
vyrovnali podľa stavu, v akom
každý z nich veci pre potrebu
svoju, svojej rodiny a domác-

nosť výlučne ako vlastník užíva,
• pre ostatné hnuteľné veci a nehnuteľnosti platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve exmanželov a podiely sú rovnaké. Pre
ďalšie majetkové práva (napr.
vklady, dlhy, pohľadávky) platí,
že manželia sú oprávnení, ale aj
zaviazaní rovnakým dielom.
Na záver možno konštatovať,
že dohoda o usporiadaní je
pravdepodobne pre všetkých
zúčastnených najlepším riešením, ale nie je vždy možná. Potom je vhodné obrátiť sa na súd
s návrhom, aby sme po uplynutí
trojročnej lehoty nezistili, že
napriek rozvodu neustále „naťahovačky“ sa neskončili, pretože
z bezpodielových sa stali podieloví spoluvlastníci.

JUDr. Mária Faithová

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.
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Súboje na KORČULIACH

Výborná atmosféra sprevádzala 2. ročník pretekov Senecká korčuľa. Súťažili všetci: od

mamičiek s deťmi v kočíkoch,
cez deti menšie aj staršie, až
po borca, ktorý si pri výstupe

na stupeň víťazov musel pomáhať s paličkou. V porovnaní
s vlaňajším úvodným ročníkom
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na juh Slnečných jazier prišiel
dvojnásobný počet pretekárov,
rovných 139. Tí zdatnejší súťažili
na okruhu 7,5 kilometra, deti na
rovinke. Neľútostné súboje podfarbovala dobrá nálada. A každý, kto si zasúťažil, dostal grátis
porciu výborného gulášu, ktorého organizátori zo seneckého
klubu KDH uvarili 120 litrov. Aj
ceny boli výborné, najlepších
potešili diplomy a medaily,
víťazov aj poháre a šiltovky.
V tombole pretekári získali tričká, ďalšími z cien boli aj prilba
a in line korčule. Do rýchlejšieho korčuliarskeho kroku hrala
hudba a kto chcel, zaskákal si
na trampolíne.
Eva Lauová, foto Ján Lauko
Viac foto na www.senec.sk

DEŇ plný zážitkov
Atraktívny Deň detí plný napätia a zážitkov zorganizovala
na juhu Slnečných jazier organizácia Piccard Senec.
Deti ho v príjemnom počasí,
ktoré sa pokazilo až na záver,
prežívali naplno. A keď sa im
prihovoril raper Rytmus, ani nedýchali. Jeho slová v nich určite
rezonovali: „Ak máte sny, choďte si za nimi. Každý má na niečo
talent. Len ho treba rozvíjať, nevzdávajte sa. A neberte drogy,
ani nepite alkohol. Nezáviďte.
Ja sa tým riadim a je mi dobre.“
Účinkujúcimi v akčnom programe boli policajti, hasiči, potápači, záchranári, kynológovia

a ďalší. Snáď až premotivovaní
policajti hneď v úvode spôsobili škodu, keď sa zrazili ich dve
autá. Stačilo, aby prvé prudko
pribrzdilo, to druhé doň vletelo.
Akcia však bežala ďalej a tak si
viacerí mysleli, že zrážka patrila
k programu...
Chlapci priam hltali ukážky, pri
ktorých naháňali a zatýkali zločincov, zachraňovali topiaceho
sa, vyťahovali z jazera potopené auto, hasili horiace vozidlo. Predviedli sa aj záchranári
z Červeného kríža. Zaujali i policajné psy, vyhľadávajúce drogy.
Pozornosť detí pútalo aj historické ručné hasičské čerpadlo.
A keď sa strieľalo z originálnych

zbraní, museli si zapchať uši...
Pri sprievodných zábavných
akciách si tiež prišli na svoje.
Veľký záujem bol o plavbu na
jazere, organizátori zabezpečili

kanoe, gumené člny, plachetnice či rýchle motorové záchranné člny.

Eva Lauová, foto Ján Lauko
Viac foto na www.senec.sk

VAŠE DETI NAUČÍME ANGLICKY HOVORIŤ!
Jazyková škola English4you v Senci prichádza na trh s novinkou výučby angličtiny
pre deti od 5 do 12 rokov, využitím tzv. metódy TALKING KIDS.
Je to moderná a výnimočne
efektívna metóda, v rámci ktorej deti i učiteľ hovoria anglicky, používajúc len celé a gramaticky správne sformované,
jednoduché a zrozumiteľné
vety. Nové učivo sa vždy cvičí
prostredníctvom
opakovania
otázok a odpovedí, ktoré obsahujú nové učivo. Nadobudnuté
vedomosti si deti dôkladne utvrdzujú nepretržitým opakovaním
prebratého učiva. Dôležité však
je, že deti počas hodiny hovo-

ria celými vetami, čo im pomôže zapamätať si celú štruktúru
vety, ktorú potom môžu neskôr
využiť pri komunikácii. Učenie
sa angličtiny rozprávaním teda
umožňuje učiť sa po anglicky
i veľmi malým deťom, ktoré ešte
nevedia písať ani čítať v materinskom jazyku. Výslovnosť detí
je neustále sledovaná lektorom
a v prípade potreby je i okamžite opravená. Svižné tempo
hodiny umožňuje deťom ľahšie
sa koncentrovať a vyhnúť sa

tak nude. V prípade, že lektor
počas hodiny spozoruje náznaky nudy, okamžite zapojí
do výučby rôzne jazykové hry.
Prostredníctvom, pre tento účel
špeciálne vytvorených hier, si

deti opakujú už prebraté učivo
z predchádzajúcich hodín. Výučba starších detí obsahuje aj
cvičenia zamerané na čítanie
a písanie.
Pre Vaše dieťa môže byť hodina
angličtiny viac ako len memorovanie slovíčok a gramatiky.
Môže sa naučiť viac ako len rýmovačky a jednoduché slová.
Vaše dieťa sa totiž môže anglicky naučiť hovoriť! Viac info na
www.jsenglish4you.sk alebo
na 0911 373 013, 0917 416 950.
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HLAVNÁ cena pre Olivera

Stanem sa vynálezcom, mama!
A môj prvý vynález bude Hrnček
var! Každý, kto ho do rúk uchopí a s uškom pootočí, vysypú sa
mu do náručia všakovaké dobroty. Môj vynález nasýti všetky
hladné deti sveta...
Úryvok z literárnej tvorby Olivera Asztaloša, žiaka 5.B triedy
ZŠ Mlynská, vypovedá o tom,
ako vníma chudobu a ako by ju
chcel riešiť. So svojou prácou
získal hlavnú cenu a diplom v
súťažnej časti 57. ročníka medzinárodného projektu Európa
v škole. Téma vlastnej literárnej
tvorby v jeho vekovej kategórii
(10 – 12 rokov) znela: Chudoba
nie je iba slovo. Nepatrí minulosti. Pomáhajme tým, ktorí si

nevedia pomôcť sami.
Slovenčinu Olivera učí Alena
Rezníková. Aký je žiak? „Je vý-

borný slovenčinár, trápia ho len
diktáty, ale snaží sa,“ s úsmevom vysvetľuje učiteľka.

Slávnostné stretnutie pri príležitosti osláv Dňa Európy v škole
sa uskutočnilo v priestoroch
Iuventy v Bratislave pod záštitou Rady Európy, Európskeho
parlamentu, Európskej komisie
a Ministerstva školstva SR. Do
tohto projektu sa zapojilo 9957
žiakov, študentov a školských
kolektívov z 542 škôl – všetkých
typov a stupňov. Porota napokon hodnotila v celoslovenskom
kole spolu 1305 prác. Motto
súťaže znelo: Môže existovať
ostrov blahobytu v mori chudoby? Sme na jednej lodi. Je príspevkom projektu k Európskemu
roku boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu.
Eva Lauková

Ak OPĽÚVAŠ Zem, Zem raz OPĽUJE teba

„Učte deti, čo my učíme naše
deti. Zem je naša matka. Čo sa
stane Zemi, to sa stane i synom
tejto Zeme. Ak opľúvaš Zem,
Zem raz opľuje Teba.“
Práve tieto múdre a pravdivé
slová, pochádzajúce z úst sta-

rého indiánskeho náčelníka, sa
stali mottom osláv Svetového
dňa Zeme, ktorý v ZŠ na Mlynskej ulici oslávili po prvý raz.
Vyvrcholil „takmer“ celoročný školský projekt s názvom
„Chráň si svoju Zem“. To, že žia-

kom z prvého stupňa tejto školy
nie je osud Zeme ľahostajný,
dosvedčovali stovky, ba možno
aj tisíce vrchnákov z plastových
fliaš a alumíniové obaly z čokolád, jogurtov a cukríkov, ktoré
žiaci od septembra do apríla
zbierali. Na pútavej prezentácii
sa dozvedeli o znečistenom
ovzduší,
riekach,
moriach,
kyslých dažďoch, globálnom
otepľovaní a s ním súvisiacimi
problémami. Potom sa spoločne pozreli na malú zemeguľu,
ktorá vznikla z nazbieraných
alumíniových obalov. Jeden takýto obal Zem strávi za niekoľko sto rokov... V triedach čakalo
žiakov množstvo nazbieraných
vrchnákov, z ktorých vyrobili
krásne obrazy. Pomôžu skrášliť interiér školy. Každá trieda
dostala za úlohu namaľovať na

papierové tienidlo našu Zem.
Na školskom dvore si žiaci vyskúšali maľovanie na kamene
i asfalt. Veľký záujem bol aj o
pletenie vencov z púpav. Tento
slnečný deň zakončili aktivitou
„Semienko pre Zem“. Zástupcovia tried vytvorili zemeguľu
z rôzne sfarbených semienok,
ktoré predstavovali jednotlivé
svetadiely. Krása našej Zeme je
i v jej farbách. Preto v tento deň
prišli žiaci do školy oblečení po
ročníkoch v rôznych farbách.
Táto vonkajšia odlišnosť však
nebránila vnútorne sa zjednotiť
pre dobrú vec. Všetci si uvedomili, že našu Zem možno zachrániť len spoločne a to vtedy, ak
si všetci uvedomíme, že nepatrí
ľuďom, ale ľudia Zemi.
Mgr. Jana Parajková,
koordinátor projektu

Jazyková škola ANDANTINO pripravuje
ANDANTINKO HOLIDAY
4. ročník čoraz obľúbenejšieho
prímestského tábora s intenzívnou výučbou angličtiny určený
pre deti od 4 do 9 rokov sa bude
konať v Senci v Pastoračnom
centre na Farskom námestí.
Deti budú rozdelené podľa
veku a znalostí do 10-členných
skupiniek. O každú skupinku
sa postará dvojica skúsených
lektorov.
Termíny: 5.7. - 9.7., 23.8. – 27.8.
vždy od 8. do 16.

BABY CLUB
Pre najmenšie deti vo veku 4 až
6 rokov je určený Prázdninový
klub, kde sa spolu s lektormi
môžu zabávať, spievať si svoje
obľúbené anglické piesne, tancovať, hrať sa, súťažiť a kresliť. Skupinke 10 detí sa venujú
dvaja lektori.
Miesto konania: priestory JŠ
Andantino na Lichnerovej 76
v Senci
Termíny: 12.7. – 13.8. (týždňové
turnusy) vždy od 8. do 12.

SPEAK & GO
Konverzačné hry v angličtine
sú určené pre deti od 10 do 14
rokov.
Užitočná príprava do školy,
ale aj skvelá zábava pre tínedžerov, ktorých nebaví len tak
sedieť doma. Každý deň bude
venovaný jednej téme, zvládnuť
komunikáciu nám pomôžu tvorivé aktivity, hry a súťaže. Dvanásťčlennej skupinke sa budú
výlučne v angličtine venovať
2 lektorky.

Miesto konania: Senec, Pastoračné centrum na Farskom námestí a priestory JŠ Andantino
na Lichnerovej 76.
Termín: 23.8. – 27.8. od 9. do
12.30.
Bližšie informácie
na tel. č.:
0908 380 456,
0905 982 636
a na
www.andantino.sk
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Turistická sezóna otvára brány

Jún v Senci je už neodmysliteľne spojený so začiatkom letnej turistickej sezóny a jeho sprievodným,
kultúrno-spoločenským podujatím Seneckým letom. Obľúbili si ho nielen Senčania, ale aj mnohí
návštevníci. Veď vlani naň prišlo okolo 20-tisíc ľudí, aj z rôznych kútov Slovenska.
Symbolicky otvorí brány Slnečných jazier. Sezónu, trvajúcu 92 dní, plánujú začať od 21. júna.

OHŇOSTROJ plný ohňa a vášne
Počas odpalu nad mestom pozastavia leteckú dopravu
Senecké leto vyvrcholí impozantne, na otvorení letnej
turistickej sezóny 19. júna
o 23. hodine majster ohňostroja Jozef Takáč zo spoločnosti Pyrostar a jeho pomocníci „odstrelia“ ohňostroj,
ktorý môžeme smelo nazvať
ROZPRÁVKOVÝ.
Svojím objemom aj choreografiou sa vyrovná aj najkrajším
európskym či svetovým top
ohňostrojom. Čím bude taký
zaujímavý? Ako nás informoval
jeho autor J. Takáč, pozostáva
zo šiestich samostatných častí.
Prvou je technicky dokonalý pyromuzikál, druhou romantická
pyrošou nad vodnou hladinou.

Tretiu predstavuje búrlivá obloha. Tieto tri časti sú nad vodnou

hladinou a budú trikrát väčšie
ako vlani. Ďalšie tri časti budú

na ostrove a autor ich prešpikoval najkrajšími pyroefektmi.
Medzi novinkami sa usmejú
smajlíci, uvidíme červené srdcia na striebornej tapete, super
slnečnice, gigantické medúzy
a desiatky ďalších noviniek. Finále bude ešte mohutnejšie, než
kedykoľvek v minulosti. Dokonca počas odpalu nad mestom
pozastavia leteckú dopravu.
„Všetko, čo sa vlani páčilo, sme
ponechali a čo sa dalo, sme vylepšili. Dielo je väčšie aj objemovo. Veríme, že rekordná vlaňajšia účasť sa v prípade pekného
počasia zopakuje. Sľubujeme
krásny elektrizujúci zážitok plný
ohňa a vášne,“ s úsmevom dodal J. Takáč.
(el)

Zmeny v PLATBÁCH za parkovanie

Ing. Róbert Podolský, riaditeľ Správy cestovného ruchu, s.r.o., o príprave na letnú sezónu
Prejavila sa kríza v cestovnom ruchu aj vo vašej spoločnosti?
-Určite, a dosť výrazne. Mnohí
ľudia majú záujem už len o víkendové pobyty. Po vlaňajšej
turistickej sezóne sme mali
výpadok za ubytovanie na Slnečných jazerách približne
150-tisíc eur. Niektoré činnosti
- tenisový kurt, beach ihrisko,

vodné bicykle, člny a podobne
sme dali do prenájmu, ušetrili
sme tak na mzdách.
Máte dostatočné kapacity na
udržiavanie čistoty a poriadku na jazerách?
-Prijali sme šesť pomocných
pracovníkov na dobu určitú do
konca letnej sezóny.
Ako sa postaráte o bezpečnosť návštevníkov?

-Pribudla nám otočná kamera
neďaleko miesta, kde stál hotel
Amur. Monitoruje priestor karavanového kempu, rovnako vjazdov a výjazdov. Kamery sú aj
na ďalších vstupných bránach.
Predovšetkým v piatok, sobotu
a nedeľu využívame aj služby
SBS, najmä na severe jazier pri
vstupe a v stanovom kempe.
(pokračovanie na str. 14)
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BAYWATCH nastupuje zachraňovať

Letná turistická sezóna je pripravená zo strany zdravotnej
služby, ale aj vodnej záchrannej
služby. Na Slnečných jazerách
sa o záchrannú vodnú službu
stará klub potápačov Piccard
Senec.
Už zďaleka budú viditeľní plavčíci, typickí svojimi oranžový-

mi trenírkami či šuštiakovými
súpravami, bielymi šiltovkami
a tričkami. Bude ich dvadsať na
desiatich stanovištiach, po ruke
budú mať desať člnov a jeden
motorový záchranný. Na svojich
stanovištiach plavčíci zotrvajú
od 9. do 19. hod., výnimočne
pri vysokých teplotách do 20.30

hod. Podľa vyjadrenia tajomníka
Piccardu Senec Petra Handrlicu
je potrebné vyhýbať sa skákaniu do vody príliš rozhorúčený,
resp. pod vplyvom alkoholu.
Vlani sa takéto konanie stalo
osudným mužovi, ktorý skočil
do plytkej vody. Rovnako sa
neoplatí preceňovať svoje pla-

vecké schopnosti. Pozor treba
dávať predovšetkým na deti.
V prípade potreby plavčíci zorganizujú ďalšie záchranné zložky. Plavčíci nastupujú do služby
v deň, keď sa koná tradičné podujatie Senecké leto.
(el)
foto Ján Lauko

Hotel produkoval
STRATU
Hotel Amur je už minulosťou,
priestor na juhu Slnečných
jazier sa, zrejme dočasne, otvoril. Asanácia stála zhruba
50-tisíc eur. Podľa riaditeľa
SCR Róberta Podolského hotel
produkoval stratu, bol využitý len počas troch mesiacov
v roku zhruba na 50 až 60 percent. Takéto využitie dokážu zabezpečiť v bungalovoch, ktoré
sa využívali tiež len na 40 percent. K dispozícii pre približne
160 ľudí je 38 bungalovov (radi
ich využívajú aj návštevníci so
psami) a jeden apartmán.
(el), foto Ján Lauko

CENY lístkov a permanentiek na Slnečné jazerá
Správa cestovného ruchu,
s. r. o., začala od 15. mája
(od 8. do 18. hod.) predávať v Turistickej informačnej kancelárii (v Tureckom
dome) permanentky a lístky
na letnú sezónu na Slnečných jazerách.

• celosezónna s automobilom
26 eur
• podnikové chaty, hotely 26
eur
• služobný preukaz 4,50 eur
• týždenná (dospelí) 6 eur
• týždenná deti od 6 do 15 rokov, dôchodcovia, ZŤP 3 eurá

Ceny peramanentiek:
• Senčania (dospelí) 5,50 eur
• Senčania (deti od 6 do 15
rokov), dôchodcovia a ZŤP
2,50 eur
• dospelí (nesenčania) 16 eur

Denná vstupenka:
• dospelý 1,50 eur
• deti od 6 do 15 rokov, dôchodcovia, ZŤP 1 euro,
• automobil 3 eurá
(r)
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Pre cyklistov, korčuliarov, ale aj peších mesto vybudovalo vyasfaltovanú cestu pri južnej strane jazier. Vznikol tak súvislý okruh pre športuchtivých, bezpečnejšie sa budú cítiť aj chodci, autá majú vstup zakázaný.
foto Ján Lauko

ZMENY v platbách za parkovanie
(dokončenie zo str. 11)

Čo sa vylepšilo na Slnečných
jazerách?
-Robili sme údržbu toaliet, vylepšili sme ich o dávkovače
mydla, zásobníky na papierové
obrúsky a toaletný papier. Zlikvidovali sme ďalšie topole, ktoré boli nebezpečné už aj svojou
veľkosťou. Na severnej strane
sme spevnili padajúci breh. Okrem toho sme doplnili lavičky,
pribudli koše na psie exkrementy, označené sú hlavou psa.
Keď už sme pri psoch, ako to
bude s ich prítomnosťou na
jazerách?
-Ich vstup po boku majiteľov do
areálu nezakazujeme, avšak nesmú ísť do vody, ani sa pohybovať po plážach.
Do čoho ste ešte investovali?
-Predovšetkým sme kúpili ko-

sačky, krovinorez, niečo stála aj
údržba multikár.
Kedy sa bude vyberať vstupné?
-Aj v závislosti od počasia prevádzková doba je od 8. do 17.
hodiny.
Vzhľad Slnečných jazier znepríjemňujú aj sprejeri. Ako to
riešite?
-Na severe jazier od Malinovej
cesty natierame plot jednotnou
farbou, aby si naň mohli začať
sprejovať. Budú mať priestor na
realizáciu.
Aká je spolupráca s bufetármi
a podnikateľmi, ktorí podnikajú v areáli jazier?
-Stretol som sa s nimi, vysvetlili
sme si určité pravidlá, prijali sme
novú koncepciu zásobovania
bufetov. Dohodli sme sa. Mojím
cieľom – ako nového riaditeľa

Na SEVERE vynovené parkovisko
Bez blata už bude návštevníkom slúžiť upravené
parkovisko pri vstupe na
severe Slnečných jazier,
chránené elektronickou
rampou. Jeho úprava je
v réžii SCR, a podľa jej
riaditeľa Ing. Róberta Podolského sa miliónová investícia vráti za dva roky.
Možnosť parkovať bude
mať okolo 120 automobilov. Parkovisko dokončujú.
(r), foto Ján Lauko

– je navodiť dobrú bezkonfliktnú
spoluprácu.
Chcem vyzvať chatárov a obyvateľov Slnečných jazier, aby do
smetných kontajnerov vysýpali
len bežný komunálny odpad.
Zvyšný odpad treba dávať do
vriec a postaviť ho vedľa kontajnera.
Ľudí zaujíma aj parkovanie...
-Pred bránami Slnečných jazier,
na juhu aj na severe sa za parkovanie platiť nebude.
Kde budú vstupy na jazerá počas Seneckého leta?
-Dochádza k zmene, vchod pri
Drevenej dedine na juhu zatvoríme. Vchádzať sa bude bránou
pri železničnej stanici a predovšetkým ďalšou bránou neďaleko, tzv. hlavnou. Návštevníkov
budeme usmerňovať.
Eva Lauková

Novo vybudovaná cesta, spájajúca Récku cestu a vstup na
Slnečné jazerá na severe (pri
Aquaparku). Odbremeniť má
predovšetkým Štefánikovú ul.,
neúmerne zaťaženú dopravou.
Niektorí si svojsky predstavujú
jej využitie, keď tam parkujú...
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SPEKTRUM

OSLÁVILI výročie „svojej“ škôlky
„Významná osobnosť Charles
Chaplin povedal: Kto nikdy nebol dieťaťom, nemôže sa stať
dospelým. Pri týchto slovách
mnohí z nás spomínajú práve
na roky prežité s deťmi v našej
materskej škole.“ Týmito slovami sa v úvode slávnostného
programu v kultúrnom dome
prihovorila riaditeľka materskej
školy na Fándlyho ul. Bc. Marie
Leginusová.
Bolo to v roku 1980, keď slávnostne otvorili túto materskú
školu. Prvou riaditeľkou bola
Mária Nagyová. Od tohto dňa
v nej prežívalo detstvo veľa detí
a dnes sú v nej už deti tých,
ktorí pred 30 rokmi začali písať jej históriu. Práve oni môžu
porovnávať, čo sa v materskej
škole zmenilo. Dnes tu pri svojej
práci uplatňujú moderný typ vy-

Deti s učiteľkami pripravili pekný program.

učovania, ako aj tradičné, rokmi
overené prístupy. Materská škola je zapojená do projektu Škola
podporujúca zdravie. Prezentovala sa v médiách, deti získali
významné ocenenia v projek-

foto Ján Lauko

toch - napr. Projekt Bezpečná
komunita, kde sa v krajskom
kole umiestnili na 1. mieste
a postúpili do celoslovenského
kola, kde skončili na krásnom 3.
mieste.
(el)

RODIČIA pomáhajú deťom
Ako v predchádzajúcich rokoch, aj v tomto roku rodičia
a priaznivci MŠ Kysucká prispeli občianskemu združeniu
2% z dane. Získané peniaze sa
použili na rozvoj a modernizáciu
školského dvora a na vylepše-

nie podmienok života detí v materskej škole. Nové drevené preliezačky, šmýkačky a slnečníky
slúžia deťom nielen na hranie
a zábavu, ale umožnia im prežiť
pekné chvíle medzi svojimi kamarátmi. V budúcnosti tu plánu-

jú rozšíriť dopravný chodníček
o dopravné značky, kolobežky
a zrealizovať ďalšie drevené
atrakcie. Dopravný chodníček
slúži deťom na rozvoj dopravných zručností. Dopravnými
aktivitami si uvedomujú význam
dopravných značiek, osvojujú si
pravidlá cestnej premávky.
Materská škola okrem 2% z daní
získala od rodičov – sponzorov
finančné sumy, za ktoré sa zakúpili relaxačno - pohybové zostavy pre deti, na ktorých si rozvíjajú pohybové zručnosti.
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli 2% a sponzorskou sumou
občianskemu združeniu, ktoré
materská škola využije na ďalšie zveľaďovanie areálu a na individuálne rozvíjanie osobnostného potenciálu detí.
Kvetoslava Kováčová, riaditeľka
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Nadaní a OCENENÍ
Žiaci ZUŠ dosiahli v uplynulom
období pekné úspechy:
• Mária Galambosová - 2. miesto
na medzinárodnej speváckej súťaži Iuventus Canti vo Vrábľoch,
zlaté pásmo v štvorručnej hre na
klavíri na celoslovenskej súťaži
Schneiderova Trnava
• Réka Szőcs - zlaté pásmo
v štvorručnej hre na klavíri na
celoslovenskej súťaži Schneiderova Trnava
• Kvetoslava Vargová - zlaté
pásmo na celoslovenskej súťaži
v hre na drevené dychové nástroje v Banskej Bystrici
• Nina Olekšáková - zlaté pásmo
na celoslovenskej súťaži v hre na
keyboard v Považskej Bystrici
• Jakub Kolembus - zlaté pásmo
na celoslovenskej súťaži v hre na
keyboard v Považskej Bystrici
• Jana Beňušková – finalistka
na celoslovenskom Hviezdoslavovom Kubíne v Dolnom Kubíne
(miesta sa tam neudeľujú)
• Iveta Šipošová, Lenka Vrábelová, Dominika Melničuková
- strieborné pásmo na celoslovenskej súťaži Schneiderova Trnava v komornej hre
• Matej Korbelič – strieborné
pásmo na celoslovenskej súťaži
v hre na plechové dychové nástroje v Banskej Bystrici
• Angelika Fabryová a Nina Vrábelová získali strieborné pásma
v štvorručnej hre na klavíri na
celoslovenskej súťaži Schneiderova Trnava
Umiestnenie žiakov na celoslovenskej klavírnej súťaži Piano
v modernom rytme v Bojniciach:
l. kategória - strieborné pásmo, sólo: Katarína Preisová,
Martin Múčka, Timea Gregová,
bronzové pásmo - sólo: Janka
Kohlmannová - 1. kat., Kristian
Kierulf - 3. kat., bronzové pásmo - štvorručná hra: Veronika
Antalíková - Marta Jánska. (el)

Pozvánka na prijímacie skúšky do ZUŠ ku šk. roku 2010/2011
Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Senci, Fándlyho 20
oznamuje, že prijímacie skúšky do hudobného, tanečného,
výtvarného a literárno-dramatického odboru budú v dňoch
17. júna (štvrtok) a 18 . júna
(piatok) od 14. do 18. hod.
v budove školy
• Hudobný odbor: vyučuje sa
spev, hra na akordeóne, klavíri,

keyboarde, husliach, violončele, kontrabase, gitare, basovej
gitare, zobcovej flaute, priečnej
flaute, klarinete, saxofóne, hra
na bicie nástroje.
• Literárno-dramatický odbor
- LDO: na vyučovaní si deti
pripravujú krátke príbehy zo
života, divadelné predstavenia,
recitujú básne a prózu, tvoria
básne a poviedky.

• Výtvarný odbor: vyučujú sa
základné techniky - kresba,
maľba, modelovanie a grafika,
z iných techník maľba na hodváb, sklo a porcelán, batikovanie, sviečky, maľba voskom na
textil, odlievanie reliéfov, líhané
sklo a iné. Do výtvarného odboru prijímame deti až po skončení 1. ročníka ZŠ.
• Tanečný odbor: cieľom vy-

učovacieho procesu je všestranná plnokvalifikovaná základná tanečná výchova žiakov
- tance klasický, ľudový, moderný, scénický a show dance. Do
tanečného odboru prijímame
deti od 5 rokov.
TEŠÍME SA NA VÁS!
Mgr. art. Gabriel Škriečka
riaditeľ školy

SENČAN jún 2010

Harmadikok lettünk

Immár ötödször szerevezte meg a Szenci Közös Igazgatású Középiskola a „Poznaj slovenskú reč“ című verseny kerületi fordulóját.
A verseny III. kategóriájában (a középiskolások kategóriája) kilenc
tanuló mérettette meg magát. A diákok a megadott témákra szövegeket alkottak, értelmeztek és az adott szöveg tartalmát adták vissza a lehető legpontosabban, bizonyítva ezzel nyelvismeretük magas
színvonalát és saját kreativitásukat. A verseny országos fordulóján,
melyre 2010. június 10-én kerül sor iskolánkat a gimnazista Tisucký
Anikó képviseli majd, aki a kerületi fordulóban a harmadik lett.

SPEKTRUM
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MESTSKÝ ÚRAD SENEC

Mierové námestie č. 8, 903 01 Senec

Mesto Senec vyhlasuje
v zmysle §3 a §4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štát. správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zák.
č. 552/2003 Z. z. o výkone prace vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
výberové konanie na obsadenie funkcie:
riaditeľa Strediska služieb škole, Hurbanova 21, 903 01 Senec,
s predpokladaným nástupom od 1. 8. 2010.
Kvalifikačné predpoklady:
• Ukončené minimálne úplne stredné vzdelanie technického smeru.
Ďalšie kritériá a požiadavky:
• Spĺňanie predpokladov výkonu prace vo verejnom záujme
podľa z. č.552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov
• Najmenej 5 rokov praxe v oblasti údržby a opráv stavebných objektov
• Znalosť právnych predpisov.
• Občianska bezúhonnosť.
• Osobnostné a morálne predpoklady.
• Manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti.
• Práca s PC (Word, Excel, internet).

Tretie miesto pre Anikó
Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským v Senci je organizátorom súťaže „Poznaj slovenskú reč“ už po piatykrát. Súťažiacich
v III. kategórii (stredoškoláci) bolo deväť. Súťažili v troch disciplínach, predviedli svoje schopnosti presne reprodukovať text, samostatne tvoriť texty na dané témy a svoju kreativitu. Tretie miesto
získala študentka seneckého gymnázia Anikó Tisucká, ktorá bude
školu reprezentovať na celoslovenskom kole 10. júna v Nitre.

Požadované doklady:
• Prihláška do výberového konania.
• Overené fotokópie o dosiahnutom stupni vzdelania.
• Aktuálny výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace).
• Písomne spracovaná stručná koncepcia riadenia a rozvoja strediska služieb škole.
• Štruktúrovaný profesijný životopis.
• Potvrdenie preukazujúce predchádzajúcu prax alebo živnostenský list.
• Súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania.
Prihlášku s požadovanými dokladmi treba zaslať najneskôr do 25. 6. 2010
na adresu: Mestský úrad v Senci, Mierové námestie č. 8., 903 01 Senec.
Na obálku napíšte: „Výberové konanie na SSŠ - NEOTVÁRAŤ“.
Prihlášky zaslané po termíne sa do výberového konania nezaradia.
Uchádzačom, ktorí splnia podmienkv, bude termín a miesto výberového
konania oznámený písomne.
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Spoločenská kronika
Narodili sa
Oliver Kiss, Ján Šlachtič, Paulína Tondrová,
Lara Heráková, Pavol Neszméry, Ivana Benadová, Alex Bulavčiak, Veronika Zongorová,
Nina Šalgovičová, Lucia Grambličková, Andrea
Juhásová, Sofia Múcsková, Alex Hiner, Diana
Fialová, Patrícia Kereková, Richard Szilvási.

Manželstvo uzatvorili
Juraj Sokol - Lucia Durajová, Viktor Savov - Monika Duduczová, Kamil Brunovský - Edita Kroliková, Martin Jurák - Ing. Gabriela Hederová,
Ondrej Šimonek - Monika Halatková, Martin
Senný - Mária Zelinová

Blahoželáme jubilantom
Jednota dôchodcov MO v Senci
Vlasta Bittnerová (60), Margaréta Sekerková
(65), Eva Fialová (75), Ing. Vladimír Kopecký
(80)

Klub dôchodcov
Eva Fialová (75), Rudolf Krchňák (75), Ján Simon (75), Margaréta Sekerková (65), Agáta
Pomsárová (60)

Slovenský zväz telesne
postihnutých ZO č. 215 v Senci
Ing. Milan Matejčík (55), Jiří Vondrášek (55),
Jozef Koša (80)

Navždy nás opustili
Anna Némethová (1923), Alexander Bartalos
(1927), Jaroslav Šupala (1956), Alžbeta Bálintová (1927), Karol Tengeri (1952), Karol Varga
(1942), Cecília Širilová (1916), Augustín Ježovič
(1953), Mária Danisová (1950).
Tvoja tvár zostane nám pred očami, hoc je
to veľmi ťažké pochopiť, že nie si zrazu už tu
- medzi nami. A aj keď teraz so slzami, no mu-

Program na jún
POZOR!

Posun začiatku premietania v amfiteátri!
S poľutovaním oznamujeme, že z dôvodu
komplexnej rekonštrukcie amfiteátra a súvisiacich stavebných prác sa začiatok letnej
filmovej sezóny v seneckom amfiteátri posúva
zatiaľ na neurčito (pravdepodobne 1. júla).
Včas oznámime predbežný termín otvorenia
amfiteátra. Odporúčame pravidelne sledovať
internetovú stránku MsKS www.msks-senec.sk
V júni budeme premietať v kinosále.

síme tu ďalej žiť. Na nebi zhasla
ďalšia hviezda i deň bol zrazu
uplakaný. Bol si tak príliš mladý.
A v srdciach zostalo kus prázdneho miesta tým, čo ťa mali
radi. Vráť sa k nám ako anjel
z neba, daj slnko tým, čo zostali
tu, tú veľkú silu v láske skrytú
a chráň tých, ktorých ochraňovať treba, tých,
čo žijú v spomienkach na Teba.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym za prejavenú účasť a kvetinové dary pri poslednej rozlúčke s naším milovaným ockom a dedkom, bratom, krstným
otcom, manželom, priateľom Karolom Tengerim, ktorý nás navždy opustil 6. mája vo veku
57 rokov. Zároveň sa chceme dodatočne poďakovať všetkým dobrým ľuďom, ktorí 22. apríla darovali krv pre nášho ocka. So srdečnou
vďakou smútiaca rodina.
Dňa 20. apríla sme sa navždy
rozlúčili s našou drahou Máriou
Kválovou, ktorá nás opustila vo
veku 77 rokov. Ďakujeme príbuzným, priateľom a známym
za prejavenú sústrasť a kvetinové dary. Smútiaca rodina.
Dňa 27. júna uplynú dva roky,
čo nás navždy opustila naša milovaná mamička, babka, krstná
mama a sestra Anna Vargová. S
láskou na ňu spomíname, navždy
ostaneš v našich srdciach.

Odišiel si potichučky, bez slova, bez rozlúčky. Čas plynie
ako tichej rieky prúd, kto ťa
mal rád, nevie zabudnúť. Dňa
18. júna uplynie šestnásť rokov, čo nás navždy opustil náš
syn Róbert Časný. Tí, ktorí ste
ho poznali, venujte mu tichú
spomienku. S láskou spomínajú rodičia a brat
Dávid.
Dňa 22. mája sme si pripomenuli 20. výročie úmrtia nášho
manžela, otca, dedka Ľudovíta Molnára, rodáka z Boldogu. Kto ste ho poznali, venujte
mu prosím tichú spomienku!
Ďakujeme. Köszönjük a megemlékezést. Molnár család.

Odišla si kdesi v diaľ, zostal
nám len smútok a žiaľ, oči plačú, srdce bolí, možno čas nám
rany zhojí. Dňa 22. júna uplynie
rok, kedy nás vo veku 43 rokov
navždy opustila dcéra, mama,
sestra a babka Dana Vorošová.
Ktorí ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku. S láskou spomíname.

Fájó szívvelemlékezünk drága édesapára nagyapára Botta Lajosra halálának 10-ik érfordulóján a szerető család.

mať... Komédia. USA, nevhodné do 12 r., 97
min.
Vstupné: 2,20 eur

Hrajú G. Clooney, V. Farmiga, A. Kendrick, J.
Bateman. USA, nevhodné do 15 r., 109 min.
Vstupné: 2,30 eur

8. utorok IRON MAN 2
Komiksový hrdina Iron Man zachraňuje svet.
Elitné herecké obsadenie: S. Johansson, G.
Paltrow, M. Rourke a ďalší. USA, nevhodné
do 15 r., 117 min., čes. dabing.
Vstupné: 2,30 eur

12. 13., sobota – nedeľa
NEZABUDNI NA MŇA (Remember me)
Príbeh o moci lásky, sile rodiny a o tom, ako
je dôležité naplno prežívať každý deň nášho
života. Hrajú: Robert Pattinson, Pierce Brosman a ďalší. USA, nevhodné do 12 r., 128
min.
Vstupné: 2,50 eur

Začiatok večerných
predstavení o 20. hod.

10. štvrtok STARÍ PSI
Zistiť, že ste otcom dvojčiat, je chvíľa, keď
muži musia držať spolu... V komédii hrajú R.
Williams a J. Travolta. USA, nevhodné do 12
r., 89 min.
Vstupné: 2,20 eur

7. pondelok SAMEC
Túži po ňom každá, ale nie každá ho môže

11. piatok LIETAM V TOM
Príbeh muža, ktorý žil s hlavou v oblakoch.

Kino MIER Senec

Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom, susedom a známym
za prejavenú sústrasť a kvetinové dary pri poslednej rozlúčke s naším drahým zosnulým
Karolom Vargom, ktorý nás
navždy opustil 13. mája vo
veku 67 rokov. Smútiaca rodina.
Fájó szívvel mondunk köszönetet minden rokonnak, barátnak, szomszédnak és ismerősnek, akik elkísérték utolsó útjára drága halottunkat Varga Kálolyt, aki május 13-án életének
67. évében elhunyt. Köszönjük a sok virágot és
a vigasztaló szavakat, amelyekkel igyekeztek
enyhíteni fájdalmunkat. Gyászoló Család.

Dňa 25. júna si pripomíname
nedožité 60. narodeniny Jaroslava Lehockého. Venujme
mu spoločne tichú spomienku.

14. 15., pondelok – utorok
PRIESTUPNÝ ROK
Anna chcela 29. februára požiadať svojho
priateľa o ruku. Hrajú: A. Adams, M. Goode.
USA, nevhodné do 12 r., 99 min.
Vstupné: 2,30 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 Kerekešová, Martina Martišovičová. Inzercia: 0903 621 880, sencan@senec.sk. Tlač: PROMA, Senec. Registrované pod číslom OÚ SC3/98. Nevyžiadané rukopisy nearchivujeme a nevraciame. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť a jazykovo upraviť.
Za obsah článku zodpovedá autor, stanovisko redakcie sa nemusí zhodovať s uverejnenými príspevkami. Nepredajné.
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17. štvrtok
KATYŇ
Film o jednej z najväčších tragédií moderného poľského národa. Krvavý zločin odhalili nacisti
v roku 1943, keď v Katyňskom
lese našli masové hroby. Pol.,
nevhodné do 12 r., 118 min.
Vstupné: mimoriadne 1 euro
18. piatok a 20. nedeľa
NINE
Excelentné tanečné čísla a superhviezdna herecká zostava,
dominujú tejto filmovej verzii presláveného brodwayského muzikálu Nine. Hrajú: N. Kidman,
P. Cruz, S. Loren, K. Hudson
a ďalší. USA, nevhodné do 12 r.,
120 min.
Vstupné: 2,20 eur
21. 22., pondelok – utorok
LOV NA EXMANŽELKU
Poslať svoju ex za mreže nie je
problém. G. Butler a J. Aniston
v hlavných úlohách komédie.
USA, nevhodné do 12 r., 94 min.
Vstupné: 2,50 eur
24. štvrtok
DAŽĎOVÁ VÍLA
Dobro a láska zvíťazia, ako to
už v rozprávkach býva. Hrajú:
E. Kerekes, J. Gottwald, M. Donutil. ČR, vhodné pre všetkých,
96 min.
Vstupné: 2 eurá

Kultúrne podujatia:
kinosála
16. júna, streda o 19. hod.
Mamma Mia - Novozámocké
rockové divadlo na základe filmu
uvádza muzikál.
Vstupné 4 eurá, predpredaj
u členov výboru CSEMADOK
a v kníhkupectve Lassú -Agárdi
Az Érsekújvári Rockszínpad:
A játék újra él! a Mamma Mia!
c. musicalfilm alapján
Jegyek a CSEMADOK vezetőségi tagjainál és a Lassú-Agárdi
Könyvesboltban. Beléptidíj: 4 €

Významného životného jubilea 80 rokov
sa 30. mája dožil profesor ThDr. Dušan
Ondrejovič, náš bývalý evanjelický farár.
V seneckom Evanjelickom cirkevnom
zbore verne pôsobil požehnaných 45
rokov, od roku 1958 do roku 2003, v dobách neslobody i slobody.
„....Chváľte Ho, služobníci Hospodinovi,
ktorí stávate v dome Hospodinovom,
chváľte Hospodina, lebo je dobrý...“
Božie požehnanie a šťastie v rodine do
ďalších rokov života mu želá celý senecký Evanjelický zbor.

25. júna, piatok
www.velkyletnykarneval.sk
Kultúrne podujatia:
LABYRINT
9. júna, streda o 18. hod.
Koncert hudobného odboru
SZUŠ R. Rovňákovej - Madarászovej
koncertná hala, 2. posch.
Vstupné 1 euro
9. júna, streda o 18.30 hod.
Radikáli - Kresťanský filmový
klub, herecká skúš., 2. posch.
Vstup voľný
23. júna, streda o 18.30 hod.
Koniec oštepu - Kresťanský filmový klub, herecká skúš., 2.
posch.
Vstup voľný

28. pondelok
VALENTÍN
Romantická komédia s hviezdnym obsadením: J. Roberts, B.
Cooper, A. Hathaway, A. Kutcher
a ďalší. USA, nevhodné do 12 r.,
100 min.
Vstupné: 2,20 eur

November ‘89
Výstava mapujúca kontexty
vnútropolitickej i zahraničnopolitickej situácie v roku 1989 cez
udalosti Nežnej revolúcie po
prvé slobodné voľby v júnI 1990.
Vznikla zo spoločného projektu
Slovenského národného múzea,
Slovenského národného archívu
a Ústavu pamäti národa. Po Bratislave, Ríme a Berlíne je prístupná v Mestskom múzeu v Senci
do 18. septembra 2010.

Na 1. a 2. júla chystáme film
SEX V MESTE 2

Želáme Božie požehnanie
a šťastie v rodine

19. júna, sobota
www.seneckeleto.sk

26. 27., sobota – nedeľa
OKO VE ZDI
Škárou v stene ich pozoruje oko
- to oko neveští nič dobrého!
Hrajú: K. Roden, S. Valentová, C.
Kassai a ďalší. Thriller. ČR/SR,
nevhodné do 12 r., 80 min.
Vstupné: 2,30 eur

29. utorok DOKTOR OD JEZERA HROCHU
Nová česká filmová komédia zo
súčasnosti v réžii Zdeňka Trošky.
Kolotoč náhodných komických
situácií. Hrajú: J. Šmíd, E. Holubová, T. Bebarová a ďalší. ČR,
nevhodné do 12 r., 100 min.
Vstupné: 2,20 eur
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Mestské múzeum
Turecký dom

Traja aktéri Nežnej revolúcie z novembra 1989, zľava Peter Tatár, Ján
Budaj, František Mikloško na besede v seneckom kultúrnom dome.
V tom období nie disidenti, ale študenti ohlásili generálny štrajk, pád
vlády si vynútili občania na uliciach. Koniec komunistického režimu
bol najdôležitejšou udalosťou 20. storočia. Z Gymnázia A. Bernoláka sa na besede zúčastnil aj David Varga a Anna-Mária Príbelská.
Zaujímajú sa o históriu tohto revolučného obdobia.
foto Ján Lauko

Opäť rezonoval rock
Po piatich mesiacoch sa na
pódium Labyrintu centra kultúry MsKS dostal opäť rock,
a veru dobrou atmosférou to
vrelo nielen medzi divákmi,
ale aj interprétmi, kde konečne zažiaril aj ženský spevácky
výkon. Tentoraz ponuku kapiel tvorili predovšetkým hostia z Bratislavy. Snaha je - vždy
priniesť nové, pre mnohých aj
neznáme kapely amatérskej
rock scény, preto v Labyrinte s radosťou privítali kapelu
Rockovanka a Atmosferik.
A aká by to bola Rock Show
bez najpopulárnejšej seneckej
kapely Patriot! Tak ako obvykle domáci nesklamali. Trošku
prekvapila menšia divácka

účasť, ale možno je to tým, že
hosťujúce kapely nepriniesli svoj fan klub z Bratislavy.
Napriek tomu si myslíme, že
je fajn, aj pre domáce kapely
a fanúšikov tohto hudobného
žánru, spoznávať tvorbu ostatných, nie až tak ortodoxne
známych hudobných skupín.
Pre mladých máme všeobecne dobrú správu. Na budúce
dva-tri roky pre nich plánujeme vo väčšej miere rozšíriť práve ponuku koncertov
a kultúrnych, aj záujmovoumeleckých aktivít. Chceme
oživiť ponuku v poobedňajšom čase i víkendové koncerty a programy v tanečnom štýle.
Mgr. Beáta Blaščáková
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Všetko o teple... od Dalkie
Náklady na vykurovanie a teplú vodu tvoria veľkú časť domácich rozpočtov. Práve máj
je časom vyúčtovaní. Príprava
na spracovanie ročného vyúčtovania u správcovských spoločností aj v spoločenstvách
vlastníkov bytov sa začína po
prijatí poslednej faktúry za plnenia spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov
za predchádzajúci rok. Povinnosť zo zákona plynie do konca marca, ale najčastejšie je
to už vo februári. Vyúčtovanie
za rok 2010 musí správcovská
spoločnosť alebo spoločenstvo predložiť najneskôr do
31. mája. V súčasnej situácii
stále viac sledujeme správnosť vyúčtovania a zaujíma
nás, čo znamenajú jednotlivé
položky, ako aj ich výška.
Správca je povinný podľa Zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov predložiť
vlastníkom bytov a nebytových
priestorov do 31. mája vyúčtovanie za správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok.
Vyúčtovanie obsahuje správu
o
finančnom
hospodárení
domu, o stave spoločných častí
domu, a taktiež aj o spoločných
zariadeniach, ktoré súvisia so
správou domu. Správca je zároveň povinný vykonať vyúčtovanie použitia fondu prevádzky,
údržby, opráv a úhrad (teda aj
tepla a teplej vody) za plnenia
rozúčtované na jednotlivé byty
a nebytové priestory v dome.
Cena tepla sa počíta podľa metodiky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Od 1. 1. 2009
sa zmenila legislatíva a tak isto
aj spôsob výpočtu ceny tepla.
Medzi 2 najzásadnejšie zmeny
patrí:
• zmena mernej jednotky - od 1.
1. 2009 sa množstvo dodaného
tepla určuje v kWh,
• spôsob určenia fixnej zložky
tepla na základe regulačného
príkonu.
Regulačný príkon nahrádza
každoročne objednané množstvo tepla, ktoré dodávateľ fakturoval odberateľovi ako fixnú
zložku ceny tepla. Podľa výnosu
regulačného úradu sa regulač-

1/12 ročných fixných nákladov.
Po ukončení kalendárneho roka
sa celková výška oprávnených
fixných nákladov prerozdelí
podľa skutočne dodaného tepla
medzi jednotlivých odberateľov.
Dodávateľ vystaví tzv. vyúčtovaciu faktúru, ktorá obsahuje skutočné náklady na teplo a TÚV.
Správcovia domov a zástupcovia spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových
priestorov sú zodpovední za
správnosť súhrnných údajov
o množstve tepla a spotrebovanej vody u konečných spotrebiteľov za bytový dom, za rozpočítanie množstva tepla konečným
spotrebiteľom, za stanovenie
mesačných zálohových platieb,
ale aj za ročné zúčtovanie záloh
za teplo a TÚV konečným spotrebiteľom.
ný príkon vypočíta z priemeru
spotreby tepla za predchádzajúce tri roky a platí na celé nasledujúce regulačné obdobie,
ktoré trvá tri roky, t. j. od roku
2009 do roku 2011. Variabilná
zložka ceny tepla sa od tohto
dátumu určuje v €/kWh a fixná
zložka v €/kW.
Dodávateľ tepla, teda Dalkia
Senec, a. s., fakturuje správcovskej spoločnosti dodané teplo
v zmysle podpísanej zmluvy.
Teplo na vykurovanie a ohrev

TÚV pre bytový dom alebo nebytový objekt sa fakturuje na základe nameranej spotreby tepla
fakturačným meradlom, ktoré je
umiestnené na zmluvne dohodnutom mieste. Každý správca
následne rozpočíta skutočné
množstvo dodaného tepla konečnému odberateľovi podľa
pomerových rozdeľovačov nákladov tepla a vodomerov, alebo
iným spôsobom dohodnutým
s konečným spotrebiteľom.
Fixné náklady sú mesačne fakturované zálohovo, a to vo výške

Konečný spotrebiteľ svojím konaním zodpovedá za skutočnú
spotrebu množstva tepla a TÚV
v byte. Spotrebu vody ovplyvňuje plytvaním alebo šetrením
a starostlivosťou o technický
stav vodovodných batérií a meradla vody. Dôležité je aj regulovanie a spotreba tepla v byte,
a to hneď niekoľkými možnosťami: regulačnými ventilmi, racionálnym vetraním a meraním
tepla pomerovými alebo určenými meradlami.
(ZK)
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TRIATLONOVÁ elita na jazerách
Prvý raz v histórii sa na Slovensku, a práve v Senci,
uskutočnil európsky pohár
v triatlone. V kategórii Open
štartovali aj Senčania.

Branislav Rogel na trati

V treťom kole európskeho pohára v elitnej kategórii zvíťazili
Poliak Marek Jaskolka, (tesne
za ním sa umiestil Filip Ospalý
z Česka) a Nemka Rebecca Robisch (štart. č. 4), druhá v poradí Holanďanka Maaike Caelers
má štart. č. 47. Zo slovenských
pretekárov podľa očakávania
najlepšie - na 16. mieste skončil iba 21-ročný Richard Varga,
slovenská jednotka, veľká nádej nášho triatlonu. V plávaní
nemá medzi triatlonistami konkurenciu, keď sa zlepší v behu
a jazde na bicykli, dávajú mu
veľkú šancu uspieť o dva roky
aj na olympiáde. V kategórii
žien Slovenka Barbara Listopadová si vybojovala 29. miesto.
Zo Senčanov v kategórii Open
sa najlepšie, na 7. mieste

umiestnil 37-ročný Branislav
Rogel (štart. č. 32). S umiestením, ale aj časom bol veľmi
spokojný, trénovať začal len
v januári. Kedysi sa triatlonu
venoval, dokonca v roku 1989
bol majstrom Slovenska. „Vrátil som sa po 17 rokoch. A hoci
som celý dolámaný, teším sa
na ďalšie preteky.“ V rovnakej kategórii Igor Podmanický
ml. (štart. č. 37) skončil na 47.

mieste. Zvíťazil Slovinec Damijan Kromar (štart. č. 92). Medzi
ženami vyhrala Barbara Balogh
z Maďarska (štart. č. 84) pred
Slovenkou Martinou Bábelovou
(štart. č. 11). V kategórii Open
Tir (nad 95 kg) Senčan Marián
Štúrik (štart. č. 49) obsadil 8.
miesto, Dušan Terek 13 (štart.
č. 51).
Eva Lauková
foto Ján Lauko

Igor Podmanický mladší vo vodách jazera

Úžasný POKROK mladých basketbalistov
Prvý ročník Turnaja mladých
basketbalistov žiackych kategórií, ktorý v Senci usporiadal klub GABBO Senec, mal
výbornú úroveň po každej
stránke. Zišlo sa na ňom šesť
družstiev, na ihrisku sa bojovalo o každú loptu. Hrali 13roční chlapci a od nich mladší. Senčania založili peknú
tradíciu.
Hráči GABBO Senec urobili
v poslednom období úžasný
pokrok. Ako uviedla šéftrénerka
seneckého klubu Ing. Gabriela
Rebrošová, tréningovú drinu
už na mladých basketbalistoch
vidieť. Sú medzi nimi štyria stáli
hráči, ktorí trénujú od založenia
klubu – štyri roky a sú základom tímu. „Chlapci sa naozaj
zlepšili. V čom? Vo všetkom.
Majú lepšiu disciplínu, techniku, kolektívne myslenie. Mladší
dostávajú popri starších šancu, oťukávajú sa, povzbudzujú, učia sa pravidlá. Aj tu platí,
čím skôr, tým lepšie,“ uviedla

G. Rebrošová. S výsledkom
a hrou na turnaji bol spokojný aj
tréner Peter Šaškievič. Úžasný
zážitok mali mladí basketbalisti
z prítomnosti najlepšieho basketbalistu Slovenska za roky
2009, 2008, 2007, člena tímu
hviezd Európskeho pohára
2009/2010, hráča Galatasaray
Istanbul Radoslava Rančíka.
Rozdal im kartičky so svojím

portrétom a pridal aj zopár užitočných rád.
Konečné poradie: 1. Klokani
(Komárno), 2. ZŠ Kupeckého
(Pezinok), 3. GABBO (Senec),
4. Slávia Trnava, 5. BA Nitra, 6.
DAC Dunajská Streda.
Najlepší strelec: Ondrejovič
(Komárno)
Najužitočnejší hráč: Ondrejo-

vič (Komárno) - na základe hlasovania trénerov a rozhodcov.
Najlepšia päťka: Ondrejovič
(Komárno), Švenk (Trnava),
Kuznecov (Pezinok), Rybár
(Nitra), Ibara (Senec).
Ceny odovzdával Radoslav
Rančík a predseda klubu GABBO Senec Ivan Medvecký
Eva Lauková
foto Ján Lauko

Victor Ibara trénuje v GABBO Senec iba druhý
rok, odborníci hovoria, že ak vydrží, bude výborný. Radoslav Rančík mu o. i. poradil, že v rámci
tréningov by už mal začať viac posilňovať.
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Francúzskym GUIPAVAS znelo:
My sme tu doma!
Reprezentovali klub, školu
i mesto na 33. ročníku medzinárodného futbalového
turnaja Challenge du printemps vo francúzskom meste Guipavas.
Zúčastnili sa na ňom mladí
futbalisti SFM Senec – roč.
narodenia 1998 pod vedením
trénera Tibora Švardu a vedúceho Tibora Špoda a ročník
2000 trénera D. Badinského
a vedúceho Gabriela Lacsku.
Nečakala ich ľahká úloha.
V každej z kategórii hralo 48
mužstiev z desiatich krajín.
Okrem domácich prvoligových ako O. Marseille, Lille, St.
Rennes, Nancy, Lorient, FC
Nantes aj špičkové európske
mužstvá Schalke 04, Tottenham Hotspur, Standard Liége,
Sparta Rotterdam, Dynamo
Moskva, Xamax Neuchatel,
ale i výber Japonska a prvoligové brazílske mužstvo
z Curitiby. Tohto roku boli
športové ciele seneckých
mužstiev trochu skromnejšie,
pretože hrali v kategóriách

o rok starších chlapcov. Napriek tomu sa obom mužstvám
podarilo vyhrať jeden zápas
a získať si rešpekt a úctu celkov, ktorým sa to nepodarilo.
Mladší po víťazstve nad anglickým Calingtonom a remíze s Bourg Blanc si vybojovali možnosť, zahrať si so Sp.
Rotterdam, St. Liége a Stade
Laval.
Senecká výprava však bola
viditeľná aj na spoločenskom
poli. Pre chlapcov, ale i rodičov, je nezabudnuteľný sprievod všetkých zúčastnených
mužstiev hlavnou tepnou mestečka Guipavas, končiaci sa
na hlavnom ihrisku osobným

privítaním každého mužstva
hymnou jeho vlastného štátu. Počas sprievodu sa kričia
rôzne športové heslá, najviac

Malá liga majstrov pre prípravku B
Tohto roku je z pohľadu medzinárodneho styku aktívne mužstvo
prípravky B SFM Senec.
Ešte pred turnajom v Guipavas privítali doma na tráve v Réci
pražskú Spartu. Veríme, že nielen priateľský zápas, ale rozvíjajúci sa vzájomný vzťah medzi mládežníkmi oboch klubov prinesie v budúcnosti veľa osohu. Zlatým klincom bolo ďalšie priateľské stretnutie so španielskym CF Villareal. Latka je postavená
veľmi vysoko a bude sa ťažko preskakovať. Ale nádejní futbalisti
sa o to určite pokúsia. Veď to je krédo úspešných.

bolo počuť to senecké: ,,My
sme tu doma!“ A všetci sa tam
tak aj cítili. Okrem športového a spoločenského rozmeru
mal zájazd aj spoznávací rozmer. Na ceste tam sa výprava zastavila vo francúzskom
Štrasburgu, kde ju privítal bývalý slovenský reprezentačný brankár Alexander Vencel
a kde si všetci pozreli chrám
Notre Dame. Na ceste späť
obdivovali maják St. Mathieu
a celý pondelok centrum Paríža. Kenavo Guipavas 2010!
Dušan Badinský

KVALITNÉ výkony futbalových amatérov

Na ihrisku NTC sa už po šiesty
raz stretli zamestnanci, spolupracovníci, známi a priaznivci
športu na amatérskom turnaji

firiem. Májový futbalový turnaj, športovo-spoločenskú akciu pod patronátom primátora
mesta, bezchybne a s nadše-

ním zorganizovali aj tento rok
starší páni mužstva Gafuga.
V peknom slnečnom počasí
účastníci podávali kvalitné

výkony a odmenou im bola
aj pečená klobása či guláš.
Organizátor po prvýkrát oživil
program hodnotnou tombolou
a ozvučením, každý účastník
dostal čiapku s logom turnaja
a dobré výkony si všímala aj
TV Markíza...
Nekompromisné zápasy zvádzali medzi sebou mužstvá
MsÚ Senec, ELV Produkt, Eltras , Stavrem, Surco, ToporKvál, Lumax a nováčik turnaja
Nagel. Víťazmi sa stali všetci
účastníci, no zápasové prvenstvo obhájil Lumax, výkonmi
a prístupom upútal ELV Produkt. Ocenenia okrem mužstiev dostali zaslúžene aj
jednotlivci, ale pochvalu si
zaslúžia všetci, čo prispeli
k organizácii podujatia.
(ik)
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Rezonujú medzinárodné ÚSPECHY
Ženy hádzanárskeho klubu Piccard Senec splnili svoju úlohu
a v 1. lige, v ktorej ako nováčik
v tejto sezóne účinkovali, sa zachránili a v tabuľke zanechali za
sebou ďalšie tri kluby. Samozrejme, že zavládla spokojnosť.
František Gábriš, tréner a duša
klubu vraví, že ku koncu súťaže sa ich hra už naozaj zlepšila, zápasy zvládali aj bez posíl
z najvyššej súťaže. „Medzi ženy
chceme však zabudovať päť
dievčat z dorastu. Staršie hrajú
1. ligu a skončili na 6. mieste.“
Seneckým hádzanárkam sa
darí aj na medzinárodnom

Dievčatá sú už na tvrdú hru zvyknuté. V strede otrasená Nora
Csukaová, ktorú sprava podopiera trénerka Lenka Sabová. Staršie
žiačky turnaj v Belgicku vyhrali.

poli, v belgickom meste Gent
boli šťukou turnaja a prekvapivo ho vyhrali. Úspech dosiahli
v konkurencii hádzanárok z Holandska, Francúzska, Belgicka
a Nemecka. Darilo sa aj starším
žiačkam, ktoré rovnako zvíťazili.
Prípravka skončila na výbornom
6. mieste a najmenšie pusinky
štvrté spomedzi 21 družstiev.
„Reakciou na výborné výsledky žien bolo pozvanie na turnaj
do Francúzska, kde budú hrať
domáce prvoligové družstvá
a Nemky,“ dodal F. Gábriš.
Eva Lauková

POSTÚPILI na majstrovstvá Slovenska
Bolo zážitkom vidieť hrať staršie žiačky klubu Piccard Senec.
V poslednom zápase krajskej
súťaže zvíťazili nad Modrou
28:17, súťaž bez prehry vyhrali a postúpili na majstrovstvá
Slovenska. Nadmieru spokojná bola aj ich trénerka Lenka
Sabová. „Je ich však málo, iba
deväť. Káder budeme musieť

doplniť mladšími žiačkami. Už
zo tri prešli medzi staršie. Veľmi
im to pomáha, popri nich idú
výkonnostne hore.“ Jej dievčatá hrávajú aj na turnajoch
a dostávajú poriadne zabrať.
Niektoré hrajú aj za mladšie dorastenky. Ako sa pripravujú na
majstrovstvá Slovenska? „Tento
posledný týždeň si zlepšujeme

kondičku. Obranu máme lepšiu,
zameriavame sa na útok. Akosi
nerady strieľajú z diaľky,“ odľahčene konštatuje trénerka. Na
majstrovstvách Slovenska bude
hrať osem družstiev, Senčanky
určite lacno kožu nepredajú.
Eva Lauková
foto Ján Lauko

Strieľa Ivka Tóthová, kapitánka
starších žiačok, ktorá hrá na ľavej spojke. Za ten čas, čo trénuje, urobila veľké pokroky. Trénerka Lenka Sabová vraví, že si pamätá na deň, keď prišla prvýkrát
na tréning aj s maminou. Bola
nesmelá a bojazlivá. „Dnes patrí
medzi najlepšie hráčky a ťahúňov
zápasu. Doteraz sa neodvážila
chodiť poriadne do výskoku, ale
v poslednom čase ma veľmi príjemne prekvapuje. Okrem toho,
že robí kľučku, pri ktorej ju len
málokto ubráni, začala aj strieľať
z výskoku a ide jej to fantasticky.
Keď sa Ivka rozbehne, ide ako
kamikadze bez obáv, či sa zraní,
alebo jej dotrhajú dres.

Očakávame FUTBALOVÝ megaturnaj
Športový klub SFM Senec Veľký Biel v dňoch 18. až 20.
júna usporiada medzinárodný
mládežnícky futbalový turnaj
Okres Senec a jeho priatelia,
na ktorom sa zúčastní 68 družstiev zo štyroch štátov - Česka,
Srbska, Poľska a Maďarska.

Na turnaji bude hrať 1 360 detí
vo veku od päť do 15 rokov.
V ôsmich mládežníckych kategóriách odohrajú na ihriskách
v Igrame, Slovenskom Grobe,
Ivanke pri Dunaji, Novej Dedinke, Malinove, Čataji, Reci,
Kráľovej pri Senci a vo Veľkom

Bieli 165 zápasov. V doterajšej
histórii turnaja sa od roku 1999
na podujatí zúčastnilo 15 940
detí z jedenástich štátov, ktoré
odohrali 1 738 zápasov. Sprievodným programom turnaja
bude pochod zúčastnených
družstiev cez pešiu zónu v Sen-

ci 18. júna (piatok) o 19.30 hod.
Slávnostné otvorenie turnaja
a privítanie účastníkov sa uskutoční o 20. hod. pred mestským
úradom. Finálové zápasy vo
všetkých vekových kategóriách
odohrajú 20. júna od 10. do 16.
hod. na ihrisku vo Veľkom Bieli.
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Mužstvo SFM Senec vo svojej šestnástej sezóne postúpilo do 1. ligy

Predseda klubu Alexander Matlák je šťastný, optimizmus mu
nechýba.

Už štyri kolá pred koncom
bolo mužstvo jednoznačným
postupujúcim, cieľ postúpiť
rezonoval od začiatku tohto
ročníka. Vedeli ste si - napriek
tomu - tento úspech ešte po-

riadne vychutnať?
-Určite, no vždy je ťažké urobiť
posledný krok. A ten pocit je
neopísateľný. Potešil ma zápas
v Moravanoch, bol akýmsi prelomovým, rozhodujúcim. Predstavoval vrchol sezóny a aj zaň
si chlapci postup zaslúžia.
Čo vás príjemne prekvapilo?
-To, že sme postúpili s veľkým náskokom. Vyhrávali sme
s najbližšími (aj najťažšími)
mužstvami v tabuľke, máme aktívnu bilanciu s celkami do piateho miesta – vyhrali sme s nimi
doma aj vonku. Darilo sa nám
na ihriskách súperov, von sme
stratili len jedenásť bodov.
Čaká vás posledný zápas
s Jaslovskými Bohunicami...
-...a ten chceme dohrať so cťou.
Vo víťaznom zápase v Nitre dal
tréner príležitosť aj hráčom z lavičky a tí nesklamali. Hrali piati
naši odchovanci a dokázali, že
v mužstve sú opodstatnene.
Aj keď vieme, že nerád vyzdvihujete jednotlivcov, skúste...
-Za postupom stojí celý kolektív☺. Osobne si však myslím,
že ľudsky a osobnostne stoja

nad ostatnými Radoslav Kunzo
a Peter Polgár. Zaslúžene je kapitán.
Kedy začínate prípravu na
novú sezónu?
-Po dovolenkách už 21. júna.
Hráči ju absolvujú doma, podmienky tu máme veľmi dobré.
Za štyri týždne odohrajú sedem
zápasov. Okrem jedného medzinárodného s Břeclavou vo
všetkých ostatných si zahrajú
s corgoňligovými celkami.
Káder zostane pohromade?
-V zásade rátame s tímom, ktorý vybojoval postup a má na 1.
ligu. Môže dôjsť k dvom-trom
nevyhnutným zmenám, vynúti
si ich možno kvalita súťaže či
odchod nejakého hráča. Zostáva aj realizačný tím.
Ako zabezpečíte sezónu finančne?
-Bez podpory mesta by to nešlo. Prvý raz v histórii mesto
vstupuje väčšou sumou do futbalu. Generálneho sponzora
zatiaľ nemáme, ale s postupom
do vyššej súťaže máme väčšiu
šancu ho získať.
Eva Lauková, foto Ján Lauko

Vyššia KVALITA
Manažér
Národného tréningového centra
v Senci Štefan
Mrva hral aj 1.
ligu, pod jeho
trénerským vedením tím VTJ
Koba Senec postúpil do 1. ligy. (1998-1999). Postup SFM Senec do 1. ligy vníma
ako návrat do úspešných rokov,
keď sa v Senci hrala Corgoň liga.
„Verím, že to nie je posledný postup pre klub SFM. Zaradenie sa
medzi prvoligistov je preň, ale aj
pre futbalistov, mesto či fanúšikov obrovský úspech. Aj moje
pocity radosti je ťažko opísať.
Do Senca zavítala vyššia futbalová kvalita. SFM Senec nastúpil
na veľmi dobrú cestu. Kvalitne
sa tu pracuje s mládežou a ak sa
výsledky práce s ňou premietnu
aj do A mužstva, bude to veľký
prínos. Keď hrajú aj domáci hráči – odchovanci, poteší to viacerých. Verím, že v tomto trende
bude klub SFM pokračovať.“ (el)

Museli naplniť OČAKÁVANIA mnohých

Víťazné gesto trénera Branislava Krišku. Vpravo jeho asistent Štefan Kollár.

Postup do 1. ligy považuje tréner Branislav Kriška vo svojej
trénerskej kariére za rovnocenný s postupom FC Senec do
Corgoň ligy.
„Bola to pekná sezóna, za postupom je však tvrdá práca. Potvrdila sa kvalita mužstva, veď
postupuje s historicky najvyš-

ším bodovým rozdielom (okolo 20 bodov, pozn. redakcie).
Sezóna však bola aj ťažká. Na
favorita je vždy vyvíjaný určitý
tlak. Podpísal sa podeň aj fakt,
že dva roky dozadu sa nám
postup nepodaril. Museli sme
naplniť veľké očakávania mnohých.“

Atmosféru v celku nazval tréner
víťaznou, čo na partiu vplývalo
veľmi dobre. „Na tréningoch
sme sa zamerali na taktiku – dať
gól a neinkasovať. Dostali sme
najmenej gólov zo všetkých
mužstiev - iba šesť zo štrnástich
domácich zápasov. Nevyhrávali
sme vysoko, ale išlo o súčasť

foto Ján Lauko

taktiky. Odrážala sa v nej už
príprava na vyššiu súťaž, kde
sú celky viac vyrovnané. Nabehli sme na tréningový proces
a podmienky 1. ligy a táto taktika nám vychádzala. Aj keď sa
to niekomu môže javiť inak, tie
víťazné výsledky neboli náhodné.“
(el)

