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Kultúra: Výstava svetoznámych insitných maliarov v Labyrinte  

Najviac ma teší, že tu môžem spať! Nadšene sa priznávali deti, ktoré strávili Noc v škole so Snehulienkou a siedmimi trpaslíkmi. Peknú 
akciu zorganizovala ZŠ Mlynská pri príležitosti súťaže o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice k Medzinárodnému dňu školských 
knižníc. (viac na str. 9)                                                                                                                                                                        foto Ján Lauko

Mesto pozýva obyvateľov na 
slávnostné otvorenie parku 
oddychu, ktoré sa uskutoční 
v stredu 10. novembra o 16. 
hod.
Mestu sa podaril zrealizovať ďalší 
významný projekt, na ktorý čer-
palo financie z eurofondov. Zre-
vitalizovalo areál pri futbalovom 
štadióne Národného tréningové-
ho centra (amfiteáter), ktorý pre-
šiel veľkou premenou. Upravilo 
sa okolo 11-tisíc metrov štvor-
cových verejného priestranstva, 
vchod do areálu aj vstupná brá-
na.                                          (el)

Otvárame park 
ODDYCHU

Primátor Karol Kvál
a Spolok seneckých podnikateľov 

vás pozývajú na ukážky

tradičnej ľudovej zabíjačky 

spojenej s ochutnávkou
zabíjačkových špecialít

a kvalitného vínka

v sobotu 20. novembra
od 9. hod.

na Námestí 1. mája 
pred kultúrnym domom

OKRÚHLY stôl
v decembri

inzercia

Pravidelné stretnutie primá-
tora mesta a poslancov mest-
ského zastupiteľstva s občan-
mi – Okrúhly stôl sa uskutoční 
10. decembra o 18. hod. v kino-
sále kultúrneho domu. 
Hlavnými témami bude odpočet 
úloh, plnenie priorít mestského 
zastupiteľstva a diskusia. 
Mesto pristúpilo k zmene termínu 
po rozhodnutí poslancov z dôvo-
du, aby kandidáti na poslancov                                                     
a primátora neboli znevýhodne-
ní v prípade konania tohto stret-
nutia v novembri pred komunál-
nymi voľbami.                     (r)



Poslanci mestského zastupi-
teľstva schválili Všeobecné 
záväzné nariadenie (VZN)        
o ochrane ovzdušia a poplat-
koch za jeho znečisťovanie. 

Kvalita ovzdušia je dôležitým 
faktorom ďalšieho rozvoja 
mesta Senec pre budúce de-
saťročia. Mesto v súčasnosti 
vďačí za svoju atraktivitu o. i. 
aj dobrému stavu kvality ovz-
dušia. Aby tomu bolo tak aj 
naďalej, poslanci prijali VZN, 
ktoré dosiaľ chýbalo. Určuje 
tak korektný spôsob výbe-
ru poplatkov, ktorých výška 
bude závisieť od množstva    a 
škodlivosti vypúšťaných látok. 
VZN má byť prínosom pre ži-
votné prostredie aj ekonomiku 
mesta. 
V meste existuje 18 veľkých          
a stredných zdrojov znečis-
ťovania ovzdušia a produkcia 
znečisťujúcich tuhých látok, 
oxidov dusíka a oxidu uhoľ-

natého narástla za uplynu-
lých desať rokov   o 30 až 80 
percent. Naopak – približne 
o 60 percent klesla produk-
cia oxidov síry. Tieto zdroje 
sú v kompetencii Obvodného 
úradu životného prostredia v 
Senci. V súčasnosti mesto za-
znamenáva prílev investorov, 
ktorí budujú prevádzky výrob-
ného a logistického zamera-
nia, čím vznikajú nové zdroje 
znečisťovania ovzdušia – väč-
šinou sú to malé zdroje, ktoré 
spadajú do kompetencie mes-
ta Senec. 
Poplatky za znečisťovanie 
ovzdušia môžu slúžiť na eko-
kompenzačné opatrenia v 
meste, napríklad údržbu a vý-
sadbu zelene, polievanie ulíc 
v horúcich dňoch, inštaláciu 
obnoviteľných zdrojov energie 
– napr. slnečných kolektorov a 
pod.
Rozpočet mesta je z dôvodu 
vykonávania ekokompenzač-

ných opatrení zaťažený nema-
lými finančnými výdavkami. 
Napríklad len na výsadbu zele-
ne ročne vynakladá 20-tis. eur, 
na záhradnú techniku (PHM, 
servis, poistenie) 24-tis. eur 
do konca septembra 2010, na 
údržbu fontány 350 eur, ostat-
nú údržbu vrátane Slnečných 
jazier 28-tis. eur. K tomu treba 
pripočítať aj nemalé mzdové a 
odvodové náklady.
Výška poplatkov súvisí s cel-
kovým počtom spoplatnených 
znečisťovateľov ovzdušia (vy-
danie nových súhlasov), ale 
aj udelením dodatočných sú-
hlasov. Mesto bude vykoná-
vať kontroly malých zdrojov 
znečisťovania ovzdušia a má 
možnosť ukladať pokuty.

Tí, ktorí nie sú prihlásení, 
majú možnosť zaevidovať 
sa na MsÚ do 30. septembra 
2011.  

Eva Lauková
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Mesto OCHRANCOM ovzdušia

Téma večná, téma často dis-
kutovaná. Občanov trápia 
neodstránené psie výkaly, 
voľne sa pohybujúce psy 
tam, kde to najmenej čakáte, 
nebezpečné psy bez náhub-
kov. 
Novela všeobecného záväz-
ného nariadenia, ktorú prijali 
poslanci mestského zastupi-

teľstva, upravuje niektoré pod-
mienky držania psov v meste 
Senec.
Ako uviedol náčelník mestskej 
polície Ľuboš Hlaváč, mesto 
pritvrdilo v prípade znečisťo-
vania verejných priestranstiev 
psími výkalmi. Majitelia psov, 
resp. tí, ktorí ich vodia, majú 
povinnosť preukázať sa poli-

cajtom vhodnými pomôckami 
na odstránenie výkalov. Vyho-
diť ich môžu nielen do košov 
na to určených, ale aj do bež-
ných kontajnerov na netriede-
ný komunálny odpad. Podľa 
vyjadrení hygienikov nejde       
o nebezpečný odpad.
Tento rok troch psov roztrhali 
voľne sa pohybujúce psy, po-
búrilo to mnohých. VZN upra-
vilo aj voľný pohyb psov. Je za-
kázaný, keď pes je bez vôdzky 
na verejnom priestranstve                            
v zastavanom území mesta. 
Nebezpečný pes (ktorý už po-
hryzol alebo poranil človeka) 
musí mať náhubok. Zlepší sa 
aj kontrolná činnosť psov, kto-
rých odchytí veterinár. Musí 
ich nahlásiť mestskej polícii. Aj 
z tejto strany hrozia majiteľom 
pokuty.
Novela zákona diferencuje 
pokuty za priestupky v tej-
to oblasti. Zvýšila sa pokuta               
v správnom konaní – jej výška 
je do 165 eur, resp. do 65 eur. 
Mestskí policajti môžu udeliť 
pokutu do 33 eur.

 Eva Lauková

Tvrdšie na majiteľov PSOVPribudla 
HOVORIACA mapa
V Senci nainštalovali ojedinelú 
akustickú (hovoriacu) mapu. 
Je prvá na Slovensku. Obja-
vila sa na začiatku pešej zóny 
(Lichnerovej ulice) a ozýva sa 
aj bez podnetu ľudí. Autorstvo 
patrí seneckej spoločnosti Si-
nex, ktorá sa špecializuje na 
výrobu reklamy a reklamných 
máp. Ako uviedol Ing. Szilárd 
Németh, inšpiráciu čerpal v za-
hraničí, „softwér sme vyvinuli 
v našej réžii. Keďže Senec je 
turistické mesto, mapa bude 
využitá.“ 
Mapa je štvorjazyčná (sloven-
čina, maďarčina, angličtina 
a nemčina), má jednoduchý 
manuál, rýchle vyhľadávanie. 
Ozýva sa nielen hovorené slo-
vo, ale na vybrané informácie 
mapa upozorňuje aj blikajúcim 
svetelným bodom. Okrem re-
gistra ulíc sú v nej nahovorené 
texty o histórii mesta a jeho pa-
mätihodnostiach, ako aj o úra-
doch, inštitúciách a pod.

Mapa si sama vyrába elektrinu, 
funguje na solárne kolektory. 

Eva Lauková, foto Ján Lauko

O ideálnej situácii, keď si pes po sebe očistí sám, sa všetkým 
môže len snívať. Táto povinnosť zostáva na majiteľoch psov, resp. 
tých, ktorí psa vodia. Koľkí z nich však majú v tejto súvislosti čisté 
svedomie?

Zbierka ŠATSTVA
Mesto Senec, odbor sociál-
nych vecí, pripravilo na utorok 
23. novembra zbierku zimné-
ho oblečenia. Uskutoční sa na 
Pribinovej ulici (v priestoroch 
bývalého Bytového družstva) 
od 8. do 10. hod. Prosíme           
o čisté mužské a ženské pu-
lóvre, nohavice, bundy, obuv, 
deky, obliečky, uteráky a osuš-
ky. Ďakujeme.                        (r)
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Zatajenie VECI
Poobede 20. októbra v kasíne 
v Senci 47-ročnej Senčanke 
vypadla z vrecka bundy finan-
čná hotovosť 500 eur. Dosiaľ 
neznámy páchateľ ju našiel       
a zatajil. Polícia začala trest-
né stíhanie za prečin zatajenia 
veci. Tohto prečinu sa dopustí 
ten, kto si prisvojí cudziu vec, 
ktorá sa dostala do jeho moci 
nálezom, omylom alebo inak 
bez privolenia oprávnenej oso-
by. 

Podozriví 
z DRŽANIA drog
Polícia 19. októbra pred polno-
cou v Senci na Svätoplukovej 
ulici kontrolovala osobné mo-
torové vozidlo zn. Toyota Co-
rola s dvojčlennou posádkou. 
Vo vozidle sa našlo puzdro               
s dvoma zatavenými injekč-
nými striekačkami s obsahom 
bieleho prášku a úlomok ne-
známej tabletky. Polícia veci 
zaistila a zaslala na expertízne 
skúmanie.

(zm)

Uzávierka decembrového čís-
la mestských novín Senčan

je v piatok 19. novembra.

Polícia vyšetruje prípad krádeže 
v súbehu s poškodzovaním cu-
dzej veci. 
Neznámy páchateľ   v Senci po-
škodil zámku na automate na 

mlieko. Odcudzil z neho finan-
čnú hotovosť vo výške asi 200 
eur v minciach. Páchateľ tým 
poškodil chod automatu, čím 
sa znehodnotilo 220 litrov mlie-

ka. Majiteľovi automatu vznikla 
škoda znehodnotením mlieka 
vo výške 110 eur a poškodením 
automatu 1000 eur.

(zm)

Poškodili automat na MLIEKO

DÔLEŽITÉ čísla
Hlásenie porúch
• Elektrina: 0800 111 567
• Voda: 0800 121 333
• Plyn: 0850 111 727 
• Štátna polícia: 158
• Hasiči: 02/4592 3333, 155
• Záchranka: 150
• Integrovaný záchranný
   systém: 112
• Mestská polícia: 159

Jablkáreň
Dodofruct

Predajňa jabĺk zo slovenskej 
produkcie, v cene od 0,20 
eura / kg, opäť otvorená. 
Po: 13.-18. hod., Ut.-Pia: 

9.30-12.30 hod., 13.30-18. 
hod., So: 8.-12. hod. 

Možnosť objednať na zimné 
uskladnenie. Lichnerova 30-32 
Senec (prechod pri Unibanke).

Kontakt: 0915 971 732

Chatové osady ostávajú od je-
sene prázdne, čo nahráva zlo-
dejom. Nedajú sa ustriehnuť 
všetky chaty a záhradné dom-
čeky v okolí, ale polícia vyzýva 
majiteľov, aby to zlodejom čo 
najviac sťažili. Ochrana majetku 
je najmä na vlastníkovi. Odcu-
dzené veci majú hodnotu, ktorá 
sa nie vždy dá nahradiť peniaz-
mi a preto investícia do akých-
koľvek ochranných prostriedkov 
riziko týchto strát znižuje.

Polícia poskytuje v tejto sú-
vislosti zopár rád:
• zvukový alarm je účinným 
prostriedkom ochrany a je 
vhodné kombinovať ho s preno-
som signálu o narušení do mo-
bilných telefónov • zamerajte sa 
na najzraniteľnejšie miesta, ako 
sú okná, dvere, prechody z ga-
ráží a prístavieb • zabezpečte si 
kvalitnú bezpečnostnú zámku   
v kombinácii s ďalšími zabezpe-
čovacími prostriedkami, výplne 

dverí zabezpečte proti roztia-
hnutiu, dvere spevnite oplecho-
vaním • okná chráňte okenica-
mi so závorami, mrežami, alebo 
bezpečnostnými fóliami • okeni-
ce zaistite závorami, skontroluj-
te aj mreže a zámky • vhodné je 
mať uzatvorenú aj poistnú zmlu-
vu • ak došlo k vlámaniu, snaž-
te sa to ihneď ohlásiť na polícii• 
po vlámaní sa nedotýkajte vecí, 
ktorých sa mohol dotýkať pá-
chateľ.                                  (zm)

Ako predchádzať VLÁMANIAM do chát

Inzercia

Polícia obvinila 58-ročného 
muža z Novej Dedinky za pre-
čin krádeže. V obchodnom 
dome v Senci si schoval do 
igelitovej tašky tri pečivá a iný 
tovar v hodnote 0,50 eur, s kto-
rým prešiel cez pokladňu bez 
zaplatenia. V septembri spá-
chal podobný skutok, za ktorý 
dostal pokutu. Teraz mu hrozia 
dva roky odňatia slobody. (zm)

Za ROŽKY basa

Traja členovia potápačského 
klubu Piccard Senec sa v ok-
tóbri zúčastnili na tradičnej eko-
logickej akcii Čisté vody, ktorá 
bola súčasťou Medzinárodného 
festivalu potápačských filmov 
2010. Tento rok čistili lokalitu 

Velického plesa, ktoré sa nachá-
dza v nadmorskej výške 1665 
m. Ich ponor sa klasifikuje ako 
ponor vo vysokohorských pod-
mienkach. V čase ponoru bola 
teplota vzduchu -4°C a teplota 
vody 1°C.                                 (r)

Čistili TATRANSKÉ plesá

Zľava: Jaroslav Langer, Dalibor Martišovič a Roman Szalai 

• Predám pozemok so starším 
rodinným domom vo Veľkom 
Grobe. Pozemok má rozlohu 
11 árov a nachádza sa v tichej 
ulici. Dom má dve izby, kuchy-
ňu, predizbu so sprchou a WC 
plus hospodársku miestnosť. 
Je čiastočne zrekonštruovaný, 
s lokálnym kúrením. Nutná je 
oprava strechy. Cena: 50-tis. 
eur. Tel.: 0905 974 820
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Druhý ročník Jablkového hodo-
vania sa vydaril. Bol bohatší na 
účastníkov aj jablkové špecia-
lity, zmenil prostredie. Počasie 
tento raz umožnilo, aby sa akcia 
konala pod holým nebom pred 
kultúrnym domom, jej súčasťou 
bol aj kultúrny program.
Pochváliť so svojimi výrobkami 
sa prišlo viac ako 20 jednotliv-
cov či rôznych zoskupení, nie-
ktorí rozdávali zdarma, ďalší 
predávali za symbolické sumy. 

Ako uviedla duša tohto hodova-
nia Jana Žilincová z kultúrneho 
strediska, keď podujatie otvori-
li, zdalo sa, že toľko dobrôt sa 
nezje. Na pultoch boli štrúdle, 
pyté, tiramisu, jablká v župane, 
šaláty s jablkami, presnidávky, 
kalvados, kompóty, mušty, su-
šené aj čerstvé jablká a mnohé 
iné výrobky. 
Návštevníkom veľmi chutili taš-
tičky od MacDonalda, priprave-
né z lístkového cesta a naplne-

né dusenými jabĺčkami, ktoré 
organizátori pripravovali priamo 
pred nimi. 
Neprešla však ani hodina a už 
vás vítali iba zvyšky. A tak sa 
niektorým ušli aspoň receptá-
re na jablkové dobroty... Tortou 
ako maľovanou sa pochválila J. 
Žilincová. Upiekla ju Monika Ze-
manová a na prvý pohľad ste si 
pomysleli, že sa dívate na košík 
s jabĺčkami. Pritom boli z mar-
cipánu. A jabĺčkami sa pýšili aj 

Janine nechty... Mnohé gazdin-
ky, ktoré upiecť nestihli, sa du-
šovali, že veru na budúci rok sa 
pridajú aj ony.
Na peknú akciu, ktorej hlav-
ným organizátorom je bra-
tislavská župa v spolupráci                                 
s mestom, prišli aj zástupcovia 
družobných miest mesta Senec 
- z Parndorfu a ľudoví tanečníci                             
z Mosonmagyaróváru.

 Eva Lauková
foto Ján Lauko

Rozvoniavali JABLKOVÉ dobroty

O výrobky z jabĺk bol veľký záujem. Raz-dva boli preč. Jana Žilincová, duša podujatia.

Tanečníci  z družobného mesta Mosonmagyaróvár. Prázdne plechy svedčia o kvalite koláčov.



Bratislavský samosprávny 
kraj (BSK) bude spolupra-
covať so župou Győr-Mo-
son-Sopron na projekte Du-
najská stratégia. Je to jeden 
zo spôsobov, ako BSK môže 
čerpať eurofondy aj po roku 
2013. Na spolupráci sa do-
hodli najvyšší predstavite-
lia oboch žúp - Pavol Frešo 
a Imre Szakács na stretnutí                          
v Győri. 

Projekt Dunajskej stratégie vy-
žaduje spoluprácu všetkých 
regiónov ležiacich popri rieke 
Dunaj, a ide o možnosť čerpať 
prostriedky zo zdrojov Európ-
skej únie na spoločné projek-
ty. „Je dôležité, aby susediace 
regióny dokázali orgánom Eu-
rópskej únie, že sú schopné 
dohodnúť sa na spoločných 

projektoch. Ak sa preukáže, 
že BSK a maďarská župa sa 
vedia dohodnúť na menších 
akciách, ako je napríklad                                                
v súčasnosti ekologický pro-
jekt na ochranu dropa fúza-
tého, alebo na cezhraničnom 
prepojení cyklotrás, budú sa 
môcť následne uchádzať aj 
o veľké investície, akými sú 
napríklad výstavba diaľníc ale-
bo železničných tratí,“ priblížil 
Frešo. 

Druhou líniou zápasu za euro-
fondy pre BSK je podľa Freša 
práve Dunajská stratégia. „Je 
dôležitou líniou, ako sa presa-
diť v budúcom programovom 
období v Bruseli a zvyšku Eu-
rópy,“ povedal. 
Tento projekt nadväzuje na 
približne dvetisícročnú tradí-
ciu obchodovania pri Duna-
ji. „Má zmysel spájať s touto 
riekou také veľké infraštruk-
túrne projekty ako železnice 

alebo diaľnice. Táto stratégia 
je určená na dopravu a rozvoj 
znalostnej ekonomiky. V tom-
to zmysle to presahuje Bra-
tislavský región, dokonca aj 
úroveň Slovenka,“ konštatoval 
Frešo. Podľa Szakácsa vidno, 
že Európska únia podporuje 
cezhraničnú spoluprácu. Zá-
roveň uviedol, že vzájomná 
spolupráca je prioritou ako 
Maďarska tak aj Slovenska          
a základom vzájomnej spolu-
práce bude spoločná práca 
na projekte Dunajskej straté-
gie. „Je to nový projekt Európ-
skej únie, ale vo veľkej miere 
môže ovplyvniť život ľudí žijú-
cich pri toku Dunaja. Treba sa 
toho chytiť a čo najviac z toho 
vyťažiť,“ doplnil Szakács.                

     (bsk)

Boj za čerpanie eurofondov pre BSK aj po roku 2013 začal Frešo 
na rokovaniach v Bruseli. Hospodársky najrozvinutejšie krajiny 
EÚ podpísali spoločnú deklaráciu, v ktorej žiadajú o predĺženie 
financovania pre cieľ 2 regionálnej politiky EÚ (pozn. regionálna 
konkurencieschopnosť a zamestnanosť, krajiny majú pre vyššie 
HDP obmedzené možnosti čerpať prostriedky z EÚ) aj po roku 
2013 a poukazujú na potrebu politiky súdržnosti pre všetky regi-
óny aj po roku 2013. Akciu podporilo 143 relevantných regiónov, 
čo predstavuje 56 percent populácie EÚ.
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Našli SPÔSOB, ako čerpať eurofondy

Ochrana kultúrnej a regionál-
nej identity je prioritou Bra-
tislavského samosprávneho 
kraja (BSK). Na pôde Úradu 
BSK sa konal seminár Vinoh-
rady, vec verejná, ktorého 
ambíciou je formulovanie ve-
rejného záujmu a odporúčaní 
pre ďalší vývoj územia vinoh-
radov v Bratislave a v Pod-
horskom páse. 

„Toto je jeden z  prvých kro-
kov, ktoré robíme na ceste za 
tým, aby župa aktívne vstúpila 
do toho, ako bude kraj vyzerať        
a ako sa v ňom budú cítiť ľudia 
nielen v tom bezprostrednom 
okolí, ale aj z hľadiska kultúrne-
ho dedičstva,“ povedal predse-
da BSK Pavol Frešo. 
„Dunaj, hrad a vinohrady sú 
identito-tvorné prvky Bratislavy 
a Bratislavského kraja. Ak do-
volíme zničiť tieto prvky – to, čo 
vytvárali naši predkovia stovky 
rokov, tak je to kultúrny a hos-
podársky zločin. Vinohradníc-
ke regióny patria v Európe k 
tým najbohatším a bola by veľ-
ká škoda, keby sme nevyužili 
potenciál, ktorý nám ponúka 
náš kraj,“ uviedol podpredseda 
BSK Ivo Nesrovnal. Frešo záro-
veň doplnil, že župa sa cíti po-
vinná, aby tieto vinohrady osta-

li zachované, aby ostal zacho-
vaný charakter krajiny tak, ako 
ho dostali od svojich predkov          
a aby ho tak odovzdali aj svo-
jim potomkom. Podľa podpred-
sedu musí zaznieť jasný signál: 
Stop likvidácii krajiny. 
Na seminári sa zúčastnili zá-
stupcovia samospráv, odbor-
níci v oblasti vinohradníctva           
a vinárstva, územného pláno-
vania a krajinotvorby. Výstu-
pom seminára je spoločné vyh-
lásenie účastníkov, s ktorým sa 
chcú obrátiť až na ministerstvo 
pôdohospodárstva so žia-

dosťou o legislatívne zmeny               
v oblasti vinohradníctva. „Ako 
samospráva chceme ísť prík-
ladom, pokúsime sa chrániť 
územie v našich územnopláno-
vacích dokumentoch,“ pozna-
menal Nesrovnal. Samosprávy 
obcí Malokarpatského regiónu 
účastníci vyzývajú, aby vo svo-
jich katastrálnych územiach 
všetkými možnými nástrojmi, 
predovšetkým prostredníctvom 
územnoplánovacej dokumen-
tácie, chránili územia vinohra-
dov, aby zabránili urbanizácii. 

(bsk)

Župa chce chrániť VINOHRADY Slovenská
POŠTA 
upozorňuje
Slovenská pošta, a. s., Oblast-
né riaditeľstvo pôšt Bratislava, 
s cieľom zvýšiť kvalitu doručo-
vania upozorňuje obyvateľov 
na povinnosti zabezpečenia 
podmienok pre doručovanie, 
ktoré sú stanovené v Pošto-
vých podmienkach.
Pri rodinných domoch je to 
umiestnenie funkčných do-
mových listových schránok 
na hranici ohraničeného po-
zemku, pred vstupom na tento 
pozemok. Prístup k domovej 
listovej schránke musí byť voľ-
ný a bezpečný a zabezpečený       
z verejnej komunikácie.
Pri bytových domoch majú 
byť funkčné domové listové 
schránky, umiestnené na prí-
zemí. Schránky, vchody bytov 
a zvončeky, ktoré sa umiest-
ňujú pri vchode do domu, je 
potrebné označiť menovkami. 
Pod pojmom „funkčná“ do-
mová listová schránka je treba 
rozumieť to, že domová listo-
vá schránka je uzamykateľná         
a označená menom adresá-
ta   a osôb, ktoré s ním bývajú             
v jednej domácnosti.

Mgr. Veronika Juriková, 
riaditeľka ORP Bratislava



Takéto prívlastky môžeme dať 
Prvej stavebnej sporiteľni, a. 
s., a stavebnému sporeniu. Už 
18 rokov je táto forma sporenia 
jedinečnou príležitosťou, ako 
bezpečne a výhodne investo-
vať svoje peniaze. A navyše 
– pripravovať si prostriedky 
na financovanie bývania.  Ak 
chcete o stavebnom sporení 
vedieť viac, ponúkame vám 
rozhovor s Ing. Stanislavom 
Sasinkom, organizačným ria-
diteľom  Prvej stavebnej spo-
riteľne, a. s.

Stavebné sporenie je stáli-
cou na slovenskom finan-

čnom trhu.  Čím to je, že ani 
po toľkých rokoch jeho po-
pularita neklesá?
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.,  
stavila na to, čo klienti naozaj 
potrebujú. O tom, že peniaze 
na  bývanie potrebujeme všet-
ci, že kultúra bývania je dnes 
celkom iná ako pred 30 rokmi, 
je zbytočné hovoriť. A nielen 
to. Našim stavebným spori-
teľom garantujeme nemenné 
úrokové sadzby na vklady aj 
stavebné úvery, bezpečné 
uloženie a výnimočné (prie-
merne počas šesťročného 
sporenia až 5,95 %-tné ročné) 
zhodnotenie vkladov. Záujem 
klientov o stavebné sporenie 
práve v PSS, a. s., aj rastúci 
dopyt po úveroch potvrdzujú, 
že svoje záväzky voči klientom 
sme vždy splnili. 
Je pre banku dôležitejšie 
sporenie alebo poskytova-
nie úverov?
Sporenie a úverovanie sú 
spojené nádoby, jedno bez 
druhého nemôže fungovať. 
Stavebné sporenie poskytuje 
úvery len zo zdrojov, ktoré do 
systému vkladajú naši klienti. 

Vklady klientov neinvestuje-
me do žiadnych rizikových fi-
nančných operácií a uložené 
úspory klientov stabilne zhod-
nocujeme.  Ak by stavební 
sporitelia nesporili, nemohli  
by sme poskytovať toľko úve-
rov s takými výhodnými úro-
kovými sadzbami.  Ak by sme 
neposkytovali úvery, myšlien-
ka stavebného sporenia ako 
nástroja financovania bývania, 
by stratila svoje opodstatne-
nie.  Bez stavebného sporenia 
si vieme len ťažko predstaviť 
financovanie bývania na Slo-
vensku, či už kúpu nového 
alebo obnovu už existujúcich 
bytov, rodinných a bytových 
domov.
Čo motivuje klientov sporiť?
Predovšetkým je to garanto-
vaná, nemenná  2-percentná 
úroková sadzba na vklady roč-
ne. Každý klient, ak splní do-
hodnuté podmienky, získava k 
svojim vkladom aj štátnu pré-
miu, ktorej výška predstavuje 
v tomto roku 12,5 % z ročných 
vkladov, maximálne 66,39 €. 
Peniaze na účtoch klientov sú 
v súlade so zákonom chráne-

né v plnej výške. Sporenie je 
dôležité aj pre poskytovanie 
úverov. Podľa toho, ako dlho 
sporíte a koľko ste naspori-
li, sa určujú úrokové sadzby 
poskytovaných úverov. Ak ste 
splnili dohodnuté podmienky, 
môžete využiť stavebný úver 
s ročnou úrokovou sadzbou 
už od 2,9 %. Ak vám do do-
hodnutých limitov ešte niečo 
chýba, svoje predstavy o bý-
vaní môžete financovať pros-
tredníctvom medziúverov. Ich 
úrokové sadzby sa pohybujú 
od 5,59 % ročne, slúžia pre-
dovšetkým na rýchle financo-
vanie bytových potrieb. Úver 
poskytujeme aj klientom, ktorí 
zatiaľ nenasporili ani cent. 

Viac informácií získate v 
kancelárii obchodných 
zástupcov PSS,  a. s., 

na adrese:
Senec, Lichnerova 22/A, 
tel. číslo: 02/4592 6553
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Popoludnie s maticou
a ĽUDOVÝMI výrobkami

Stabilná banka, obľúbený produkt

Popoludnie s Maticou sloven-
skou sa naozaj vydarilo. Na 
Nám. 1. mája bolo veselo, za-
tancovali si aj diváci. Predstavili 
sa folklórne súbory, deti mali ra-

dosť z ukážky výroby keramiky. 
Niektoré si aj vyskúšali „vykrú-
tiť“ džbán, no napokon to vzdali. 
Svoje výrobky ponúkali aj ďalší 
ľudoví výrobcovia.                  (r)

DÔCHODCOVIA 
v turistickom raji
Privítalo nás Taliansko - Lignano 
Sabiadoro, čo znamená „zla-
tý piesok“. Pre dovolenkárov 
skutočný turistický raj. Tu sme 
strávili pekné septembrové dni. 
Ubytovali sme sa na začiatku 
pešej zóny v tesnej blízkosti 
mora. Pešia zóna merala 1,5- 2 
kilometra, kde sme po slnení na 
pláži a kúpaní v mori mali mož-
nosť posedieť si v atraktívnom 
prostredí kaviarní, cukrární, reš-
taurácií, poprezerať si množstvo 
obchodíkov, posedieť si pri fon-
tánach. Využívali sme večerné 
prechádzky na pešej zóne, na 
pobreží s krásnymi hotelmi. Nav-
štívili sme aj Benátky, zapôsobili 
na nás nezvyčajnou architektú-
rou. Vydaril sa aj výlet do skan-
zenu rybárskej osady. Pobyt 
sme si spríjemnili pesničkami, 
slnečné počasie sme využili na 
opaľovanie na lodi. Slnečné plá-
že sme mali blízko, tak si každý 
zo 47 účastníkov mohol vybrať tú 
svoju.                    M. Antaličová

KALANETIKA
pre zdravie
Kalanetika má mnoho priazniv-
cov všetkých vekových kategórií 
i zdravotných diagnóz po celom 
svete. Hovorí sa o nej aj ako                   
o zázračnej metóde, predovšet-
kým pre tých, ktorí trpia boles-
ťami chrbta a kĺbov. Jej veľkou 
výhodou je, že ju môžu cvičiť 
ľudia každého veku a dokonca 
aj so zdravotnými problémami. 
Kedy by ste ju mali cvičiť? Pre-
dovšetkým vtedy, keď chcete 
pracovať so svojou postavou, 
tvarovať ju, zoštíhľovať, vylepšiť 
si rovnováhu, ohybnosť a šetriť 
kĺby či chrbát. Pevný zadoček                            
a ploché brucho sú rozhodujú-
cim impulzom, prečo sa do cvi-
čenia pustiť. 
Cvičenie kalanetiky vedie v kul-
túrnom dome Mgr. Gabika Sza-
bová, kontakt: 0905 159 662.
Hodiny: pon:  18.30 - 19.30 hod., 
19.45 - 20.45 hod., uto: 17. - 18. 
hod., str: 18.30 - 19.30 hod., 
19.45 - 20.45 hod., štv: 17.15 - 
18.15 hod.                                (r)



Toľko radosti v očiach dospe-
lých sme dávno nevideli. Pri 
oceňovaní ich výkonov im ju 
spravili rôzne malé darčeky, 
plyšové hračky či kvetiny. Sú-
ťažiaci mali jedno spoločné: 
sú  hendikepovaní.
V Betánii, neziskovej organi-
zácii poskytujúcej sociálne 
a pobytové služby pre pos-
tihnutých ľudí, sa na brehu 
Slnečných jazier konal tretí 
ročník akcie Zelený deň, kto-
rým ukončili letnú sezónu. 
Zúčastnili sa na nej klienti zo 
šiestich domovov sociálnych 
služieb (DSS): Senec, Betánia 
Senec, Báhoň, Merema Mod-
ra, Lipského Bratislava, Hestia 
Pezinok so svojimi asistentmi. 
Najkrajšia bola nefalšovaná ra-
dosť a spontánnosť z priprave-
ného programu, keď hlavným 
bol ping-pongový turnaj. Člo-
vek hlavou krútil nad výkonmi 
niektorých súťažiacich. Vyhral 
Dávid Múčka z Modry, pred 
domácim Vladkom Knutom                                                     

a Oľgou Krokovou z Báhoňa.
Zaujímavé boli aj ďalšie súťa-
že, na ktorých preukazovali 
nielen svoju fyzickú zdatnosť, 
ale museli plniť aj rôzne úlohy. 
Z viacerých vyplynuli ponau-
čenia týkajúce sa ochrany 
prírody. Z radov súťažiacich 
zaznelo: Oplatilo sa prísť...
Riaditeľ n. o. Betánia Miro-
slav Krupa pri vyhodnotení 

zdôraznil, že zámerom Zele-
ného dňa bola okrem športu 
aj téma ochrany životného 
prostredia. „Aby sme si chrá-
nili a zveľaďovali prostredie, 
v ktorom žijeme. Aby sme si 
po sebe zbierali odpadky, no 
odpad aj triedili, nehádzali ho 
na jednu kopu.“ Predovšet-
kým však upozornil na škod-
livosť odhodených použitých 

batérií a vyzval prítomných 
na ich zbieranie. A hneď aj zá-
stupcom DSS odovzdal na to 
určené nádoby. „Dnešný deň 
poslúžil dobrej veci, integrácia 
pre nás znamená veľmi veľa,“ 
dodal riaditeľ, ktorý ocenil aj 
pomoc žiačok ZŠ Tajovského 
pri súťažiach.

Eva Lauková
foto Ján Lauko

7SENČAN  november 2010 SPEKTRUM  

Darčeky  súťažiacich potešili.

Zelený deň POSLÚŽIL dobrej veci

Riaditeľ Miroslav Krupa

Predaj – kúpa bytu v osobnom vlastníctve
Zmluva o prevode vlastníctva 
bytu patrí určite medzi naj-
častejšie uzatváraný zmluvný 
typ medzi občanmi. Vždy ide 
o nemalú investíciu a neopla-
tí sa podceňovať jej prípravu, 
či vyhotovenie. Určite tu platí: 
„Dvakrát meraj a raz rež“.
Vzhľadom na to, že vlastníc-
tvo k bytu sa nadobúda až 
rozhodnutím príslušnej sprá-
vy katastra o povolení vkla-
du, zmluva musí obsahovať 
nielen náležitosti podľa Ob-
čianskeho  zákonníka a zák. 
č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve 
bytov a nebytových priestorov 
v platnom znení, ale musí spĺ-
ňať aj podmienky spôsobilosti 
zmlúv podľa zák. č. 162/1995 
Z.z. katastrálneho zákona. 
Z formálnej stránky musí byť 
zmluva vyhotovená v písom-
nej forme a účastníci zmluvy 
nesmú zabudnúť na úradné 
osvedčenie podpisu predá-
vajúceho. Pokiaľ ide o obsa-
hovú stránku zmluvy, musí 
vždy obsahovať identifikáciu 

kupujúceho a predávajúceho 
v súlade s katastrálnym záko-
nom, predmet zmluvy a kúpnu 
cenu. 
Pri špecifikácii bytu sa uvádza 
číslo bytu, číslo  poschodia a 
vchodu, súpisné číslo domu, 
v ktorom sa byt nachádza, ale 
aj údaje o pozemku - parcele, 
na ktorom je dom postave-
ný a samozrejme katastrálne 
územie. Všetky tieto údaje je 
možné zistiť z listu vlastníc-
tva. Ak má byť zmluva platná, 
musí sa v nej opísať byt, jeho 
príslušenstvo a vybavenie, 

ako aj rozsah jeho podlahovej 
plochy. 
Keďže  vlastníci bytov a neby-
tových priestorov v bytovom 
dome sú spoluvlastníkmi spo-
ločných častí, spoločných za-
riadení a príslušenstva domu, 
zákon preto určuje, že zmluva 
musí obsahovať nielen určenie 
spoluvlastníckeho podielu via-
žuceho sa k bytu, ale aj popis 
týchto častí, zariadení a prís-
lušenstva. V zmluve sa zmluv-
né strany vysporiadajú aj s 
úpravou práv k pozemku, na 
ktorom je bytový dom posta-
vený a k priľahlému pozemku.  
Ak kupujúci požiada o vypra-
covanie znaleckého posudku 
za účelom zistenia technické-
ho stavu bytu a špecifikácie 
opráv v byte, ktoré sa musia 
urobiť v najbližších dvanástich 
mesiacoch, zistenia sa uvedú 
aj v zmluve. Ak kupujúci toto 
právo nevyužije, je vhodné to 

v zmluve deklarovať.
Súčasťou zmluvy musí byť 
vyhlásenie nadobúdateľa 
bytu, že pristupuje  k zmluve                    
o výkone správy, alebo k zmlu-
ve o spoločenstve. Pri podpise 
zmluvy nesmiete zabudnúť na 
prílohu, ktorou je vyhlásenie 
správcu alebo predsedu spo-
ločenstva, že predávajúci ako 
vlastník bytu nie je dlžný na 
platbách za plnenia spojené   
s užívaním bytu a tvorbe fon-
du prevádzky, údržby a opráv. 
Je dôležité povedať, že ide      
o všeobecný a veľmi stručný 
popis náležitosti predmetnej 
zmluvy, ktorá sa musí pripra-
viť s ohľadom na všetky pod-
mienky konkrétneho prípadu. 
Pochybenie pri vyhotovení 
zmluvy môže nielen zvýšiť 
náklady, ale môže znamenať 
aj neplatnosť zmluvy.  

JUDr. Mária Faithová 
mfaithova@gmail.com

Právnik radí

S vašimi problémami sa môžete bezplatne a aj anonymne obrátiť i 
na našu redakciu, ktorá skontaktuje právnika a zverejní odpoveď.



8 SENČAN  november 2010SPEKTRUM

Na pracovnej stáži vo Fínsku, 
financovanej z eurofondov, sa 
zúčastnila Ing. Monika Rybová 
zo SOŠ v Senci. Každý pra-
covný deň sa zoznamovala s 
podmienkami výučby cudzích 
jazykov, navštevovala hodiny 
anglického jazyka v šiestich 
triedach prvého ročníka a v 
jednej triede druhého ročníka. 
Mohla porovnať úroveň jazyko-
vých schopností, s ktorými štu-
denti prišli na strednú odbornú 
školu, stupeň ich adaptácie na 
stredoškolské prostredie a rôz-
ny prístup k prebera-
nému učivu. „Počas 
hospitácií bolo mož-
né porovnať aj odliš-
nosti a zhody v prob-
lémových oblastiach 
gramatiky, v slovnej 
zásobe, vo výslov-
nosti, v pochopení čí-
taného textu, v poro-
zumení počúvaných 
informácií, v písom-
nom prejave a v kaž-
dodennom používaní 
anglického jazyka,“ 

uviedla M. Rybová. Ako dodala, 
oboznámila sa aj s dokumentá-
ciou, ktorú používa fínsky učiteľ 
cudzieho jazyka, s koncepciou 
tvorby tematických plánov,  lite-
ratúrou, používanou na výučbu, 
kreditným systémom štúdia vo 
Fínsku, ale aj so systémom hod-
notenie výsledkov a s jednodu-
chým systémom používania 
moderných informačných tech-
nológií. Prezentovala Slovensko 
formou DVD filmu s komentá-
rom, informovala aj o Bratislav-
skom kraji a Senci. 

Svojim hostiteľom priblížila aj 
bežné a medzinárodné aktivity 
SOŠ Senec. Zúčastnila sa aj na 
kurze slovenského jazyka pre 
fínskych študentov a uskutoč-
nila s nimi pracovné pohovory 
o budúcej stáži v slovenských 
firmách. Hovorilo sa aj o mož-
nej projektovej spolupráce, tý-
kajúcej sa mobility študentov, 
automechanikov, SOŠ Senec 
vo fínskych firmách v rokoch 
2011-2012 a recipročného za-
bezpečenia stáže pre fínskych 
študentov v odbore marketing 

na Slovensku. Rokovalo 
sa aj o možnej spolupráci 
v novom projekte Come-
nius, školské partnerstvá. 
„Vo voľnom čase som sa 
snažila začleniť do miest-
nej komunity, čomu po-
mohol srdečný prístup 
celého učiteľského zboru. 
Spolu sme navštívili kul-
túrne podujatia, ukázali 
mi historické monumenty 
v blízkom okolí a boli sme 
aj na výlete pri jazere.“

           (r)

Cudzie jazyky vo fínskych podmienkach

Aj v časoch ekonomickej krízy 
majú školy na Slovensku šan-
cu zapojiť sa do medzinárod-
ného projektu multilaterálnych 
partnerstiev Comenius, ktorý 
je financovaný zo zdrojov Eu-
rópskej komisie. V roku 2010 
sa o grant uchádzalo 146 škôl 

zo Slovenska, uspela z nich po-
lovica a my sme veľmi hrdí, že 
Základná škola v Novej Dedinke 
zabodovala so svojím projek-
tom The Olympic Spirit – a Tale 

of Trial, Triumph and Life Style  
a získala jedno z najvyšších 
hodnotení vôbec. V nasledujú-
cich dvoch rokoch sa v projekte 
budeme zameriavať na šírenie 
olympijskej myšlienky, budeme 
pripravovať rôznorodé športové 
a vzdelávacie aktivity s olympij-

skou tematikou, tešíme sa na 
stretnutia so slovenskými olym-
pionikmi, vynikajúcimi športov-
cami nášho regiónu a chceme 
svojím nadšením a športovým 

zápalom získať celú Novú De-
dinku najmä v júni 2011, kedy 
chystáme celodenný športový 
maratón  Family Activity Day.  
Keďže našu školu navštevuje aj 
niekoľko detí zo Senca a koor-
dinátorka celého projektu, Mgr. 
I. Barková, je takisto Senčan-
kou, budeme radi, keď si s nami           
v tento deň prídu zacvičiť nielen 
rodičia a priatelia školy, ale aj čo 
najviac Senčanov.
Základná škola Nová Dedinka 
je koordinujúcou školou celého 
projektu a našimi partnerský-
mi školami sú NÖ Hauptschu-
le Klosterneuburg z Rakúska          
a Základní škola Břeclav z ČR. 
V dňoch 14.-15.10.2010 sa us-
kutočnilo naše prvé projektové 
stretnutie. Žiaci partnerských 
škôl si zmerali sily v turnaji vo 
florbale a učitelia podali vynika-
júce výkony v bedmintonových 
zápasoch. Ďalší deň navštívili 
deti aj učitelia senecký Aqua-
park. Oba dni boli pre všetky 
deti zapojené do projektu ne-
zabudnuteľným zážitkom a už 
sa tešíme na ďalšie stretnutie            
v Břeclavi.       Mariana Nagyová

riaditeľka ZŠ Nová Dedinka

Šíria OLYMPIJSKÚ myšlienku

PATRÍ im vďaka
Miestny spolok Červeného 
kríža v Senci usporiadal v 
októbri ďalší z pravidelných 
odberov krvi, na ktorom sa 
zúčastnili:
Adame Tomáš - druhýkrát, 
Albertusová Henrieta (2), Bor-
kovič Matúš (2,) Bartošová Sil-
via (4), Čambal Daniel st.(92), 
Časná Timea (2), Čavajdová 
Zlatica (8), Dadaj Viktor (26), 
Dančo  Jaroslav (13), Farkaš 
Štefan (19), Filová Marta (23), 
Galamboš Rudolf (22), Galovi-
čová  Mariana (38), Glavaničo-
vá Mária (38), Gočík Miloš (4), 
Guldanová Viera (54), Horáček 
Zoltán (30), Kollárová Monika 
(1), Konečná Viera (1), Kongyi-
ková Alexandra (1), Kongyiková 
Iveta (10), Mgr. Koreň Ondrej 
(31), Kostka Ján (132), Kostko-
vá Lýdia (80), Krajčovič Tomáš 
(1), Ing. Krutá Lucia (10), Lancz 
Emil (87), Lóczi Michal ml. (13), 
Lóczi  Michal st. (19), Matláko-
vá Zuzana (2), Mészárošová 
Zuzana (22), Mikulášových Eva 
(10), Nagyová Silvia (4), Olas 
Matej (5), Petrikovič Ivan (2), 
Pivko Štefan (12), Práznovská 
Mária (49), Skácelová Anna 
(2), Slobodová Katarína (5), 
Smrtič Miroslav (6), Stránska 
Lenka (3), Szalay Ľudovít (4), 
Šavel Ján (50), Šušlová Blanka 
(2), Takáč Peter ml. (6), Trnka 
Vladimír (1), Uherčík Jozef (58), 
Uherčíková Dominika (5), Žák 
Michal (24), Žilinec Ľuboš (33).
Podmienku pre udelenie Bron-
zovej Janského plakety za 10. 
odber splnili Kongyiková Ive-
ta, Ing. Krutá Lucia a Mikulá-
šových Eva. Ďalší hromadný 
odber krvi sa uskutoční 16. 
decembra v Stredisku sociál-
nych služieb (klub dôchodcov) 
na Hviezdoslavovej ulici v Sen-
ci od 8. do 11. hod.

BESEDU 
s Evitou zrušili
S ľútosťou oznamujeme, že 
beseda so spisovateľkou, vy-
davateľkou a moderátorkou 
Evou Urbaníkovou (Evitou) sa 
ruší. Organizovala ju mestská 
knižnica, ktorá na jej zrušení 
nenesie vinu.                        (r)
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Škola plná ROZPRÁVOK

Rodičov nechali doma a tešili 
sa, že budú v škole spať. Do 
školy plnej rozprávok si žiaci 
druhého, tretieho a štvrtého 
ročníka zo ZŠ Mlynská pri-
niesli spacáky. Chlapci sa 
chválili: Budeme dlho hore, 
aspoň do polnoci. Deti poob-
liekané za rôzne rozprávkové 
postavičky sa tešili na večeru 
aj raňajky, ktoré im pripravili 
tety kuchárky.

Tohtoročnou témou Medziná-
rodného dňa školských knižníc 
bola Rozmanitosť, náročnosť 
a pružnosť, keď pedagógovia 
zábavnými formami chceli pod-

poriť u dievčat i chlapcov dobrý 
a trvalý vzťah ku knihe, školskej 
knižnici a k čítaniu, ale aj pozná-
vaniu nového. S deťmi to vie aj 
zástupkyňa Jana Tamášiová, 
neľutuje s nimi strávený nesko-
rý čas. „Deti sa učia podľa toho, 
ako žijú, a preto sme sa roz-
hodli týmto projektom podporiť           
v nich pozitívny vzťah k svetovej 
literatúre. Vážiť si odkazy na-
šich predkov, ktoré sa ukrývajú          
v príbehoch bratov Grimmov-
cov, Boženy Němcovej a v zo-
zbieraných rozprávkach Pavla 
Dobšinského.“
A čo deti rady čítajú? Matej Ba-
riak sa priznal, že má rád zábav-

né rozprávky, ktoré sa dobre 
končia. Daniel Hanzen si zase 
pochvaľoval Shreka i Spiderma-
na, Tomáš Chalás má rád zau-
jímavé príbehy, Rozprávky uja 
Klobásu. A Julka Remenárová 
sa pochválila, že číta Harryho 
Pottera, Karolínka Demeterová 
však číta už aj svojej mladšej 
sestre.
Program mali deti bohatý, ne-
stihli sa nudiť. Prerozprávali si 
rozprávku Ružový púčik, ne-
mali problém dokončiť rozpráv-
ku Zlatovláska, ktorú počúvali          
z cédečka a pani učiteľka im ju 
stopla. Veľmi intenzívne praco-
vali v skupinách aj na kreslení 

leporela, pekne spolupraco-
vali. No a keď pozerali roz-
právku Snehulienka a sedem 
trpaslíkov, mnohým už klipkali 
unavené očká...  Unavené boli 
aj učiteľky Terézia Grigová                                 
a Viktória Musilová (obe koor-
dinátorky projektu), ale aj Anna 
Mikulová a Jana Tamášiová, ale 
tešilo ich, že deti sú spokojné, 
že sa aj vyšantili. Zhodne však 
skonštatovali, že vidieť, v kto-
rých rodinách sa číta. Na druhý 
deň čakal deti kvíz a odmeny za 
najkrajšie kostýmy. Domov sa 
im veľmi nechcelo.

Eva Lauková
foto Ján Lauko

Súťažili o NAJ-knihu
Aj žiaci druhého stupňa zo ZŠ 
Mlynská sa zapojili do Medziná-
rodného dňa školských knižníc. 
V spolupráci so slovenčinárkami 
pripravili súťaž o NAJ-knihu, sú-
ťažilo sa v šiestich kategóriách. 
Výhercovia dostali od učiteľov 
pekné odmeny. Okrem toho        
v tento deň pedagógovia pripra-
vili rôzne zaujímavé aktivity, kto-
ré na jednotlivých vyučovacích 

hodinách zamerali na knihu.
Výsledky: najväčšia kniha: Re-
becca Labudová (6.B), najstar-
šia (1814): Terézia Petrufová 
(5.C), najmenšia: Lea Urbančo-
ková (5.C), najhrubšia: Martin 
Cíbik  (5.A), najtenšia: Viktó-
ria Bakušová (5.A), najkrajšie 
ilustrovaná: Nikola Horváthová 
(5.B).         

(el), foto Ján Lauko

Terézia Petrufová s najstaršou knihou z roku 1814.
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Program na november
Kino MIER Senec

Začiatok večerných predstavení o 18. hod.
Detské filmové predstavenia o 15.30 hod.

8. pondelok   VRAHUNI
Keď manželstvo..., nech to stojí za to. Akčná ko-
média. USA, nevhodné do 15 r., 100 min.

Vstupné: 2 eurá

9. utorok   PÚŠTNY KVET
Bývalá modelka rozpráva strhujúci životný prí-
beh o neuveriteľnej ceste od života v púšti na 
najznámejšie svetové prehliadkové móla. VB/
Nem./Rak./, nevhodné do 12 r., 124 min.

Vstupné: 2,30 eur

11. štvrtok   DOSPELÁCI
Bývalí spolužiaci sa stretávajú po 30 rokoch. 
Komédia s Adamom Sandlerom v hlavnej úlohe. 
USA, nevhodné do 12 r., 94 min.

Vstupné: 2,30 eur

12. piatok   UŽÍVAJ SI, AKO SA LEN DÁ!
Hrdinami novej romantickej komédie je výstred-
ný Newyorčan a mladá naivná južanka.
Film je plný prekvapivých zvratov. Scenár a ré-
žia: Woody Allen. USA, nevhodné do 12 r., 92 
min.

Vstupné: 2 eurá

13., 14., sobota - nedeľa
ČARODEJOV UČEŇ
Vzdorovitý mladík dostáva rýchlokurz umenia 
mágie a musí zozbierať všetky svoje schopnosti 

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 Kere-
kešová, Martina Martišovičová. Inzercia: 0903 621 880, sencan@senec.sk. Tlač: PROMA, Senec. Registrované pod číslom OÚ SC-
3/98. Nevyžiadané rukopisy nearchivujeme a nevraciame. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť a jazykovo upraviť. 
Za obsah článku zodpovedá autor, stanovisko redakcie sa nemusí zhodovať s uverejnenými príspevkami. Nepredajné. 

Spoločenská kronika
Narodili sa

Hugo Roller, Jasmína Vytykačová, Matej Žiačik, 
Matúš Targoš, Hana Hittrichová, Viktor Vaškor, 
Ján Kerti, Izabela Dóková, Marek Nádaský, 
Maxim Rác, Sofia Bordácsová, Jerguš Trubač, 
Štefan Várady, Nathalie Váradyová, Šimon Jozef 
Peregrim, Denis Valovič, Tobias Vavruš

Manželstvo uzatvorili
Juraj Bitto - Irena Rovenská, Vladislav Čermák 
- Andrea Barancová, Alojz Macsai - Veronika 
Mižíková, Michal Letko - Erika Nováková, Tibor 
Taksonyi - Lucia Šustová, Štefan Glaus - Monika 
Schmidová, Peter Ormandy - Katarína Soboto-
vá, Marian Minárik - Jaroslava Červenková, La-
dislav Podhorný - Jaroslava Pyšná, Ernest Bari 
- Monika Roncseková, Marián Kurčerka - Lucia 
Klebercová, Tibor Škripec - Nataša Hypíková, 
Peter Hrbán - Andrea Petrovičová, Marian Gaš-
parovič - Eva Eliasová, Emil Samko - Svetlana 
Šüllová, Tibor Tóth - Katarína Hericsová

Blahoželáme jubilantom
Jednota dôchodcov MO v Senci 

Katarína Pavúčková (60), Eva Kováčová (60), Ale-
na Palijčuková (60), Mgr. Božena Kováčová (65), 
Magdaléna Hudecová (70), Štefan Guláš (75), Alž-
beta Divičanová (80)

Klub dôchodcov
Eva Kováčová (60), Terézia Tanušková (60), Lász-
ló Galambos (70), Arpád Maczeák (70), Štefan 
Gulás (75)

Slovenský zväz telesne
postihnutých ZO č. 215 v Senci

Alžbeta Karkesová (50), Štefan Pál (60), Karol Po-
izl (60), Božena Urbanovičová (60), Alžbeta Šebo-
vá (70)

Navždy nás opustili
Ema Olasová (1928), Ing. Juraj Ďurana (1953), 
Katarína Hrdlovičová (1929), Ing. Iveta Kuníková 
(1955), Rozália Štvrtecká (1921)

Dňa 25. novembra uplynie päť 
rokov, čo nás navždy opustila 
naša milovaná maminka, stará 
mama a krstná mama Zuzana 
Babiaková. S láskou spomína-
me.

Sú chvíle, ktoré ťažko prežíva-
me, sú okamihy, na ktoré tisíc-
krát denne spomíname. Márne 
ťa však naše oči hľadajú, márne 
nám po tvári slzy stekajú. Čas 
plynie, slzy vánok suší, no bolesť 
v našich srdciach neutíši. Dňa 
29. novembra uplynie rok, čo nás 
navždy opustila naša milovaná manželka, ma-
mička, babička a sestra Anna Baduríková. Tí, 
ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú 
spomienku.              

Do večnosti si odišiel spať, za-
plakal každý, kto ťa mal rád. Od-
išiel si od nás, my sme zostali                                
v žiali, no navždy budeš žiť v srd-
ciach tých, ktorí ťa milovali. Dňa 
29. novembra uplynie rok, čo nás 
náhle opustil náš milovaný Ladi-
slav Hartl. S láskou spomína mama, syn Adam, 
sestra Magda a brat Luboš s rodinami, ako aj 
ostatná rodina. Venujme mu spoločne tichú spo-
mienku.

Dňa 26. októbra uplynulo desať 
rokov, čo nás navždy opustil náš 
drahý manžel, otec, svokor, ded-
ko a pradedko Jozef Horný. Kto 
ste ho poznali, venujte mu   s nami 
tichú spomienku. Ďakujeme.

Odišiel tíško, ako odchádza deň, 
a v našich srdciach zostáva spo-
mienka len. Nech s nami spomí-
na každý, kto ho mal rád. Dňa 
26. novembra uplynie päť rokov, 
čo nás navždy opustil náš drahý 
manžel, otec a dedko Tibor Mar-
šalík. Stále na teba spomíname. 
Manželka a dcéry s rodinami.

S boľavým srdcom a plačom          
k Tvojmu hrobu chodíme, pri pla-
meňoch sviečok sa za Teba mod-
líme. Osud Ti nedoprial už dlhšie 
s nami byť, ale zato v našich srd-
ciach budeš stále žiť. Dňa 28. no-
vembre uplynú tri roky, kedy nás 
navždy opustil náš milovaný Miš-
ko Horváth vo veku 22 rokov. S láskou spomína 
mama, ostatná rodina a známi.

Dňa 4. novembra sme si pripomenuli 1. výročie, 
čo nás navždy opustil náš milovaný Silvester 
Gottgeisel. S láskou na neho spomíname, na-
vždy ostane v našich srdciach.

Szívünkben soha el nem múló 
szeretettel emlékeztünk no-
vember 4 – én halálának első 
évfordulóján drága halottun-
kra, Gottgeisel Szilveszterre. 
Köszönjük mindenkinek, akik 
velünk emlékeztek. Szerető felesége, lányai, fia, 
vejei és unokái.

Desať rokov uplynie 29. novem-
bra, čo nás navždy opustil náš 
drahý milovaný manžel, otec, 
svokor, brat, švagor a dedko Pa-
vol Zaoral. Čas letí, nám ostal 
len smútok a žiaľ. S láskou spo-
mína smútiaca rodina.

Dňa 30. novembra uplynie rok, 
čo nás navždy opustila naša mi-
lovaná mamička Eva Slimáko-
vá. Kto ste ju poznali, venujte jej 
tichú spomienku. S láskou na ňu 
spomína celá smútiaca rodina.

Čas plynie a život sa končí. 
Zostanú len slzy, smútok, spo-
mienky... Zavrela si oči, srdce Ti 
prestalo biť, musela  si zomrieť 
i keď si tak veľmi chcela medzi 
nami žiť. Už niet návratu, ani ná-
deje, len cestička k hrobu nás         
k Tebe zavedie. Dňa 20. novembra uplynú tri 
roky, čo nás navždy opustila vo veku 57 rokov 
manželka, mamička, svokra a babička Zdenka 
Veselá. Manžel Jarko, syn Jarko a dcéra Zdenka 
s rodinami.

Už nič nie je také, ako bolo pred-
tým. Stíchlo srdce i Tvoj hlas, no 
zostali krásne spomienky v nás. 
Len kytičku kvetov Ti na hrob 
môžeme dať, tichú modlitbu od-
riekať, s láskou a s úctou spomí-
nať. Dňa   1. novembra uplynulo 
25 rokov, čo nás navždy opustil 
náš drahý, milovaný manžel, otecko, svokor, de-
duško Ján Šebok. S láskou na neho spomína 
smútiaca rodina.

Dňa 30. novembra uplynie 
už osem rokov, čo nás náhle                                                            
a navždy opustil náš milovaný 
Dušan Badinský. Kto ste ho po-
znali, venujte mu tichú spomien-
ku. S láskou spomínajú manžel-
ka Jaroslava a synovia Dušan, 
Pavol, Radoslav a Jaroslav s rodinami.



11SENČAN  november 2010 SPEKTRUM

a sily, aby dokázal prežiť výučbu, získať dievča, 
o ktorom sníva a ešte zachrániť mesto. Hrajú: 
Nicolas Cage, Monica Bellucci. Produkcia: Jerry 
Bruckheimer. USA, nevhodné do 12 r., 110 min.

Vstupné: 2,50 eur

15. pondelok
TWILIGHT SAGA: ZATMENIE
Je čas rozhodnúť sa. V treťom pokračovaní Twi-
light ságy je Bella opäť v ohrození života. Ro-
mantický horor. USA, nevhodné do 12 r., 120 
min.

Vstupné: 2 eurá

16., 18., utorok a štvrtok 
ROMÁN PRE MUŽOV
Príbeh troch súrodencov, ktorí majú kvôli pred-
časnej smrti rodičov oveľa pevnejšie puto, než 
býva obvyklé. V hlavnej úlohe Miroslav Donutil. 
ČR, nevhodné do 12 r., 100 min.

Vstupné: 2,50 eur

19., 21., piatok a nedeľa
JA, ZLODUCH
Kde bolo tam bolo, v šťastnom predmestskom 
susedstve obklopenom bielym plotom a rozkvit-
nutými ružami stojí čierny dom, pod týmto do-
mom je obrovský tajný úkryt. Animovaný rodin-
ný film. USA, vhodné od 7 r., 95 min., dabing

Vstupné: 2,30 eur

22. pondelok   BEZ SÚCITU
Dvaja agenti, jedno mesto. Žiadne zľutovanie.           
V hlavnej úlohe John Travolta. USA, nevhodné 
do 15 r., 93 min.

Vstupné: 2,30 eur

25. štvrtok
FÍZLI ZO ZÁLOHY
Bláznivá komédia z policajného prostredia. 
USA, nevhodné do 12 r., 107 min.

Vstupné: 2,50 eur

26. piatok
KUKY SA VRACIA
Keď sme boli deti, verili sme, že hračky žijú a 
zažívajú tie najväčšie dobrodružstvá, o ktorých 
sme sa my odvážili len snívať. Réžia a scenár: 
Jan Svěrák. Rodinný film. ČR, prístupné všet-
kým deťom, 95 min.

Vstupné: 2,50 eur

27., 28., sobota – nedeľa
GHOST WRITER
Najväčšia lož je ukrytá pod tisíckami malých 
právd. Nový thriler Oscarového režiséra Roma-
na Polanského, ocenený Strieborným Medve-
ďom v Benátkach. Fr/Nem./V.Brit., nevhodné do 
15 r., 128 min.

Vstupné: 2,50 eur

29. pondelok
LÁSKA NA DIAĽKU
Čím ďalej, tým lepšie! V hlavných úlohách: Drew 
Barrymore, Justin Long. Romantická komédia. 
USA, nevhodné do 15 r., 103 min.

Vstupné: 2,50 eur

30. utorok
(K)LAMAČ SŔDC
Alex so svojou sestrou prevádzkujú spoločnosť, 
ktorá poskytuje „špeciálne služby“. Hra o čas   
a lásku. Komédia. Franc./Monako, nevhodné do 
12 r., 100 min.

Vstupné: 2,30 eur

Detské a mládežnícke predstavenia:

14. nedeľa o 15.30 hod.
ČARODEJOV UČEŇ
Vzdorovitý mladík dostáva rýchlokurz umenia 
mágie a musí zozbierať všetky svoje schopnosti 
a sily, aby dokázal prežiť výučbu, získať dievča, 
o ktorom sníva a ešte zachrániť mesto. Hrajú: 
Nicolas Cage, Monica Bellucci. Produkcia: Jerry 
Bruckheimer. USA. nevhodné do 12 r., 110 min.

Vstupné: 2,50 eur

28. nedeľa o 15.30 hod.
KUKY SA VRACIA
Keď sme boli deti, verili sme, že hračky žijú            
a zažívajú tie najväčšie dobrodružstvá, o kto-
rých sme sa my odvážili len snívať. Réžia a sce-
nár: Jan Svěrák. Rodinný film. ČR, prístupné 
všetkým deťom, 95 min.

Vstupné: 2,50 eur

Kultúrne podujatia: kinosála
 
10. streda o 18. hod.
Išlo vajce na vandrovku 2 - premiéra detského 
muzikálu, účinkujú žiaci súkromnej ZUŠ R. Ma-
darászovej

17. streda o 17. hod.
Playback dancing show

20. sobota o 19. hod.
Domáce väzenie divadelná tragikomédia, účin-
kujú: Z. Studénková, Z. Tlučková, M. Sládečko-
vá, J. Vajda, P. Sklár

Vstupné: 15 eur

24. streda o 18. hod.
Slávnostný program k 20. výročiu Základnej 
školy na Mlynskej ulici

Knižnica:

10. streda o 16. hod.
Beseda so spisovateľkou Evou Urbaníkovou 
(EVITOU) - ZRUŠENÉ

Kultúrne podujatia: Labyrint

10. streda o 18.30 hod.
Tajomstvo Jonathana Sperryho  /The Secrets of 
Jonathan Sperry/

24. streda o 18.30 hod. 
Boj o Jeruzalem

25. piatok
Celodenný tanečný workshop (DANCE WORK) 
pre všetky ZŠ v Senci a okolí

• Nábor na Capoeriu každý utorok a štvrtok        
o 16. hod.
• Spoločenské tance pre deti a dospelých, Sun-
dance academy 0907 812 618, 0911 812 618 
www.sundanceacademy.sk

Kurzy maľovania NETRADIČNE
ART-HARMONY / Gabriel Wagner ponúka v Ga-
lérii Labyrint MsKS, Senec netradičný cyklus vý-
tvarných dielní pre dospelých amatérov a záu-
jemcov o výtvarné umenie, ktorí nevedia kresliť, 
maľovať, so zámerom postupného spoznávania 
samého seba cez výtvarný prejav.
• Kurz maľovania mystických obrazov • Kurz 
Arteterapie • Kurz spoznávania rôznych výtvar-
ných techník • Kurz maľovania olejovými farba-
mi.
Ďalšie informácie o kurzoch sa dozviete na tel. 
č. 0903 477 133, www.wagner-art.sk

Mestské múzeum: Turecký dom

Stála expozícia prírody a starších dejín Senca 
a jeho okolia. Šľachta v Senci a na okolí v no-
voveku - výstava mapujúca jednotlivé šľachtické 
rody a ich pôsobenie v novovekom Senci a oko-
litých obciach v 16.- 19. storočí. Výstava potrvá 
do 30. apríla 2011.

12. november (piatok), 18. hod
Ľudové liečenie Slovákov v Maďarsku. Predsta-
venie monografie doc. Márie Žilákovej z Uni-
verzity Eötvösa Loránda v Budapešti spojená            
s prednáškou v slovenskom jazyku.
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Ne keresd
Ne keresd a fagyos télben
forró nyárnak gyönyörű napkeltét,
ne keresd az elmúlásban
forró szívek örök hű szerelmét.
Ne kersd a csillagokat
borús, őszi, ködös éjszakákon,
ne keresd, hisz nem leled meg,
mint a méhet ezer kis virágon.
Ne keresd a fecskék dalát,
nem csicsergik oly vidáman, 
szépen,
ne keresd a rózsát soha,
mind lehullott, elvirágzott régen.
Ne keresd az életedet
elszállt tavasz enyhe melegében,  
ne keresd, hisz rég elveszett
sok tegnapban, gyötrő feledés-
ben.
Ne keresd a szent tavasznak
áhitatos templomi hű csendjét,
ne kersd a nap sugarát
messze szállott, kerüli a vesztét.
Ne keresd a szép kikelet
mámort hozó drága visszatértét,
ne keresd a szíved hangját:
őszi szelek régóta megölték.
Ne keresd a lehetetlent
esős, fájos, zordon hideg őszben,
ne kersd a sok-sok élőt
könnyhullató csendes temetőben.
Ne keresd, mi régen elmúlt ...
visszahozni? senki már nem tudja,
ne keresd a remény zöldjét,
ez már csak az őszi eső útja.
Ne keresd a fájó múltat,
százezerszer szívedet megölné,
ne keresd a hulló könnyet,
őszi eső nem hoz vissza többé.
Ne keresd a – óh, de mégis
emelt fővel nézz a magas  égre :
keresd újra, biz megleled
tavasz jöttét, ősznek így lesz vége!

Mgr. Katona Roland

Cestuj MÚDREJŠIE, ži lepšie

Nosnou témou a mottom 9. 
ročníka Európskeho týždňa 
mobility, ktorý sa konal pod 
záštitou BSK, bolo Cestuj 
múdrejšie, ži lepšie. Vyplynula 

z neho výzva venovať sa viac 
oblasti dopravy, jej vplyvu na 
životné prostredie, na kvali-
tu života, ako aj napomáhať 
rozvoju zdravších návykov 

cestovania. Na športovom dni 
pre deti z bratislavského kra-
ja sa zúčastnili štyri základné 
školy z okresu Senec a ZŠ A. 
M. Szencziho. Po profesionál-
nych ukážkach zo zdravotnej 
a dopravnej výchovy žiaci ab-
solvovali písomné testy. 
Umiestnenie seneckých žia-
kov - mladý záchranár: 1. 
Soňa Treuerová, mladý cyk-
lista: 1. Veronika Vinczeová, 
2. František Untermayer, šta-
fetový beh na 50 m: 2. Dávid 
Keszőcze, Bögi Ádám, Ronald 
Szalma, Mónika Németh, Ján 
Kontár, výtvarná súťaž na 
tému Cestuj múdrejšie, ži 
lepšie: 1. Viktória Gažíková, 
2. Bede Réka Antónia, čestné 
uznanie vo výtvarnej súťaži: 
Simon Dóra, Soňa Treuerová, 
Vojtek Lili, Sandra Hervaiová. 

Közlekedj OKOSAN, élj egészségesebben
A Pozsony megyei Önkor-
mányzat védnöksége alatt a 
SZMA Alapiskola 4.- 5. osztály-
os tanulói az Európai mobilitás 
hete keretén belül Pozsony-
ban, vetélkedőn vettek részt, 
melynek fő témája Közlekedj 
okosan, élj egészségesebben 
volt. A versenybe  a megye 4 
alapiskolája kapcsolódott be, 
a szenci járást mint az egy-
edüli alapiskola képviseltük. 
Diákjaink ismét megmutatták 
rátermettségüket, ügyességü-

ket és tudásukat közlekedés-
ben, egészségügyi ismeretek-
ben és sportos vetélkedőkben 
egyaránt. A Pozsony Megyei 
Önkormányzat jól megszerve-
zett programot állított össze, 
melynek keretén belül tanu-
lóink egészségügyi előadást 
és közlekedési tanácsokat 
hallgattak végig, majd a szer-
vezők frissítővel és apró figyel-
mességgel is kedveskedtek.   
A vetélkedőkben diákjaink a 
következő helyezéseket érték 

el - fiatal életmentő: Treuer 
Soňa (1.hely), fiatal kerék-
páros: Vincze Veronika (1.), 
Untermayer Ferenc (2.), 50 m 
váltófutás: Keszőcze Dávid, 
Bögi Ádám, Szalma Ronald, 
Németh Mónika, Kontár János 
(2.), rajz verseny - Közlekedj 
okosan, élj egészsébesebben: 
Gažík Viktória (1.),  Bede Réka 
Antónia (2.), zsűri különdíját 
nyerték a rajz versenyben: Si-
mon Dóra, Treuer Soňa, Vojtek 
Lili, Hervai Szandra.          (bh)

Základná organizácia Csemadoku
Vás srdečne pozýva na

Katarínsky ples
ktorý sa uskutoční

26. novembra 2010 o 19. hod.

Miesto: Reštaurácia Nostalgia

Hudba: REMIX

Vstupné: 17 Eur

Predaj lístkov: vedenie Csemadoku
tel: 0907 985 510

A Csemadok Szenci Alapszervezete 
szeretettel meghívja Önt és becses családját

a

CSEMADOK BÁLRA
2010. november 26 – án, (pénteken)

19:00 órai kezdettel

Helyszín: Nosztalgia vendéglő
Zene: REMIX

Belépődíj: 17 Euro
(vacsora, kávé, éjfélkor káposzta, minden belépőjegy 

egyben tombola is)

Jegyelővétel a Csemadok vezetőségi tagoknál
tel.: 0907 985 510



V septembri otvorený Ateliér 
- výtvarná škola Akademickej 
maliarky Jitky Bezúrovej ožil 
detskou fantáziou a kreativi-
tou. Deti od päť rokov až po 
dospelých pracujú s rôznymi 
výtvarnými technikami a rozví-
jajú svoje schopnosti a talent. 
„Vytvoril sa tu príjemný kolek-
tív a tvorivá atmosféra, z ktorej 

sa spoločne tešíme. Našu prá-
cu sme presunuli aj do záhra-
dy, veľmi dobre sa nám tam 
tvorilo,“ uviedla J. Bezúrová. 
Prvé výsledky práce budú 
prezentovať na pripravovanej 
výstave v decembri, ktorú ot-
voria v hoteli Senec a potrvá 
celý mesiac. Aby mali pre prá-
cu podnety a nové inšpirácie, 

v decembri vycestujú do ad-
ventnej Viedne, kde si prezrú 
zbierky v Albertine a tiež ar-
chitektonické pamiatky mes-
ta, napr. Hundertwasserov 
dom. „Naše aktivity chceme 
v budúcich mesiacoch ešte 
rozšíriť o ateliér pre deti aj do-
spelých, ktorý bude zameraný 
na keramickú tvorbu a podľa 

záujmu aj o točenie na kruhu. 
Pripravujeme aj tvorivé dielne, 
kde budeme pracovať s texti-
lom, papierom a iným mate-
riálom, chcem tvoriť rôznymi 
dekoratívnymi technikami.“ 
Podrobnejšie informácie náj-
du záujemcovia na www.bez-
urova.sk, a na čísle 0905 613 
683.                     Eva Lauková

Ich diela vlastnia vo svojich 
zbierkach takí velikáni ako Alain 
Delon, Roling Stones, kupoval 
si ich aj bývalý francúzsky pre-
zident Francois Mitterand a do-
dnes  si ich kupuje španielsky 
kráľ Juan Carlos. Nachádzajú 
sa aj v galériách a múzeách. 
Obrazy insitných maliarov z Ko-
vačice (Srbsko) a ich autori sú 
známi po celom svete, preslávili 
Slovákov. Do 26. novembra mô-

žete diela troch generácií rodi-
ny Kňazovicovcov z Kovačice 
obdivovať aj v Galérii Labyrint                          
v mestskom kultúrnom stredis-
ku. Na vernisáž prišla aj naj-
mladšia z rodiny Nataša Mijailo-
vič – Kňazovic (33). 
Kovačica, to sú insitní  (naivní) 
maliari. Úžasné farby, pracujú 
s citom a otvoreným srdcom. 
Srdce je aj sprievodnou niťou 
výstavy. Najstarší Jan Kňazovic 

– jeden zo zakladateľov školy in-
sitného umenia - má v rohu ob-
razov jedno srdce, jeho manžel-
ka Anna dve a vnučka Nataša 
tri. Pekne po slovensky, aj keď 
občas nad slovkami premýšľa-
la, sa poďakovala za možnosť 
vystavovať v Senci. Už je len na 
nej, aby ich generácia maliarov 
mala pokračovateľa. Zasmiala 
sa, keď stála pri svojom obľúbe-
nom obraze Žirafa. Je na ňom aj 

čierny pánko letiaci vo vzduchu. 
Poznamenala: „Takto mi odlie-
tajú i prilietajú moje lásky.“
Na vernisáži premietli aj film        
o rodine Jana Kňazovica (už 
nežije), o ňom samotnom. Ma-
ľovať začal po 2. svetovej vojne,              
v Kovačici založil školu insitné-
ho umenia, dnes Galéria ume-
nia. V jeho maľbách prevláda 
tematika života na dedine, vy-
hýbal sa smutným témam. Na-
taša bola malá, keď zomrel. No 
spomína, ako mal rád humor. 
„Miloval život,“ vraví. Keď začí-
nal maľovať, chcel namaľovať 
noc. Nedarilo sa mu to, a keď 
bol konečne spokojný, vyšla                                                       
z toho séria Modré noci. Nataša 
je hrdá, že je jeho vnučka. 
Slováci žijú v Kovačici vyše 250 
rokov, je to slovenská dedina, 
no v okolí sú viaceré. Vysťa-
hovalci v Kovačici pochádzajú 
predovšetkým zo stredného 
Slovenska. Ich generácie si za-
chovali to najdôležitejšie – kul-
túru, jazyk, povedomie.

Eva Lauková
foto Ján Lauko
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Juan Carlos MILUJE obrazy z Kovačice

Nataša Mijailovič - Kňazovic

Ateliér ožil FANTÁZIOU a kreativitou



Dalkia považuje za dôležitú aj 
výchovu detí a mládeže. Potvr-
dením tejto stratégie sú projekty 
realizované v rámci vzdelávania 
detí v oblasti ochrany životného 
prostredia, zdravia a trvalo udr-
žateľného rozvoja. Väčšina detí 
vyrastá v mestách, ktoré budú 
životným prostredím pre budú-
ce generácie, a preto Dalkia po-

važuje za dôležité zapojiť ich do 
hľadania nápadov ako prispieť k 
lepšiemu životu v mestách. Toh-
toročný projekt s názvom „Keď 
vďaka biodiverzite moje mesto 
ožije“ je už siedmym  ročníkom 
týchto podujatí zameraných na 
vzťah detí k životnému prostre-
diu. Do minuloročného projektu 
sa zapojilo viac ako 4 800 detí 

z celého Slovenska - z miest,           
v ktorých spoločnosť Dalkia 
pôsobí. V rámci projektu „Keď 
vďaka biodiverzite moje mesto 
ožije“ je úlohou žiakov vybrať 
živočíšny alebo rastlinný druh, 
ktorý by chceli ochraňovať alebo 
navrátiť do lokality, kde žijú. Deti 
musia v jednej časti projektu vy-
svetliť svoj výber a navrhnúť, ako 

možno tento druh chrániť, alebo 
vrátiť do prírody. Zároveň je ich 
úlohou objasniť, prečo je tento 
druh užitočný pre obyvateľov 
ich lokality. Túto časť projektu 
deti uzavrú otázkou pre vedca, 
ktorý sa špecializuje na otázky 
životného prostredia. Svoju tex-
tovú prezentáciu musia ilustro-
vať alebo odfotografovať. Žiakov 
aj učiteľov pri práci sprevádzajú 
pedagogické materiály: pracov-
né zošity a príručky pre učite-
ľov, vďaka ktorým sa dozvedia 
viac informácií o biodiverzite, 
teda rozmanitosti živočíšnych                                             
a rastlinných druhov v mest-
skom prostredí. 

Môžeme robiť veľa jednodu-
chých vecí, ktoré zlepšia náš 
život  tam,  kde bývame. Každý 
takýto krok v konečnom dôsled-
ku prispeje k zlepšeniu života 
na celej planéte. Vzduch, voda  
a prírodné zdroje sú vzácne, 
rovnako ako naše zdravie, a na 
to nesmieme zabúdať.        (ZK)

Základom obnoviteľných zdro-
jov energie je slnečné žiare-
nie, biomasa, vodná, veterná 
a slnečná energia, energia 
morských vĺn aj geotermálna 
energia. Tieto zdroje sú schop-
né pokryť spotrebu všetkých 
druhov energie prakticky na 
celom svete. Sú zároveň eko-
logické a neznečisťujú prostre-
die. Súčasný spôsob života 
často vedie k poškodzovaniu 
životného prostredia a zdravia 
ľudí. Stále menšie zásoby fosíl-
nych palív nás nútia premýšľať 
na zmenou tohto stavu. Každá 
takáto zmena si však vyžaduje 
nový spôsob myslenia, zavede-
nie nových technológií, ale aj 
zmenu spôsobu, akým energiu 
spotrebovávame. V súčasnosti 
sa teplo aj elektrina vyrába pre-
važne z uhlia, ropy a zemného 
plynu. Tento spôsob však nie je 
trvalo udržateľný, lebo sa využí-
vajú len fosílne palivá. Aby sme 
zabezpečili trvalo udržateľný 
rozvoj a zároveň spoľahlivé zá-

sobovanie palivami, vyžaduje 
si to výrobu energie využívaním 
obnoviteľných zdrojov energie, 
ktoré sú schopné úplne nahra-
diť fosílne palivá.

V súčasnosti pokrokové a uve-
domelé spoločnosti v rámci 
zachovania trvalo udržateľné-
ho rozvoja postupne realizu-
jú projekty na výrobu energie                 
a tepla z alternatívnych zdrojov. 
Vyžaduje si to však náklady na 
nové technológie, alebo úpra-
vu a modernizáciu existujúcich 
technológií. Dalkia – energe-
tická divízia Veolie Environne-
ment - je spoločnosť, ktorá ako 
výrobca tepla, dbá o zachova-
nie trvalo udržateľného rozvoja                 
a o ochranu životného prostre-
dia na našej planéte.

Potvrdením tejto stratégie sú 
realizované projekty vykurova-
nia a dodávok teplej úžitkovej 
vody s využitím alternatívnych 
zdrojov energie, hlavne slnka    

a biomasy. Dalkia sa podieľa na 
takýchto projektoch nielen na 
Slovensku, ale aj vo svete. Ako 
príklad možno uviesť kotolňu 
na spaľovanie biomasy v Koši-
ciach, biokotolňu vo Vrábľoch, 
kde Dalkia pôsobí ako partner 
mesta, ako aj projekt solárnych 
panelov na základnej škole                                     

Tupolevova v Bratislave - Petr-
žalke. Zámerom Dalkie je po-
dobné projekty využitia ob-
noviteľných zdrojov postupne 
realizovať v ďalších regiónoch, 
kde spoločnosť pôsobí. Často 
je však potrebné vyriešiť mnohé 
legislatívne obmedzenia a tech-
nické prekážky. 
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Energia na každý deň..., od Dalkie
Využitie obnoviteľných zdrojov chráni našu Zem

Dalkia motivuje deti aj dospelých k zlepšeniu 
životného prostredia vo svojom meste
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Seneckí stolní tenisti, hrajúci 
1. ligu, začali dobre, po štvr-
tom kole majú deväť bodov      
a sú na štvrtom mieste. No 
ako vraví tréner Richard Nagy, 

toto postavenie v tabuľke je 
potrebné aj udržať si. „Zatiaľ 
som spokojný, prínosom pre 
tím je mladý Turček, ktorý pri-
šiel z Bratislavy, herne sa zlep-

šil aj Martin Maczeák,“ dodáva 
tréner. Špičkou v družstve 
je naďalej Richard Nagy ml., 
dopĺňajú ho Ivan Fiala a Peter 
Fiala. Tréner zdôrazňuje, že 

tím je vyrovnaný, a to je dobre. 
Dobre si vedú aj hráči 2. ligy, 
ktorí sú zatiaľ na 3. priečke.

Eva Lauková
foto Ján Lauko 

V radoch priaznivcov senec-
kého futbalu zavládla spokoj-
nosť s výsledkami aj výkonmi 
hráčov SFM Senec. Nováčik 
1. ligy po zápase s Lučencom 
(6:3) zohrieval peknú 5. prieč-
ku v tabuľke, odohral kvalitný 
pohárový zápas s majstrom zo 
Žiliny (1:3). Tréner Anton Jánoš 
môže byť spokojný.

Budujete mužstvo za pocho-
du, situácia sa mení od zápa-
su k zápasu. Ako hodnotíte 
vašich zverencov?
- Keď sa vyhráva, tak to pote-
ší. Väčšie problémy nemáme. 

Zdravotné ťažkosti má Marek 
Plichta, chrípka trápi Jana So-
kola.
Divákom sa páčil zápas             
s Lučencom, padlo veľa gó-
lov, hráči odchádzali z ihris-
ka za potlesku divákov. Ako 
ste ho vnímali vy?
- Na hru sa už dalo dívať, vyhra-
li sme a to bolo dôležité. Mrzia 
tri góly v našej sieti. Musím si 
ešte pozrieť video zo zápasu.
Káder je už stabilizovaný?

- Mojou zásadou je, že ak si 
už vytipujem hráčov na posty 
a funguje je to, tak zostavu 
nemením. Zatiaľ sme snáď ani 
raz nehrali v rovnakej zostave. 
Stále skúšame. Na posledných 
päť zápasov zo siedmich, od-
kedy som pri mužstve, sa dalo 
pozerať.
V zápase 3. kola Slovenské-
ho pohára so Žilinou hráči 
svojím bojovným výkonom 
potešili divákov. 

- Patril k vydarenejším, herný 
prejav bol už pozerateľný.
Rozhovor vyjde po ďalšom 
zápase vonku s Dolným Ku-
bínom. Aká bola príprava 
naň?
- Je to jeden z ťažkých súpe-
rov, mužstvo hrá silový futbal. 
Hráčom zdôrazňujem, že eufó-
ria je síce pekná, ale v dobrých 
výsledkoch musíme pokračo-
vať. Potešila by remíza.
Pripravovali ste sa špeciál-
ne?
- Áno, príprava sa týkala pre-
dovšetkým taktického mysle-
nia. Budeme to robiť pravidel-
ne, pretože rozbory zápasov 
ukázali, že určité chyby sa 
opakujú.
V akej fáze maximálnych 
možností sa mužstvo nachá-
dza?
- Tak na 60 percent. Ide však     
o systematickú robotu, po-
trebné je získať herné návyky, 
zautomatizovať ich. Trvá to aj 
rok, aby si hráči verili. Ale aby 
sme si aj na seba zvykli. Sta-
bilita mužstva a veľkosť hráčov 
sa však prejaví predovšetkým        
v krízovom období. No dá sa 
povedať, že na 90 percent je 
káder stabilizovaný. 

Eva Lauková, foto Ján Lauko

Trvá aj rok, aby si HRÁČI verili
Tréner SFM Senec Anton Jánoš zdôrazňuje taktické myslenie hráčov

Vyrovnaný tím boduje za ZELENÝMI stolmi

Tréner Anton Jánoš

Seneckí hráči v pohárovom zápase bojovali, no mali čo robiť, aby 
ustrážili žilinského útočníka Momodoua Ceesayho. Aj tak dal druhý 
gól Žiliny. Za čias FC Senec bol v tomto tíme na skúšku, no miesto 
v celku nedostal.



Pod vedením Majstra MUDr. 
Matiullaha Karwandgara (VII. 
DAN), patriaceho medzi sve-
tovú špičku, sa v exhibícii 
predstavili v telocvični SOŠ na 
Kysuckej ul. Toľko čiernych pá-
sov a medailistov zo svetových 
šampionátov pokope len tak 
nevidieť. 

No ako hneď v úvode uviedol 
na adresu reprezentantov SR 
tréner, „nie sú to supermani, 
ale normálni ľudia“. Priblížil fi-
lozofiu tohto bojového umenia, 
jeho disciplíny, ale aj popred-
né postavenie slovenských 
pretekárov vo svete, ktorí svoje 
umenie môžu v civilnom živote 
využívať iba na sebaobranu, 
útočiť nemôžu.
Medzi najlepšími ukázali svoje 
majstrovstvo aj Senčania Ti-
bor Labuda (je aj trénerom ta-
ekwonda v Senci) a Rony Iva-
necký, ktorých zdobia aj zlaté 
medaily z majstrovstiev sveta, 
resp. Tibora i z otvoreného 
šampionátu Euroázie, kde sa 
vo výbornom svetle predviedol 
aj jeho zverenec Dávid Baráth. 
Od Majstra M. Karwandgara 
sa im za ich činnosť a rozvoj 
taekwonda ušla aj pochvala         
a poďakovanie. 
Na exhibícii taekwondisti po 
rozcvičke a predvedení zá-
kladnej zostavy na získanie     
I. danu ukázali aj kontaktné či 
obranné súboje, ale i využitie 
netypických zbraní. Došlo aj 
na prerážanie dosiek a tehál, 
keď Majster si ich prichystal 
rovných dvadsať. Najviac si to 
„odskákal“ Tibor Labuda, keď 
demonštroval, čo taký bojov-
ník musí vydržať. Majster na 
ňom zlomil palicu… Záver pat-
ril efektnému prerážaniu horia-
cich tehál. 

Eva Lauková, foto Ján Lauko
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OHNIVÁ šou aj lámanie palice
Senčania videli jedinečné vystúpenie najlepších slovenských taekwondistov

Vyhodnotenie najlepších ŠPORTOVCOV mesta
Komisia športu pri Mestskom 
zastupiteľstve v Senci organi-
zuje vyhodnotenie najlepších 
športovcov a športových ko-
lektívov mesta za rok 2010. Žia-

dame športové kluby a telový-
chovné jednoty, aby do 13. de-
cembra písomne nahlásili zo-
znam športovcov a športových 
kolektívov, ktoré reprezentovali 

mesto na medzinárodných po-
dujatiach, alebo tých,  ktorí zís-
kali ocenenia na celoštátnych 
súťažiach. Zoznamy športovcov 
a kolektívov a ich dosiahnuté 

športové úspechy nahláste pí-
somne tajomníčke komisie Bc. 
Alžbete Bondorovej na mest-
skom úrade. 

(r)

Druhý zľava tréner MUDr. Matiullah Karwandgar, so Senčanmi Tiborom Labudom, Ronym Ivaneckým     
a Dávidom Baráthom


