Šport: Rodičia mladých futbalistov SFM Senec majú často veľké oči

Ročník 21

Vlna nevôle sa zdvihla medzi Senčanmi
po tom, ako sa od januára zvýšila sadzba dane za vyhradenie verejného priestranstva pre trvalé parkovanie. (Vo všeobecnom záväznom nariadení rozhodli
o tom poslanci na decembrovom zastupiteľstve.) Proti viac ako dvojnásobnému zvýšeniu dane v petícii protestovalo
241 občanov, boli za zachovanie sadzby

Pohrebiská majú
nové PRAVIDLÁ

(str. 14)

február 2011

z roku 2010. Petíciou sa zaoberali poslanci mestského zastupiteľstva na svojom
januárovom zasadnutí. Do úvahy brali aj
fakt, že daň za vyhradené parkovanie sa
nemenila už osem rokov a v Senci je oň
veľký záujem (nesmie však presiahnuť
približne 40 percent z počtu priľahlých
parkovacích miest). Zvažovali viaceré
možnosti a alternatívy, napokon v plat-

PRVÁČIKOV pribúda

nosti ponechali zvýšenú sadzbu, k zmene má dôjsť v prípade držiteľov preukazu
zdravotne ťažko postihnutých. Tí majú
zo zákona 50-percentnú zľavu, poslanci
odsúhlasili 75-percentné zníženie dane.
O dodatku k VZN, do ktorého túto zmenu
zahrnú, budú hlasovať na zastupiteľstve
konajúcom sa 3. marca.
(pokračovanie na str. 5)

foto Ján Lauko

PREZENTOVALI sa
na veľtrhoch

Správa cestovného ruchu sa prezentovala na dvoch medzinárodných veľtrhoch cestovného ruchu v Brne a Bratislave.
(viac na str. 2)

Prevádzku pohrebísk v Senci upravuje Prevádzkový poriadok. Od januára
nadobudol účinnosť nový zákon o pohrebníctve. Prinášame podstatné zmeny.
(pokračovanie na str. 7)

Tri základné školy v Senci zažili nával prváčikov, ktorí sa prišli zapísať. V každej z nich
prišlo viac detí ako vlani. Učiteľky zhodne
skonštatovali, že sú mimoriadne šikovné po
(viac na str. 4, 12)
každej stránke.
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KONZULTAČNÉ dni
na daňovom úrade

SENČAN február 2011

PREZENTOVALI sa na veľtrhoch

Daňový úrad oznamuje verejnosti, že zavádza konzultačné
dni k vyplňovaniu daňového priznania FO typu A a B v dňoch:
2., 9, 16., 23., 30. marca od 8.
do 17. hod. Od 12. do 13. hod. je
obedňajšia prestávka.
(r)

Pozvánka
na MATIČNÝ ples
MO Matice slovenskej pozýva
všetkých na Matičný ples, ktorý
sa uskutoční 26. februára od
19. hod. v reštaurácii Nostalgia. Do tanca bude hrať skupina
AKCENT LIVE. Vstupné 21 eur
(večera, káva, víno a polnočné
pohostenie). Predaj vstupeniek
v kaviarni MsKS na 1. poschodí.
Príďte sa zabaviť!

Správa cestovného ruchu (SCR)
Senec, s. r. o., sa zúčastnila na
dvoch medzinárodných veľtrhoch cestovného ruchu.

V dňoch 13. – 16. januára v Brne
a 20. – 23. januára v Bratislave. V Brne mala vlastný stánok
so spoluvystavovateľmi Hotel

ARCIBISKUP na mestskom úrade
Predstavitelia mesta prijali

na mestskom úrade arcibiskupa a metropolitu Bratislavskej
diecézy Stanislava Zvolenského.
Na MsÚ prišiel v sprievode generálneho vikára Ján Formánka, riaditeľa arcibiskupského
úradu Tibora Hajdu, seneckého dekana Viliama Michaloviča
a kaplána Milana Blaha. Arcibiskup sa zaujímal o dianie v meste. Primátor Karol Kvál ho oboznámil s investíciami do zveľaďovania mesta a čerpaním financií
z eurofondov, ako aj s pomocou
mesta školstvu, kultúre, cirkvi
a pod. Informoval aj o stave
v oblasti školstva, športu, ale
i turistického ruchu. S. Zvolenský sa poďakoval za spolu-

I. Senecký openbál
Spoločenský život v Senci 5. januára obohatil I. senecký openbál v priestoroch SOŠ na Kysuckej ulici. Plesový výbor pod
vedením Ing. Rity Tornyaiovej
zorganizoval veľkolepú akciu
v rozprávkovo vyzdobenom
prostredí. V impozantnom programe účinkovali profesionálni
umelci, na stoloch bola hojnosť
rozmanitých jedál a nápojov. Organizátori pamätali aj na dobročinnosť a Spojenej škole v Senci
darovali celý výťažok z tomboly.
Ďakujeme všetkým za podporu.
Mgr. Anna Pócsová

prácu mesta a cirkvi, ktorá je
na veľmi dobrej úrovni. Počas
návštevy sa zaujímali o činnosť

Cena v

katolíckej cirkvi na území mesta, porozprával sa s kňazmi, kaplánmi a ďalšími, ktorí pracujú
v prospech farnosti. „Som rád,
že sa môžeme bližšie spoznať.
Ďakujem za podporu pánu primátorovi aj mestskému zastupiteľstvu.“ Potešilo ho aj to, že sa
zrevitalizovalo Farské námestie
a zrekonštruoval dom smútku.
Zaujala ho aj informácia o budovaní logistického parku v seneckom katastri a jeho podiele na
ekonomickej prosperite mesta,
ako aj o investovaní do kúpy polikliniky v centre mesta či budovy starej polikliniky na Farskom
námestí. J. Formánek sa zaujímal o situáciu v sociálnej oblasti. Arcibiskup S. Zvolenský slúžil
aj omše a stretol sa s veriacimi.

Eva Lauková, foto Ján Lauko

SPRÁVNYCH

RUKÁCH

Víťazom v kategórii Novinársky čin roka
sa stal Senčan, prof. Andrej Tušer. Získal Cenu SSN Mercurius veridicus ex
Slovakia za rok 2010.
Vysokoškolský pedagóg A. Tušer je
v súčasnosti profesorom na fakulte
masmédií Paneurópskej vysokej školy
v Bratislave. V uplynulom roku bol autorom a spoluautorom troch odborných
publikácií v oblasti žurnalistickej teórie:
Titulok - vizuálne avízo, Praktikum mediálnej tvorby a Ako sa robia noviny 4. Posledná z nich mapuje nielen
vývoj žurnalistiky, ale vo svojom štvrtom vydaní aj výrobu denníka
Nový čas a týždennníka Trend. „Sú tam zobrazené konkrétne zrkadlá
či korektúry, aby bolo vidieť celý zložitý proces. Lebo ten, kto noviny
nerobil, nevie, čo je to za robota.“
(el)

Dolphin, Holiday Village, Aquathermal a Lobster. V Bratislave
v rámci Bratislavského samosprávneho kraja SCR zastupovala okres Senec. Propagovala
predovšetkým ubytovacie zariadenia v meste a na Slnečných
jazerách. Verejnosť sa zaujímala o možnosti kultúrneho
a zábavného vyžitia počas letnej turistickej sezóny, o kvalitu
vody v jazerách. Zástupcovia
SCR poskytli veľa informácií
o najbližšom okolí – priľahlých
obciach Podunajska. V dňoch
11. – 13. marca sa SCR zúčastní
na veľtrhu v Ostrave s úmyslom
osloviť moravských klientov,
ktorí do Senca chodili v predchádzajúcich rokoch.
(bg), foto Ján Lauko

VODÁRNE vyhlásili
generálny pardon
Fyzické a právnické osoby majú
do 31. marca výnimočnú možnosť priznať sa k neoprávnenému „čiernemu“ odberu pitnej
vody z verejného vodovodu
a k neoprávnenému „čiernemu“ vypúšťaniu odpadových
vôd do verejnej kanalizácie, a to
bez spätnej fakturácie vodného
a stočného, sankcií a poplatkov,
ktoré sa môžu vyšplhať až do
výšky 1600 eur. Bratislavská vodárenská spoločnosť chce týmto krokom znížiť obchodné straty
a zlepšiť celkové hospodárenie,
ktoré v konečnom dôsledku má
vplyv na cenotvorbu. Za dva mesiace, ktoré uplynuli od začiatku
generálneho pardonu, sa zatiaľ
prihlásilo 184 čiernych odberateľov a producentov.
(r)
Inzercia

• Prenajmem garáž na parkovanie, Svätoplukova ul. za Jednotou. Tel. 0903 421 910
• Predám veľký zachovalý preš
na hrozno (180 cm). Kontakt:
0903 214 551

Prenajmem nebytový
priestor, nachádzajúci
sa na Kysuckej 14
v Senci, s rozlohou
34,86 m2. Výška nájmu
dohodou. Kontakt: 0908
810 470, 0917 219 524

UDALOSTI
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Ľudí OBRALA o peniaze

Zatkli ŠÉFA
dopravákov

Obvinená „predávala“ pozemky s tým, že v budúcnosti ich
noví majitelia môžu využiť ako
stavebnú parcelu. V obchodných rokovaniach vystupovala ako poverená Mestským
úradom Senec a „novým
majiteľom“ pozemkov dokonca vystavovala potvrdenia

Priamo na pracovisku, v kancelárii polície v Senci, zadržali 26.
januára pri preberaní úplatku
šéfa okresného dopravného inšpektorátu Vladimíra K. Kukláči
ho odviedli v putách. Podľa sekcie kontroly a inšpekčnej služby
ministerstva vnútra v čase stránkových hodín, ale aj mimo nich
mal prijímať finančnú hotovosť
za vykonanie úkonu v evidencii vozidiel mimo poradia a bez
skontrolovania totožnosti vlastníka či držiteľa vozidla. Obvinený sa nachádza vo vyšetrovacej
väzbe.
(pol, el)

Senecký vyšetrovateľ obvinil
v januári z podvodu 41-ročnú
Martinu V. zo Senca. Podľa
polície od štyroch ľudí vylákala vyše 53-tisíc eur ako
zálohy na pozemky. Žiadna
kúpa sa však neuskutočnila.

o prevzatí finančnej hotovosti,
ktoré boli označené pečiatkou mestského úradu. Pred
dvoma rokmi vzala zálohu od
dvoch mužov (31, 37) a jednej
ženy (29) so sľubom prednostného predaja stavebného
pozemku v Senci, v lokalite Hlboké jazero (Guláška). Získala
takmer 18-tisíc eur. Vlani sa jej
podarilo vylákať od muža (52)
zálohu vyše 35-tisíc eur za
sprostredkovanie prednostného predaja pozemku. Tieto
pozemky mali byť podľa jej tvrdenia v budúcnosti určené na
stavebné účely. Poškodeným

PREPADLI supermarket
Posledný januárový večer krátko
pred záverečnou hodinou vtrhli
do seneckej predajne Billa traja
muži ozbrojení krátkymi guľovými zbraňami. Tri zamestnankyne
a pracovník bezpečnostnej služby zažili akciu ako z filmu. Počas
prepadu jeden z mužov udrel
zbraňou po hlave ochrankára
a vystrelil do vzduchu, rovnako
do vzduchu strieľal ochrankár.
Ten lupičov odohnal, odišli bez

lupu. Ošetrili ho privolaní záchranári. Dvaja páchatelia boli
maskovaní čiernymi kuklami,
tretí mal čiernu šiltovku a cez
ústa čierny šál.
(pol, el)

žena dala pokladničný doklad
s pečiatkou mesta Senec.
V tom čase však mesto nepredávalo v spomínanej lokalite
žiadne pozemky.
Polícia
vyzýva
občanov
k opatrnosti: V prípade záujmu o kúpu pozemku je nevyhnutné využiť všetky možnosti
informovať sa o vlastníkovi
a podmienkach predaja, resp.
kúpy. Informácie sú aj na internete alebo priamo na úradoch
obcí a miest, do katastra ktorých pozemky patria.
(pol, el)

POSTRELILI 43-ročného muža
V areáli spoločnosti na Pezinskej ulici v Senci v piatok 11.
februára o 20.30 hod. strelou do
oblasti brušnej dutiny zranili 43ročného muža, ktorého okamžite previezli do bratislavskej
nemocnice. Podľa našich informácií vrátnika si pomýlili s iným
mužom. Policajti prípad vyšetrujú. Na mieste zaistili dve nábojnice, ktoré zaslali na expertízu,
vyšetrovateľ začal trestné stíha-

Potápači CVIČILI pod ľadom
Na Slnečných jazerách zasahovali potápači. Nikoho však nezachraňovali, išlo o cvičnú akciu, ktorá sa uskutočnila už po
štrnástykrát v rámci zdokonaľovacej prípravy zložiek ministerstva vnútra. Senecký hasič
– potápač Martin Gál sa ponoril
do ľadovej vody jazier dva razy,
prvýkrát, keď naťahoval medzi
otvormi v ľade lano (pritom mu
zatiekla do suchého obleku, ktorý používali namiesto neoprénu,
voda a premokol. Trochu ho
striaslo, veď voda mala okolo
jedného stupňa). Spolu s Jurajom Orbanom sekali do ľadu tri
otvory, medzi ktorými a ponárali
a vynárali potápači. Bezpečnosť

je aj v tomto prípade prvoradá,
veď ľad človeka hore nepustí... Preto im na orientáciu pod
ľadom slúžilo lano. Potápanie
pod ľadom si vyskúšal aj minister vnútra Daniel Lipšic.

Na akcii sa zúčastnili potápači
zo Senca, z Pezinka, Trenčína,
Trnavy, Nitry a Bratislavy, ale aj
zo ženijného práporu v Seredi.
Eva Lauková
foto Ján Lauko

Oznam pre dôchodcov: FAŠIANGOVÉ posedenie
Výbor MO - Jednoty dôchodcov na Slovensku v Senci
organizuje výročnú členskú
schôdzu s fašiangovým posedením.
Termín: 23. februára o 16.

hod. (streda), Miesto: Stredná
odborná škola, Kysucká ul.
Členské príspevky tri eurá
môžu členovia uhradiť aj pred
konaním schôdze. Po pracovnej časti schôdze sa podáva

občerstvenie s následným
fašiangovým posedením. Vopred ďakujeme za spestrenie
stolov chutným pečivom.

Ing. Vladimír Kopecký
predseda MO-JDS

nie vo veci trestného činu ublíženia na zdraví.
V prípade, že si niekto všimol
v čase okolo 20.30 hod. na mieste činu alebo v jeho okolí podozrivé konanie človeka, resp. smer
jeho úniku, môže polícii pomôcť
a poskytnúť informácie na bezplatnom čísle 158, alebo osobne policajnom oddelení.
(pol, el)

Ad.: STRETNUTIE
s občanmi
V Senci máme tradíciu okrúhlych
stolov. Dáva možnosť občanovi
pýtať sa vedúcich predstaviteľov
mesta a poslancov, čo sa urobilo a plánuje urobiť v prospech
občanov, predkladať problémy,
ktoré ľudí trápia a hľadať spoločnými silami riešenia.
V poslednom čísle novín Senčan
sme sa v článku Stretnutie s občanmi mohli dočítať, že sme sa,
ako noví poslanci, v decembri
nezúčastnili na okrúhlom stole.
Nezúčastnili sme sa na ňom preto, že sme neboli ešte oficiálne
menované. Dekrét sme dostali
do rúk len dva dni pred Vianocami. Samozrejme, že záujem
o riešenie úloh a problémov
mesta máme. Na ďalšom okrúhlom stole sa rozhodne zúčastníme.
Martina Valachová
Jana Turanská
poslankyne MsZ Senec

Uzávierka marcového čísla
mestských novín Senčan
je v piatok 18. marca.
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ROZPRÁVKOVÝ zápis zaháňal obavy

Princezná spravila budúcim školáčkam náladu.

Na rozprávkový zápis sa prišla pozrieť aj televízia JOJ.

Rozprávky sú deťom najbližšie, aj preto v tomto duchu
poňali na Základnej škole
Mlynská zápis prváčikov.

košíka zdravé jedlo a vybrala
sa k starej mame. Monika rozpráva pekne plynulo, slová vyslovuje zrozumiteľne, logicky
stavia vety. „Si veľmi šikovná
Monika,“ chváli ju pani učiteľka. Ďalšiu pochvalu dostala,
keď dokreslila geometrické
tvary, napísala svoje meno.
A zvládla aj ďalšie úlohy. Za to,
že úspešne absolvovala zápis
do školy, si mohla vybrať pekný obrázok a dostala pamätný

Chceli im spríjemniť tento
deň, ktorý je pre niektoré deti
stresujúci. Pripravili pre ne
rozprávkovú cestu, na ktorej
čakali lesné postavičky, zvieratká, ale aj kráľ so svojou družinou. Rozprávková pečiatka
na ruke od kráľa bola pre deti

vstupom do tried, kde prezentovali svoje schopnosti a vedomosti.
Šikovnosť detí obdivovala aj
učiteľka 2. C triedy PaedDr.
Monika Snohová, ktorá túto
školu kedysi navštevovala
a do prvého ročníka sa sem
práve zapísal aj syn Karol.
Pozorne počúvala menovkyňu Moniku Mikulcovú. Porozprávala rozprávku o Červenej čiapočke - ako si dala do

list.
Ako uviedol riaditeľ školy Mgr.
Ivan Rezník, zapísali najviac
detí za posledné roky. Prišlo
ich 95, štyri prihlásili dodatočne, jedno malo odklad z minulého roka. „Iba u dvoch detí
boli navrhnuté psychologické
vyšetrenia, aby sa zistilo, či
budú môcť do školy nastúpiť.
Budeme musieť otvoriť ďalšie
dve triedy.“
Eva Lauková, foto Ján Lauko

Šikovné deti, SPOKOJNÉ učiteľky
Aj na zápis do Základnej školy
Tajovského prišlo viac detí ako
po iné roky, hoci táto škola je
jednou z najväčších na Slovensku. Učiteľka Mgr. Mariana
Szabová z 3. E vraví, že deti sú
veľmi rozumné. Povzbudzuje
Jasmin Gašparíkovú. „Všetko
vie. Je pokojná, sústredená,
komunikatívna.“ Sledovala nielen jej pracovné tempo, správanie počas práce, ale aj ako drží
ceruzku či rozumie pokynom.
Na tejto škole zapísali 120 detí,
plus ďalších 17, ktoré mali vlani odklad, v tomto školskom
roku však už nastúpia. Ďalším
deviatim deťom psychologička odklad odporučila. Bolo už
niekoľko dní po zápise, keď riaditeľka ZŠ Tajovského Mgr. Božena Venerčanová neskrývala
rozhorčenie. „Predstavte si,
ešte aj teraz prichádzajú rodi-

čia kvôli zápisu. Vraj dieťa bolo
choré a zabudli zavolať, alebo

zabudli na zápis úplne. Mňa už
asi neprekvapí nič.“ Takéto do-

datočné rozhodnutia komplikujú škole život.
(el)
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Vyhradené PARKOVANIE riešili poslanci
(dokončenie zo str. 1)

Občania mestu vytýkajú, že
o zvýšení sadzby nevedeli.
Mesto však návrh VZN zverejnilo na úradnej tabuli aj na svojej webovej stránke v zákonom
stanovenej lehote. Žiadnu pripomienku k návrhu nedostalo.
Daň za vyhradené parkovanie sa v Senci platí v zónach A
(centrum) a B (priľahlé časti).
V roku 2011 vyhradené parkovanie v zóne A vyjde na 373,39
eur (vlani 172,64 eur), v zóne
B na 333,24 eur (vlani 132,49).

Zdravotne ťažko postihnutí
v zóne A platia po novom 86,32
eur do 18. marca, od tohto dátumu 93,35 eur, v zóne B 66,25
eur, po 18. marci 83,31 eur. ZŤP
zo zákona majú 50-percentnú
zľavu, poslanci zľavu zvýšili
o 25 percent. Avšak táto 75percentná zľava sa ráta už zo
zvýšenej sumy.
Ako uviedol primátor Karol Kvál,
je potrebné si uvedomiť, že aj
na udržiavanie a opravy parkovacích miest mesto vynakladá

nemalé peniaze. A práve na to
slúžia financie z dane za vyhradené parkovanie.
Poslanci v decembri pri rozhodovaní o zvýšení dane za vyhradené parkovanie vychádzali
z dvoch návrhov, odsúhlasili variant s nižšími sadzbami. Bola
navrhovaná aj suma podľa sadzby II.: Zóna A 546,04 eur/m2/
rok, Zóna B 465,74 eur/m2/rok.
Tento návrh neprešiel.
V dani za vyhradené parkovanie sú zahrnuté aj zriaďovacie

Poznámka:

Trochu ohľaduplnosti by nezaškodilo...
Vyhradené parkovanie je zabratím verejného priestranstva, ktoré
inak patrí všetkým obyvateľom mesta. Keď si zaň občan zaplatí daň,
môže ho využívať kedykoľvek. Je to určitý nadštandard, a za ten sa
platí. Nespokojenci argumentujú aj tým, že každý by mal mať nárok
normálne parkovať pri svojom bydlisku. (Vieme však, aká je situácia
s parkovaním všade, nielen v Senci.) Až také normálne to však dnes
nie je, veď pri niektorých nových bytovkách si „musia“ kupovať spolu s bytom aj parkovacie miesta. A nie za malé peniaze. Aj tam, kde
sa zdá, že voľných parkovacích miest je dostatok, začína sa situácia
zhoršovať. Niektoré rodiny už majú aj dve-tri autá, podnikatelia si
pred bytovkou zaparkujú auto súkromné, ale i firemné. Alebo, v bytovke bývajúci a „obchodujúci“ s autami si na parkovisku odstaví
viaceré „zákazky“. Módou sa stalo aj to, že ak aj má obyvateľ garáž,
jeho autá stoja na parkovisku, garáž je prázdna. Aj cez noc. A ďalší obyvateľ krúži kol-dokola a hľadá miesto, kde by zaparkoval. Aj
o tom je parkovanie v Senci...

Majka VYHRALA kraj
V ZUŠ Fándlyho sa v januári konalo okresné kolo Šalianskeho
Maťka J. C. Hronského. Deti recitovali povesti v spracovaní slovenskývh autorov. V troch kategóriách súťažilo 21 recitátorov.
Víťazi v l. kategórii (žiaci 2. a 3.
ročníka ZŠ): 1. Petra Hroncová
(ZŠ Most pri Bratislave), 2. Barbora Brčiaková (ZŠ Tajovského
Senec), 3. Pavlína Rajecká (ZŠ
Bernolákovo)
Víťazi v 2. kat. (žiaci 4. a 5. ročníka ZŠ): 1. Mária Košecká (ZŠ
Mlynská), 2. Karin Demková (ZŠ

Tajovského), 3. Lina Barancová
(ZŠ Most), Lucia Sóosová (ZŠ
V. Biel),
Víťazi v 3. kat. (žiaci 6. a 7. ročníka ZŠ): 1. Gabriela Kuzmová (ZŠ Tajovského), 2. Tomáš
Havrila (ZŠ Most pri Bratislave),
3. Miriam Dinková (ZŠ Nová Dedinka), Diana Čičmancová (ZŠ
Mlynská Senec), Simona Spišáková (GAB Senec)
Veľký úspech dosiahla na
krajskom kole Majka Košecká,
ktorá zvíťazila a postúpila do
(HČ)
celoslovenského kola.

náklady. V súčasnosti sa o zriadenie vyhradeného parkovania
postará mesto, pristúpilo tak
k zavedeniu rovnakej kultúry
vyznačovania parkovísk, ktorých súčasťou sú aj tabule a ich
osadzovanie. Výmera parkovacieho miesta pre jedno osobné
vozidlo je minimálne 11 m2.
Ako uviedol Ing. Roman Šuplata
z odboru životného prostredia
mestského úradu, o vyhradené parkovanie je veľký záujem.
„Ku koncu minulého roku sme
mali 256 platiteľov, doteraz sa
ich odhlásilo 21, ďalší však pribúdajú. V súčasnosti robíme inventarizáciu parkovacích miest
a prípravu na vydanie nových
smerníc týkajúcich sa vyhradeného parkovania. Na vydanie
rozhodnutia o novom vyhradenom parkovaní je potrebný
aj súhlas dopravného inšpektorátu. Jeho zriadenie závisí
aj od priaznivých klimatických
podmienok, keď tri dni po sebe
teplota (aj v noci) musí vystúpiť
nad 10 stupňov C, nesmie byť
mokro. Preto niekedy zriadenie
vyhradeného parkovania trvá
dlhšie.“
Eva Lauková
foto Ján Lauko
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Pozitíva aj negatíva SOCIÁLNYCH sietí

V súčasnosti zažívame boom
sociálnych sietí, pričom z roka
na rok sa znásobuje počet ich
užívateľov. Medzi nimi je aj
stredoškolská mládež, ktorá
si často neuvedomuje riziká
používania sociálnych sietí.
Preto sa na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja konala konferencia o bezpečnosti pri
používaní sociálnych sietí, cieľom ktorej bolo informovať verejnosť o pozitívach a rizikách. Na
konferencii sa zúčastnil aj predseda kraja Pavol Frešo, riaditeľ
Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Csaba
Faragó a viacerí prednášajúci z
oblasti školstva, občianskeho
združenia a z prezídia policajného zboru.
Župan Frešo vidí v používaní
sociálnych sietí tri pozitívne
dôvody. „Človek má kontakt
s komunitou, takmer sto percent
mladých ľudí používa internet

a veľmi veľká časť z nich je na
sociálnych sieťach. Sú súčasťou komunity, môžu zdieľať svoj
svet, svoje zážitky a nejakým
spôsobom byť v kontakte,“ priblížil. Ďalej je to možnosť dostať
sa k znalostiam, či už klasickým
výučbovým alebo tým, ktoré
nás zaujímajú. Tretí je ekonomický dôvod, teda zručnosť,
ktorá je podľa Freša potrebná
na to, aby bol človek v práci výkonnejší, čo sa mu môže zísť aj
v budúcnosti.
Podľa Faragó sociálne siete
skrývajú aj množstvo rizík, hlavne čo sa týka ich bezpečnosti
pri používaní. „Tie spočívajú
v činnosti mladých ľudí, ktorí si
neuvedomujú, že využívaním
a napojením sa do sociálnych
sieti, uvádzaním svojich údajov, fotografii či videí, sú vystavení rôznym rizikám. A zneužívanie takýchto informácií môže
prinášať obrovské riziká najmä

pre mládež,“ myslí si Faragó
a zároveň poznamenal, že majú
aj konkrétne prípady zneužitia
takýchto údajov. Pre poznanie
rizík, ktoré prináša zverejnenie
niektorých údajov, pravidel-

ne organizujú v spolupráci so
školami prednášky pre žiakov
a študentov rôznych vekových
skupín.
(bsk)

Animované rozprávky upozorňujú
Nové časti animovaných rozprávok OVCE.sk o bezpečnom využívaní internetu a mobilov predstavilo občianske združenie eSlovensko študentom Gymnázia Laca Novomeského v Bratislave. Projekt
s názvom OVCE.sk je slovenský animovaný seriál, ktorý sa vracia
k tradíciám pôvodnej kreslenej tvorby pre deti a mládež. Pre nižšiu vekovú kategóriu má seriál pôsobiť ako prevencia, mládeži nastavuje zrkadlo jej nevhodného správania na internete, dospelých
divákov majú rozprávky poučiť aj pobaviť. „Projekt zrozumiteľným
spôsobom sprístupňuje možné riziká na internete, ktoré sú aj pre
deti ľahko pochopiteľné. Nevyžaduje žiadne technické znalosti, preto má väčšiu šancu osloviť čo najviac mladých užívateľov internetu,“
poznamenal Pavol Frešo. Projekt OVCE.sk je súčasťou projektu
Zodpovedne.sk, ktorého cieľom je šírenie osvety o rizikách internetu a nových technológiách. Novinkou je aj medzinárodný portál
Sheeplive.eu s multijazyčnými verziami rozprávok pre divákov v Európe a príručka pre rodičov. Táto príručka má slúžiť ako pomôcka
pre rozhovory s deťmi pri pozeraní rozprávok. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

Predajne CRAZY shop zatvorili

Eurofondy pomôžu
zlepšiť DOPRAVU

Z podnetu Bratislavského samosprávneho kraja sa konali
v dvoch predajniach crazy
shop na území kraja správne
konania.

dávali látky deklarované ako
suveníry, ale sa konzumujú. Dôsledky ich požitia sú podobné
ako pri tvrdých drogách – extáze či kokaíne. Jedna predajňa je
pri obytnom dome Pentagon vo
Vrakuni a druhá pri internátoch
v Mlynskej doline.
Župan Pavol Frešo aj touto cestou vyzýva predstaviteľov miest
a obcí, aby v prípade prevádzok
podobným ako sú crazy shopy
rázne postupovali v súčinnosti
s úradmi verejného zdravotníctva ako aj ďalšími orgánmi štátnej správy.
(bsk)

Župan Pavol Frešo sa s ministrom
pôdohospodárstva
Zsoltom Simonom dohodol na
urýchlení čerpania peňazí na
projekt Bratislavskej integrovanej dopravy. Výzvy výrazným
spôsobom pomôžu doprave
v rámci Bratislavskej župy, ale aj
mesta. Ministerstvo vyhlásilo výzvu pre MHD, ktorá bude otvorená do konca mája s celkovou
alokovanou sumou 3,2 mil. eur.
Zároveň do konca júna vyhlasuje výzvu na informatizáciu spoločnosti s celkovou alokovanou
sumou 10,5 mil. eur.

Bratislava preinvestovať 35 miliónov eur v troch postupných
fázach. Prvá fáza bude otvorená ešte pred Vianocami 2011.
K obchodom s najmä cenovo
zvýhodneným značkovým oblečením a obuvou (30-70% oproti

cenám v bežných obchodoch)
bude patriť aj oddychová zóna,
reštaurácie a prevádzkovatelia
ďalších služieb. Vo svojej prvej
fáze vytvorí outletové centrum
100 nových pracovných miest.

Tie rieši Regionálny úrad verejného zdravotníctva. Dôvodom
bol predaj tzv. darčekových
predmetov, ktorých konzumácia
vyvoláva preukázateľne účinky
podobné drogám. Proti predaju
týchto látok bola na BSK doručená aj petícia občanov, ktorí sú
za zákaz predajní crazy shop na
celom Slovensku. „Nie je mož-

né, aby akákoľvek predajňa predávala čokoľvek, čo má účinok
tvrdých drog,“ povedal bratislavský župan Pavol Frešo. BSK
podľa Freša v tejto súvislosti
očakáva aj rýchle legislatívne
zmeny, ktoré by vylúčili predaj
takéhoto tovaru.
Slovenská obchodná inšpekcia
vydala zákaz predaja takzvaných suvenírov, ktoré sú v skutočnosti pseudodrogami.
Na území Bratislavského kraja
sa podľa doteraz známych informácii nachádzajú zatiaľ dva
crazy shopy, v ktorých sa pre-

P. Max PRÍDE na Slovensko
Spoločnosť IPEC Group predala 50-árový pozemok neďaleko
budúceho outletového centra
D1 Outlet Bratislava najväčšiemu rakúskemu predajcovi
nábytku na mieru, spoločnosti
P.Max. Tá plánuje na mieste
postaviť svoju prvú slovenskú
predajňu. Hneď po prevode
pozemkov sa začali stavebné
práce, v auguste by mal P.Max
privítať prvých zákazníkov.
„Územie v seneckom katastri
medzi Sencom a Viničným developujeme už od roku 2005.
Dnes usilovne pracujeme na

jeho premene na nákupnú zónu.
Darí sa nám to,“ povedal riaditeľ
IPECu Ivan Čarnogurský.
IPEC Group má okrem pozemkov určených na výstavbu
a rozvoj prvého slovenského
outletového centra na tomto
území vo vlastníctve ešte 50 hektárov nezastavaných pozemkov
s vybudovanou infraštruktúrou,
ktoré sú určené na výstavbu
budúcich centier spoločností,
ako aj na rozvoj retailovej zóny.
IPEC Group plánuje v súvislosti
s výstavbou prvého slovenského outletového centra D1 Outlet

(r)
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Pohrebiská majú nové PRAVIDLÁ
(dokončenie zo str. 1)

Mesto spravuje dva cintoríny.
Cintorín na Bratislavskej ulici
je naplnený na 99,9-percenta
a nachádza sa tu 2452 hrobov.
Väčšinou sa už pochováva na
Boldockej ceste, kde je 352 hrobov.
Platby za hrobové miesta:
Zásadná zmena sa týka platby za hrobové miesta. Doteraz
občania po desiatich rokoch
prichádzali do domu smútku,
kde zaplatili prenájom na ďalšie
obdobie. Po novom im zamestnankyňa v dome smútku dá
nové hrobové číslo, na základe
ktorého im na mestskom úrade pripravia zmluvu. Medzitým
zaplatia poplatok a keď zmluvu
podpíše primátor, zákazník ju
dostane poštou domov. Občania však môže prísť na mestský
úrad aj skôr, pred uplynutím
desiatich rokov. Získajú tak
zmluvu, ktorú môžu využívať pri
rôznych právnych úkonoch (dedičstvo a pod.)
Povolenie na rekonštrukciu:
Pri stavbe či rekonštrukcii hrobového miesta je potrebné zájsť

do domu smútku, kde zákazník
dostane kľúče od brány. Musí
však vyplniť aj žiadosť o povolenie na stavebné alebo rekonštrukčné práce na hrobovom

mieste. Na tieto práce dostane
od mesta povolenie. Nájde tam
určité obmedzenia, pretože
v poslednom čase sa stávalo,
že na cintoríne vládla živelnosť

• Všeobecne záväzné nariadenie mesta - Prevádzkový poriadok
pohrebísk, je vyvesený na cintoríne pri dolnej aj hornej bráne.
• Ten, kto poruší VZN, sa dopustí priestupku a môže dostať blokovú
pokutu do 66 eur.
• Predovšetkým pre mládež platí upozornenie, že zneuctenie hrobového miesta je trestný čin!
• Na cintorín sa nechodí so psom, resp. na bicykli.

Inštitút jazykov a vzdelávania
Mierové nám.18, 90301 Senec
0915 278 387, 0907 433 002
senec@ijav.sk, www.ijav.sk

Jazykové kurzy:
• Angličtina • Nemčina • Francúzština

Doučovanie a príprava na záverečné skúšky
pre úrovne ZŠ, SŠ, VŠ z predmetov:
• Anglický jazyk • Nemecký jazyk
• Slovenský jazyk • Matematika • Fyzika
• Informatika • Účtovníctvo

Úradné preklady a neúradné do/zo všetkých
svetových jazykov. Jazykové korektúry textov.
(Diplomové práce, Bakalárske práce a iné texty)

a „ľudová tvorivosť“. Ľudia si
stavali obrovské ploty, sedenia
a pod. Dnes tí, ktorí chcú osloviť
kamenárov, musia vedieť, čo je
povolené.
Kapacity cintorínov a možnosti: Mnohí Senčania chcú byť
pochovaní na Bratislavskej ulici.
Ten je však už na 99,9-percenta
zaplnený. Je možné pochovať
aj na hrobových miestach, ktoré sú už zaplatené, resp. do pôvodných hrobových miest. Pochováva sa na Boldockej ceste, tzv. evanjelickom cintoríne.
Jednou z možností, ako prísť
k hrobovému miestu, sú inzeráty či oznamy, v ktorých sa ľudia
hrobového miesta chcú zriecť.
Nakladanie s odpadmi: Pri
každej bráne cintorína je 1100
litrový kontajner, ktorý sa pravidelne vyváža. Poriadok na cintoríne robia aj pracovníci oddelenia čistenia mesta. Problémy
s čistotou sú predovšetkým po
sviatkoch.
Ceny služieb na pohrebisku sa
nemenia.
Eva Lauková
foto Ján Lauko

Chovatelia HOLUBOV hodnotili
Na hodnotiacej schôdzi chovatelia poštových holubov v Senci
vyhodnotili pretekársku sezónu.
Zahŕňala 24 pretekov na tratiach
od 150 do 750 km v rámci súťaží majstrovstiev Slovenska.
Chovatelia poštové holuby na
preteky nasádzajú v Senci a
auto s klietkami holubov prevezie na miesto štartu pretekov,
kde naraz vypustia niekoľko
tisíc holubov. Tie letia najkratšou cestou na svoje holubníky.
Nasádzanie holubov na preteky
a konštatovanie doletov sa vykonáva snímacími zariadeniami
a čipmi, ktoré majú holuby na
nohe. Výsledky sú spracované
podľa rýchlostí doletov a víťazmi každých pretekov sú holuby
s najvyššími rýchlosťami - pr-

vých 20 percent z nasadeného
počtu holubov. Na súťažiach
majstrovstiev Slovenska víťazov
vypočítajú z koeficientov, ktoré
holuby dosiahli na jednotlivých
pretekoch.
Víťazov ocenili na hodnotiacej
schôdzi. Majstrom a generálnym majstrom sa stal Michal
Gajdúšek, ktorý je zároveň aj
majstrom krátkych a stredných
tratí. Majster dlhých tratí je Štefan Podmanický a majster mladých holubov MVDr. Svätopluk
Mika. Holuba s najviac víťaznými kilometrami má Michal Gajdúšek a holubicu Karol Bauer.
Výbor ZO Senec i touto cestou
všetkým víťazom gratuluje. Letu
zdar!
Výbor ZO Senec

Škola pre vodiacich psov
Výcviková škola pre vodiacich psov hľadá nových vychovávateľov
pre šteniatka. Ak chcete sprostredkovať našim šteniatkam veselé
detstvo, nájdete si na ne dostatok voľného času. Ak ste ochotný
učiť sa ako so šteniatkom správne komunikovať a chcete pomôcť
ľuďom so zrakovým postihnutím, radi Vás privítame.

Viac informácií o výchove nájdete na:
http://guidedog.unss.sk/sk/kto-chce-pomoct/spolupraca.php
Kontaktujte nás na telefónnych číslach:
0948 888 522, 0911 119 397,
alebo mailom: guidedog@unss.sk
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Dôležitá je PRÁCA s mládežou
Minulý rok bol pre členov ZO
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Senci jubilejným rokom 65. výročia oslobodenia od fašizmu a ukončenia
II. svetovej vojny v Európe. Na
hodnotiacej členskej schôdzi O
SZPV v správe o činnosti predsedníčka ZO MUDr. Oľga Čerbaničová okrem iného hodnotila
i prácu jednotlivcov. Predseda
Oblastného výboru SZPB odovzdal čestné uznanie pani Vrbiarovej, Bacigálovej, Nedvědovej

a pánom Neuwirthovi a Zléjšemu. O. Čerbaničová: „Plán
hlavných úloh na rok 2011 bude
zameraný na boj proti fašizmu,
nacionalizmu a extrémizmu
prácou s mládežou, získavaním
nových členov, spoluprácou so
školami v oblasti výchovy. Dôstojne chceme osláviť pamätné
dni. Mládež je potrebné informovať o tom, že propagácia fašizmu je trestný čin a oboznámiť
ju s trestnou hranicou a sadzbou
trestov pre mládež.“
(r)

BUNKRE budú slúžiť cykloturistom
Minister obrany Galko a bratislavský župan Frešo riešili aj
možnosť sprístupniť pozemky
vojenského útvaru Záhorie pre
cyklistov.
O využití siedmich vojenských
bunkrov pre zatraktívnenie lokality popri Moravskej cyklotrase
rokoval minister obrany Ľubomír Galko s predsedom Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Pavlom Frešom. Hovorili aj o možnom prevode týchto
historických stálych ťažkých
a ľahkých opevnení, ktoré boli

vybudované pozdĺž štátnych
hraníc v rokoch 1938 až 1939.
„Sedem vybraných bunkrov
chceme cez eurofondy revitalizovať a zatraktívniť 52-km územie pre cyklistov popri rieke
Morava,“ povedal župan Frešo.
Ako ďalej uviedol, ide o projekt
za 750-tis eur, z toho by BSK
hradil päť percent. Podľa Freša
sú v kraji tri veľké smery, kde sa
dá robiť rodinná cykloturistika po ľavej a pravej strane Dunaja
a tretia by mala viesť popri rieke
Morava.
(bsk)
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Ako „NENALETIEŤ“ pri ponuke lákavej dovolenky
Telefonicky alebo poštou ste
dostali pozvánku na prezentáciu lákavej dovolenky. Keďže
máte možnosť výhry, tak na
prezentáciu pôjdete. Ponuka je výborná, veď si môžete
zabezpečiť dovolenku na prekrásnom mieste minimálne na
3 roky, tak neváhate podpísať
zmluvu. Aby ste sa správne
rozhodli, ponúkam niekoľko
rád, ako sa zorientovať pri
podpise zmluvy, či ako neželanú zmluvu zrušiť.
Takáto zmluva je spotrebiteľskou zmluvou o práve užívať budovu alebo jej časť v časových
úsekoch, tzv. timesharing.
V praxi to znamená, že si „kúpite právo“ napr. užívať apartmán
pri mori počas jedného týždňa
v roku, a to po dobu troch rokov. Predmetná zmluva sa uzatvára vždy písomne, minimálne
na 3 roky. Ak má byť zmluva
uzatvorená na kratší čas, nejde
o timesharing a opatrnosť je na
mieste, lebo máte výrazne menšiu ochranu ako pri timesharingovej zmluve.

Právnik radí
Občiansky zákonník v ust.
§ 55 stanovuje všetky náležitosti timesharingovej zmluvy.
Podstatné však je, že máte
právo od dodávateľa pred podpísaním tejto zmluvy žiadať písomne všetky informácie, ktoré
sa týkajú zmluvy a jej plnenia.
Určite sa informujte o tom, kde
sa budova nachádza, na jej vybavenie, podmienky, za ktorých
si právo užívať budovu, či jej
časť budete môcť uplatniť, ale
aj na rozostavanosť budovy, vymedzenie základných služieb,
cenu, spôsob platby, postup

a podmienky zrušenia zmluvy,
spôsob komunikácie, a pod.
Všetky informácie, ktoré dostanete v písomnej forme, musia
sa stať súčasťou zmluvy a sú
pre dodávateľa záväzné.
Zdôrazňujem, že dodávateľ nemôže pred uzatvorením zmluvy, či v čase, keď je možné od
zmluvy odstúpiť, požadovať
žiadne plnenia (napr. preddavky, zábezpeky a pod.). Počas
trvania zmluvy môže žiadať iba
plnenia, ktoré sú v zmluve dohodnuté.
Pokiaľ ste zmluvu už podpísali
a ľutujete to, môžete od zmluvy
odstúpiť a tak ju zrušiť. Odstúpenie, bez uvedenia dôvodu, je
možné v lehote 10 dní od uzatvorenia zmluvy, alebo do 10
dní po uplynutí 3 mesiacov od
uzavretia zmluvy, alebo do 10
dní potom, čo bola doplnená
podstatná náležitosť zmluvy. Pri
odstúpení od zmluvy sa neplatí
žiadna zmluvná pokuta, penále
či iné platby, okrem nevyhnutých nákladov spojených s odstúpením od zmluvy, ktoré pre-

ukázateľne dodávateľ vynaložil.
Na financovanie timesharingovej zmluvy, alebo jej časti, vám
môže dodávateľ alebo tretia
osoba ponúknuť úver. Tento
úver sa však zruší, ak sa odstúpi od timesharingovej zmluvy.
So zrušením zmluvy o úvere sa
v tomto prípade nemôžu spájať
žiadne sankcie. Dôležité je, aby
ste nezabudli zrušenie zmluvy
o práve užívať budovu alebo jej
časť v časových úsekoch oznámiť osobe, ktorá úver poskytla.
Ak sa chcete vyhnúť problémom, vždy si overte poskytnuté informácie, nenechajte
sa oklamať fotografiami, neplaťte nič vopred, informujte
sa o všetkých zainteresovaných spoločnostiach a zodpovednosti v prípade bankrotu,
listiny podpisujte až po ich
dôkladnom prečítaní, všetky
písomné informácie (napr. letáky, brožúrky), ktoré ste dostali pred podpisom zmluvy,
si odložte.
JUDr. Mária Faithová, mfaithova@gmail.com
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Spoločenská kronika
Narodili sa
Šimon Škút, Lukáš Kubáni, Ema Nagyová, Sofia
Nagyová, Jaroslav Jančula, Jakub Chandoga,
Terézia Botlóová, Juraj Turňa, Alexandra Elexová, Lilien Molnárová, Lily Macsai, Dáša Kurucová, Liliana Masná, Timotej Žigo, Matej Koroš,
Matej Šulek, Ellie Halmiová, Petra Lacková,
Roman Chválník, Martin Ábel, Maxim Mesároš,
Natália Bodišová, Lukáš Rapant

Manželstvo uzatvorili
Tomáš Horáček - Monika Šeboková, Pavel Agarski - Denisa Poláková

Blahoželáme jubilantom
Jednota dôchodcov MO v Senci
Margita Katonová (75), Marta Herczogová (75)

Klub dôchodcov
Juliana Krechňáková (70), Marta Herczogová
(75), Margita Katonová (75), Irena Macsicová
(80)

Slovenský zväz telesne
postihnutých ZO č. 215 v Senci
Viera Hanková (50), Marta Herczogová (75)

Navždy nás opustili
Marta Krušacová (1928), Jolana Cisárová (1933),
Mária Karasová (1929), Judita Molnárová (1951),
Alžbeta Dingová (1949), Stanislav Pšenák
(1927), Karol Snoha (1950), Leonard Krizsan
(1967), František Kolláth (1929), Eugen Vincze
(1941), František Varga (1948), Stanislav Fiala
(1942), Juraj Svoreň (1939), Štefan Krechňák
(1954), František Rarbovský (1959), Elena Madarászová (1950), Andrej Lovci (1949), František
Daniš (1935), Irena Kubovičová (1944), Štefan
Michalek (1963), Kovács Juraj (1940).
Dňa 1. marca uplynú štyri roky,
čo nás navždy opustila naša
drahá Anna Bárciová. S láskou
na ňu spomína manžel, synovia,
mama, svokra, brat a sestra s rodinami. Kto ste ju poznali, venujte
jej s nami tichú spomienku. Manžel Róbert Bárci.

kujeme všetkým za prejavenú sústrasť a kvetinové dary. Smútiaca rodina.
Fájo szívvel emlékez ü nk februá
24. halálának 10. évforduloján
Futo Kálmánra. Emlékét meg ö
r z ö felesége, gyermekei és unokái.
Dňa 14. februára uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustila naša
drahá manželka, mamička, sestra, švagriná a krstná mama Mária Gábrišová. Kto ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku. S láskou spomína smútiaca rodina.
„Beteg teste megpihent már, de
lelke még velünk jár. Mert nem hal
meg kit eltemettek, csak az, kit
elfelednek.“ Elmúlt három év, de
a fájdalom és a bánat megmaradt. Február 28 – án emlékezünk
a drága jó férjre, apára és nagyapára Horváth Vilmosra, jósága és szeretete
örökre bennünk él. Felesége, gyermekei, menye
és unokái.
Dňa 28. februára si pripomíname 3. výročie, čo
nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec
a dedko Viliam Horváth. S láskou na teba spomíname, navždy ostaneš v našich srdciach.
Manželka, deti, nevesta a vnuci.
Čas letí, ale spomienky sú živé
aj po dvoch rokoch, keď nás 27.
januára navždy opustil náš nezabudnuteľný a milujúci manžel,
otec, starý a prastarý otec Ján Ingeli. S láskou spomína smútiaca
rodina. Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku. Ďakujeme.
Dňa 28. februára uplynie 30 rokov, čo nás navždy opustil manžel, otec, starý otec Michal Kolárik. Kto ste ho poznali, venujte
mu spolu s nami tichú spomienku. Spomínajú manželka Margita,
dcéra Oľga, synovia Michal a Pavol s rodinami.

“Te szíved már pihen, mi szívünk
vérzig, mert a fájdalmat csak az
élök érzik.“ Drága édesapánknak
Farbula Istvának halálának 20-ik
évfordulója alkalmából soha elnem muló szeretettel gondol reá
szeretö felesége és gyermekei
családjukal együtt.

Fájó szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik 2011. január
13-án elkisérték utolsó földi útjára a szeretett férjet, édesapát,
testvért, nagyapát és dédnagyapát, Kolláth Ferencet, akit
a könyörtelen halál 81 éves korában ragadott ki családja, rokonai és ismerősei
köréből. Emlékét örökké a szívünkben őrizzünk.
A gyászoló család.

Život nevráti to, čo už raz vzal,
iba jedno vráti späť, spomienky
a žiaľ. Dňa 19. januára nás po
ťažkej chorobe navždy opustil vo
veku 68 rokov náš drahý manžel,
otec a dedko Stanislav Fiala. Ďa-

Dňa 20. februára sme si pripomenuli piate výročie, kedy nás náhle opustil náš drahý otec, svokor
a dedko Ján Kurčina. S láskou
na neho spomínajú dcéry s rodinami.

Dňa 6. decembra sme sa rozlúčili s naším drahým Ing. Jozefom Lančaričom, ktorý nás navždy opustil vo veku 81 rokov. Všetkým ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary.
Smútiaca rodina.
Už nič nie je také, ako bolo predtým. Stíchlo srdce i Tvoj hlas,
no zostali krásne spomienky
v nás. Dňa 15. februára uplynulo
päť rokov, kedy nás náhle opustil náš milovaný manžel, otec
a dedko Ľudovít Lasser. S láskou na neho spomíname. Smútiaca rodina.
Dňa 8. marca uplynie 14 rokov,
čo nás navždy opustil vo veku
72 rokov náš drahý otec Július
Laššú zo Senca. S láskou na
Teba spomínajú deti s rodinami
a príbuzní. Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
Dňa 9. februára sme sa navždy
rozlúčili s naším drahým Štefanom Michalekom, ktorý nás
náhle opustil vo veku 47 rokov.
Ďakujeme príbuzným, priateľom
a susedom za prejavenú sústrasť a kvetinové dary. S láskou
mama, sestra Marika s rodinou, bratia Tibor
a Jozef s rodinami.
Ďakujeme všetkým príbuzným,
susedom a známym za prejavenú sústrasť a kvetinové dary
pri poslednej rozlúčke s naším
drahým manželom, otcom, dedkom a pradedkom Stanislavom
Pšenákom, ktorý nás navždy
opustil 4. januára. Smútiaca
rodina.
Dňa 30. januára uplynulo desať
rokov, čo nás navždy opustila
naša milovaná mamička, babička, prababička Terézia Šušlová. S láskou spomína smútiaca
rodina.
Dňa 17. januára sme sa navždy
rozlúčili s naším drahým manželom, otcom, svokrom a starým
otcom Františkom Vargom.
Opustil nás 12. januára vo veku
62 rokov. Ďakujeme všetkým príbuzným a známym za prejavenú
sústrasť a kvetinové dary. Smútiaca rodina.
Dňa 17. februára sme si pripomenuli nedožité
80. narodeniny Juliusa Magyaricsa. S láskou
spomína manželka, syn a dcéra s rodinou.
Uplynulo 15 rokov, čo nás navždy opustila naša
drahá Terézia Uhríková. S láskou spomínajú
dcéra Paulína s rodinou a vnučky s rodinami.
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s uverejnenými príspevkami. Nepredajné.
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Program na
február
Kino MIER Senec
Začiatok večerných
predstavení
o 18. hod.
Detské filmové predstavenia
o 15.30 hod.
22. utorok DEADLINE
Absolútne nesúrodá dvojica sa vydá
na dlhú náročnú cestu naprieč krajinou. Množstvo bezvýchodiskových
situácii a niekoľko menších nehôd.
USA, nevhodné do 15 r., 95 min.
Vstupné: 2,30 eur

Program na marec
Kino MIER Senec
1. utorok
PREMENA
Naozaj viete, kto ste? Jeanne (Sophie Marceau), pohltená do písania
svojho prvého románu, začína pozorovať na sebe, znepokojujúce
zmeny. Mysteriózny thriler. Hrajú: S.
Marceau, M. Bellucci a ďalší. FR/Tal,
nevhodné do 12 r., 111 min.
Vstupné: 2,30 eur
3. štvrtok
JEDZ, MODLI SA, MILUJ
Dramatický príbeh ženy, ktorá sa
rozhodla zmeniť si život. Podľa svetoznámej knihy Elisabeth Gilbert.
V hlavnej úlohe Julia Roberts. USA,
nevhodné do 12 r., 105 min.
Vstupné: 2,30 eur
4., 5., 6. piatok – sobota – nedeľa
SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÁ
Vynoril sa nový hrdina! Najúžasnejšia dobrodružná výprava pod morskou hladinou. Belgicko, vhodné od
7 r., 88 min. dabing
Vstupné: 2,50 eur
7. 8. pondelok - utorok
TURISTA
Johnny Depp ako americký turista,
ktorého flirtovanie s cudzinkou (A.
Jolie) vedie k celému radu intríg,
romantických hier, ale aj k nebezpečenstvu a romániku. FR/USA,
nevhodné do 15 r., 104 min.
Vstupné: 2,50 eur
10. 11. štvrtok – piatok
ZÁMENA
Kassie (Jennifer Aniston) je emancipovaná štyridsiatnička so zmyslom
pre humor a jej kamarát urobí zámenu - hádajte akú? USA, nevhodné
do 12 r., 100 min.
Vstupné: 2,50 eur
12. sobota
ŽIVOT JE TAKÝ
Romantická komédia, ale i nenávisť, spoločensky nabitý kalendár,
pracovné ambície, nevydarené ran-

24. štvrtok
HARRY POTTER A DARY SMRTI
I. časť
Najočakávanejšia siedma a posledná časť zo série filmov Harry Potter
prichádza v dvoch častiach pod
názvom Harry Potter a Dary smrti.
USA, vhodné od 7 r., 140 min., slov.
dabing.
Vstupné 2,30 eur
25. piatok o 17. hod.
26. sobota o 18. hod.
27. nedeľa o 17. hod.
TRON: DEDIČSTVO
Začalo sa to ako iba počítačová hra.
Ale pravidlá sa zmenili... Hrajú: O.
Wilde, J. Bridges. USA, nevhodné
do 12 r., 126 min.
Vstupné: 2,50 eur
de. Hrajú: K. Heigl, J. Duhamel, J.
Lucas a ďalší. USA, nevhodné do 12
r., 115 min.
Vstupné: 2,30 eur
14., 15. pondelok – utorok
OBČIANSKY PREUKAZ
Film rozpráva o zvláštnom životnom
období, kedy detstvo prechádza do
dospelosti. Hrajú: L. Kovář, A. Geislerová, J. Šulcová, L. Latinák a ďalší.
ČR/SR Nevhodné do 12 r., 137 min.
Vstupné: 2,50 eur
18., 19., 20. pia - sob - ned
GULLIVEROVÉ CESTY
V modernom prevedení rodinná klasická rozprávka Jonathana Swifta.
V hlavnej úlohe Jack Black a jeho
veľké dobrodružstvo v malom svete. USA, nevhodné do 7 r., 100 min.
dabing.
Vstupné: 2,50 eur
21. pondelok MESTO
Zradiť priateľa, alebo prísť o ženu,
ktorú miluje. Réžia a hlavná úloha:
Ben Affleck. Kriminálny thriller. USA,
nevhodné do 15 r., 125 min.
Vstupné: 2,30 eur
22. utorok BASTARDI
Príbeh o brutálnej vražde mladej
praktikantky, Film poukazuje na
skutočnosť, ako to dopadne, keď
zlyhá systém. ČR, nevhodné do 12
r., 80 min.
Vstupné: 2,30 eur
24. štvrtok AMERIČAN
Nájomný vrah Jack (George Clooney) sa uchýli do talianskeho mestečka a tu si užíva pokoj. Prinútený
okolnosťami musí priznať svoju totožnosť. Akčný film. USA, nevhodné
do 12 r., 105 min.
Vstupné: 2,30
25.,27,.28. pia – ned – pon
FOTRI SÚ LOTRI
Žeby sa konečne zblížili? Aspoň
kvôli deťom? Najlepšia komédia
v tomto období. Hrajú: R. De Niro,
B. Stiller, B. Streissand, D. Hoffman.
USA, nevhodné do 12 r., 100 min.
Vstupné: 2,50 eur

28. pondelok
TACHO
Nová čierna komédia. V hlavnej
úlohe s D. Landom, R. Hrušinským
ml., R. Pomajbom, D. Danglom, K.
Magálovou. ČR, nevhodné do 15 r.,
100 min.
Vstupné: 2,20 eur
Kultúrne podujatia:
Labyrint
Klubovňa pre mamičky
(detské centrum)
Každý utorok a štvrtok od 13. do
cca 16. hod.
Viac info na 0911 280 603 alebo na
www.msks-senec.sk/labyrint/
31. štvrtok
MEDVEĎ YOGI
Medveď Yogi a jeho kamoš Bubu
spoločne zachraňujú park. Animovaný rodinný film. USA, vhodné pre
všetkých, 80 min. dabing.
Vstupné: 2,50 eur
Detské a mládežnícke
predstavenia:
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Mestské múzeu
(Turecký dom)
Stála expozícia prírody a starších
dejín Senca a jeho okolia. Šľachta
v Senci a na okolí v novoveku - výstava mapujúca jednotlivé šľachtické
rody a ich pôsobenie v novovekom
Senci a okolitých obciach v 16.- 19.
storočí. Výstava potrvá do 30. apríla
2011.
23. streda o 19. hod.
Armáles – psia koža – kutyabőr
Stretnutie s riaditeľom Slovenského
národného archívu Dr. Radoslavom
Ragačom na tému šľachtických erbov. Prednáška v slovenskom jazyku.

Kultúrne podujatia:
Labyrint
11. piatok o 18. hod. vernisáž
Ruth Dubayová a Orest Dubay ml.
MAĽBY
10. štvrtok od 8. hod.
ZUČ prehliadka škôl, 4. ročník

6. nedeľa o 15.30 hod.
Pyšná princezná – divadlo Rád červených nosov
vstupné: 2 eurá

19. sobota o 15. hod.
Hlúpe kura, bábkové divadlo, 3.
časť
Vstupné 2,50 eur

20. nedeľa o 15. 30 hod.
GULLIVEROVÉ CESTY
V modernom prevedení rodinná klasická rozprávka Jonathana Swifta.
V hlavnej úlohe Jack Black a jeho
veľké dobrodružstvo v malom svete. USA, nevhodné do 7 r., 100 min.
dabing.
Vstupné: 2,50 eur

NOVINKA:
15. utorok ZUMBA pre deti od 5
rokov (každý utorok od 16. hod. a v
nedeľu od 11. hod.)
Bližšie info na 0908 955 596

Kultúrne podujatia:
kinosála
13. nedeľa o 17. hod.
Repete návrat
účinkujú: Oľga Szabová, Zdeno
Sychra, Martin Jakubec
vstupné: 6 eur
16., 17. streda - štvrtok od 10.
hod.
Malá Tália - prehliadka detskej dramatickej tvorivosti
26. sobota od 10. hod.
Senecká ruka, medzinárodná súťaž
v pretláčaní rukou
29. utorok o 19. hod.
Rozmarný duch
divadelná komédia, účinkujú: Z.
Tlučková, E. Podzámska, Z. Kocúriková, Z. Vačková, F. Kovár, P. Sklár
vstupné: 16 eur
30. streda o 17. hod.
Športovec roka 2010, ocenenie
športovcov mesta Senec za rok
2010

Kultúrne podujatia:
Mestská knižnica
16. streda o 17. hod.
Tarot, kľúč k Vášmu podvedomiu
Beseda s autorkou knihy Ildikó
Csölle, ktorá odpovie na otázky,
ktoré potrebujete zodpovedať: zdravie, vzťahy, cesta k úspechu a mnohé iné...
27. nedeľa od 10. hod.
Knižná nedeľa
Deň otvorených dverí v mestskej
knižnici
Mestské múzeum:
Turecký dom
13. nedeľa o 16. hod.
Bratislavská stolica v revolučnom
roku 1848
Prednáška Dr. Ladislava Bukovszkého v maďarskom jazyku.
30. streda o 19. hod.
Šľachta Senca a okolia v archívnych
dokumentoch
Záver cyklu prednášok na tému
šľachty v podaní Mgr. Gábora Strešňáka.
Prednáška odznie v slovenskom
jazyku.
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SPEKTRUM

Oly rút a sötét
Oly zord még a tél, éjszaka sötét,
epedve várjuk végét a télnek,
átkozott sötét mikor lesz véged?
mikor érjük meg a szent fény jöttét?
Még él a sötét, nem látni messze,
hajnalfény, várunk, de hosszú az éj!
Tobzódik sötét, mint az örült kéj,
nem kell a sötét átkozott rendje.
Fények, napkelte, hajnal, gyere már!
úgy szorít az éj, hadd legyen vége!
ember a reggelt lássa és nézze,
viruljon végre tavaszi határ!

ZÁPIS do maďarskej ZŠ

Dňa 21. januára sa uskutočnil zápis
v ZŠ s VJM A. M. Szencziho. Priestory
a triedy I. stupňa sa premenili na čarovné
a zázračné kráľovstvo. Na chodbe deti
z I. stupňa a pani učiteľky prezlečené za
krásne princezné privítali budúcich prváčikov s krásnym programom. Po vystúpení deti odcestovali do krajín rozprávok,
kde ich čakal Kráľ Bilimba. Pri jednotlivých

Beírtás a Szenczi
Molnár Albert
Alapiskolában

Gonosz a sötét, árt csak gonoszít,
ami szent, igaz tagadja rútul,
a pokol köve igazra zúdul,
az igazat így lefejez, csorbít.
Áldott pittymallat, tündére jónak,
nyittasd ablakunk, jöjj piros hajnal,
ne éljünk gyáván, öröklött bajjal,
ne süllyedjen el a mentőcsónak!
Oly rút a sötét, ránk rakja terhét,
azt akarja csak, hogy neki higgyünk,
csak őt kövesse emberi hitünk
és tagadjuk meg a fény eljöttét.
Kéjes durvaság a sötét éjjel,
vergődünk fájón hatalmad alatt,
a sötét csak tilt, vélni nem szabad,
s hinni a fényben, a jóban, szépben.
De szívünk súgja, a pirkadat él!
Közeleg, eljön, hajnal új kora,
nem lesz sötétség, kábítás bora,
szakad a bilincs, távozik a tél!
Mgr. Katona Roland

Oznam
Senecká Spojená škola s vyučovacím
jazykom maďarským oznamuje rodičom
a žiakom 9. ročníka, že v školskom roku
2011/2012 popri gymnáziu a škole podnikania otvára nový odbor učiteľstvo pre
materské školy a vychovávateľstvo. Prijímacie kritériá sú zverejnené na webovej
stránke školy. Talentové skúšky sa budú
konať 28. 3. Bližšie info na web stránke,
resp. na tel.: 02/4592 3424. Pre dochádzajúcich vieme zabezpečiť internát.

Felhívás
A szenci Közös Igazgatású Iskola értesít
minden kedves szülőt és kilencedikes
diákot, hogy a 2011/2012-es tanévben
a gimnázium és a vállalkozói szak mellett
óvodapedagógiai szakot indít. A felvételi
követelmények közzétételének időpontja
2011. 02. 01. az iskola honlapján. A tehetségvizsga időpontja 2011. 03. 28. (konkrétabb információk az iskola honlapján,
Ill. a következő telefonszámon: 02/4592
3424). A távolabbról érkező diákok számára kollégiumi elhelyezést tudunk biztosítani.

úlohách ukázali svoju zrelosť, od Kráľa Bilimba si prevziali osvedčenie o zrelosti a
nadšene sa vrli do ostatných hier - vymaľovania karnevalových masiek, vystrihovania geometrických tvarov a spoločenských hier. Na zápise sa zúčastnilo 19
budúcich prváčikov, čo je najlepší počet
v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi.
Katarína Nagyová

Január 21-én délután ünnepélyes keretek közt várt a beirtkozásra készülő tanulókat és szüleiket a Szenczi Molnár Albert
Magyar Tanítási Nyelvü Alapiskola. Az
alsó tagozat több tanterme és előcsarnoka mesebeli királysággá változott, ahol
a kicsik által magyar és angol nyelven

előadott műsort követően a szülők kitölthették a jelentkezési íveket, a gyermekek
pedig egy játékos vetélkedő keretében
mutathatták meg királykisasszonyoknak
öltözött alsó tagozatos tanító néniknek,
mennyire iskolaérettek. Minden kis elsős
bizonyítványt vett át a trónszéken ülő királytól, majd rajzolhatott, festhetett, szabadon játszhatott, ameddig akart. A nap
folyamán 18 tanulót írattak be a szülei
iskolánkba. Valamennyien mesekönyvet
kaptak ajándékba. A másnap délelőtti ügyelet során még egy leendő elsőst
hoztak , így a beíratottak száma elérte a
19 főt, mely évek óta az egyik legszebb
beiartkozási számarány. Matus Mónika

SPOMIENKA na Józsefa Csermáka
Malá skupinka zo Senca navštívila mesto
Tapolca, kam ju pozvala tamojšia mestská samospráva. Pred 10 rokmi, dňa 12.
januára 2001 zomrel náš rodák, slávny
športovec, olympijský a svetový majster
v hode kladivom. Stal sa ním vo Fínsku na
olympijských hrách v roku 1952. Senčania taktiež položili veniec na hrob Józsefa
Csermáka. Narodil sa v Senci 14. februára 1932. Svoje rodné mesto navštívil viac-

krát, stretol sa i so žiakmi maďarskej ZŠ,
mohli si pozrieť jeho zlatú medailu.
Naposledy bol v Senci 16. decembra
2000, kedy odhalili pamätnú tabuľa na
jeho počesť. Je aj spomienkou na niekdajšieho žiaka našej školy. V tom čase už
bol veľmi chorý. Aj keď bol svetoznámy
športovec, vždy bol skromný, priateľský
a ľudský! Nech je vzorom pre našu mládež vždy a všade!
Katona Roland

Emlékezés Csermák Józsefre

Kedves és kötelező meghívásnak tett
eleget a szenciek kis csoportja, amikor
Tapolca Város Önkormányzata vendégeként ellátogatott Tapolcára. Az ottani
város- és megyevezetés, valamint a társadalmi szervek méltóképpen emlékeztek meg Csermák József olimpiai bajnok
halálának 10.évfordulójáról.
Mi, szenciek is megkoszorúztuk városunk szülöttjének sírját. Az olimpiai kalapácsvető bajnok 1932. február 14-én
született Szencen, és 2001. január 12-én
halt meg Tapolcán. Ő az egyike a 16 aranyérem egyik tulajdonosának, melyeket
1952-ben, Helsinkiben szereztek a magy-

ar sportolók. Többször is járt Szencen, a
magyar iskola diákjai kezükben tarthatták
Jóska olimpiai aranyérmét. Utoljára 2000.
december 16-án volt nálunk a tiszteletére
állított emléktábla avatásán. Ekkor már
nagyon beteg volt.
Sikerei ellenére is őszinte és emberséges
volt, legyen példakép ifjúságunk számára
most és mindenütt!
„Ki hű volt, másokban is él,
Így a lelke halhatatlan,
Ily ember tanít és beszél,
Ő él, elpusztíthatatlan!”

Katona Roland
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OKÚZLIL Človekopis, aj farebné Kontúry

Senčanky a Tomáš Janovic.

Výnimočná kultúrna akcia sa
konala v Labyrinte kultúrneho domu. Na besedu knihy
karikaturistu Boba Perneckého prišli aj Tomáš Janovic
a Fero Jablonovský. Vernisážou zase otvorili výstavu Daniela Brogyányiho Kontúry,
farebné diela zaujímavého
autora.
Bol to jeden z tých príjemných
večerov plný pekného slova,
obrázkov a farebných obrazov,
ale aj humoru. Senčania hostí
privítali hojnou návštevnosťou
a spontánnosťou.

Bob Pernecký podpisuje knihu Človekopis.

Svojimi pestrofarebnými obrazmi sa v galérii Labyrint do
3. marca prezentuje Daniel
Brogyányi, absolvent Strednej
umelecko-priemyselnej školy
v Bratislave a Filmovej akadémie
Muzických umení v Prahe – odbor výtvarná fotografia. Zaujme
hneď svojou krikľavou pestrosťou, v ktorej sa nesú jeho obrazy, ale aj on sám. A vraj si to ani
neuvedomuje. Nerád sa chváli
a iba skromne podotkol: „Nie
som majstrom slova, oslovili ma,
či by som neprišiel vystaviť svoje
diela do Senca. A ja – prečo nie,
prídem. Najprv do Senca, odtiaľ

do Washingtonu na ambasádu,
kam svoje obrazy prenesiem,“
konštatoval s humorom a nadhľadom. Jeho tvorbu spájajú aj
s Andy Warholom. Je neviazaná, hravá, pre neho je výtvarné
umenie zábavou. Treba prísť a
pokochať sa...
V spolupráci s Mestskou knižnicou v Piešťanoch sa konala
aj beseda ku knihe architekta,
karikaturistu a ilustrátora Boba
Perneckého Človekopis, spojená s autogramiádou. Je výberom postrehov či záznamom
zo života človeka. Je to živočíchopis človeka, Človekopis.

Organizátor výstavy Gabriel Wágner (vpravo) s výtvarníkom Danielom Brogyányim.

Kniha obrázkov má obrátené
garde, keď karikatúry - výber
z tvorby B. Perneckého, dopĺňajú (ilu)stránky textov od renomovaných autorov. Prispeli Dušan
Dušek, Kornel Földvári, Daniel
Hevier, Fero Jablonovský, Miloš Janoušek, Tomáš Janovic,
Daniela Kapitáňová, Stanislav
Štepka, Ján Štrasser, Berco Trnovec a Dušan Valúch.
Do besedy sa s humorom vložil
aj Tomáš Janovic, tvrdiac, že sa
rozhovoril naozaj výnimočne.
A senecké publikum mu za to
bolo vďačné.

Eva Lauková, foto Ján Lauko

Fero Jablonovský
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Veľké OČAKÁVANIA rodičov

Je preregistrovanie mladého futbalistu do iného klubu najlepším riešením? V ŠK SFM Senec
riešia aj takéto problémy
V Športovom klube SFM Senec trénuje 12
mládežníckych celkov, to znamená 250
detí a mladých mužov od 5 do 19 rokov
sa do športu aktívne zapája. Tréneri aj
rodičia majú z nich veľa radostí, ale stretávajú sa aj s problémami.

za chlapcov. No systém študentského hosťovania je podľa A. Matláka nedomyslený.
„Keď sa chlapci vrátia, robíme generálku,
„repasujeme“ ich výkonnosť. Hráči často
idú do rovnakej alebo nižšej súťaže, aj keď
dohoda a prísľuby boli iné. Odchádzajú predovšetkým preto, lebo radšej veria sľubom,
ako ľuďom, ktorí ich vychovávali.

Dôležitým zlomom v športovej oblasti
v klube bolo, že žiaci a dorastenci prešli
na takmer jednotný systém tréningového
procesu. Tréner staršieho dorastu Andrej
Štellár: „Mužstvá sa pripravujú tak, aby tréningy v jednotlivých kategóriách na seba
nadväzovali, aby aj tréneri a hráči na jednotlivých postoch mali v systéme jasno.
V nižších kategóriách platí univerzálnosť,
od starších žiakov sa rozvíja špecializácia.
Takýto systém majú aj vo väčších kluboch
a osvedčil sa.“ Systém tréningu je jedna
vec. No niektoré veci, pri ktorých zohráva
úlohu rodičovský faktor, sú ťažko ovplyvniteľné. Prezident klubu Alexander Matlák je
občas rozčarovaný. Trápi ho, že mladí hráči,
ktorí sa vďaka podmienkam v SFM dostanú
aj do mládežníckych výberov, po atakovaní
inými klubmi odchádzajú. Rozhodujú totiž
rodičia.
Vidina veľkého klubu
A. Matlák „Keď sa z detí stávajú chlapci, aj zásluhou svojich rodičov začínajú uvažovať, či
by nebolo pohodlnejšie inak trénovať a hrať
v inom klube. To, čo tréner robil s chlapcami tri roky, sa každému páčilo, zrazu rodičia
kritizujú. Zoberme si príklad starších žiakov.
Tréner Viktor Miko im odovzdáva svoje vedomosti a skúsenosti na 120 percent, šiesti
najlepší si však dali prihlášky na športové
školy do iných miest.“ Odchodmi hráčov sa
mužstvo oslabilo. Napriek úzkemu kádru sa
do širšieho tímu reprezentačnej SR 15 dostali Špiriak, Grus Janek, Jež a Strnádel.
Na základe dlhodobého sledovania prišla
pre brankára družstva Špiriaka pozvánka
do akadémie Blackburn Rovers.
A. Matlák: „Keď nám najlepší jednotlivci
budú každoročne odchádzať, pri takýchto
praktikách nie je šanca, aby starší dorast
postúpil do 1. ligy. Základ tohto mužstva
behá v kluboch po celom Slovensku. Avšak
okrem Marka Cingela, ktorý je v Slovane, sa
nepresadil ani jeden... Chlapci majú veľké
oči, vidinu veľkého klubu. Chápem ich túžbu
byť lepší a ísť za lepším. Nechápem však rodičov. Tento trend sa začína už v prípravke.
Potláča sa lokálpatriotizmus a klubizmus.“
Vlani z klubu odišlo päť hráčov prípravky.
Tu nezaváži ani argument o škole. Pritom
pri ZŠ Tajovského v Senci klub vytvoril pre
športovo nadané deti Útvar talentovanej
mládeže s podporou Slovenského futbalo-

Nepodľahli vábeniu
Tréner A. Štellár vraví, že je dôležité, aby
hráči neodchádzali, ale postupne sa pripravovali do A mužstva. Jemu však od júla
odišlo z kádra sedem hráčov. „Pozitívne je,
že z tohto družstva sme pre seniorský tím
vychovali Bedecsa, Trajcsika a Milošoviča.
Vlani sa z tohto celku dostal do reprezentácie U15 SR Richard Köplinger, hráč, ktorý
za dorast môže hrať ešte tri roky. Nepodľahol vábeniu okolitých klubov. Jeho bývalí
spoluhráči, ktorí odišli, hrajú len v družstve
mladšieho dorastu Trenčína. Richard však
má aj veľkú podporu rodičov.“

Tomáš Sabo, kapitán staršieho dorastu SFM
Senec v prípravnom zápase so Šaľou.

vého zväzu. Ako uviedol tréner prípravky
A Dušan Badinský, jemu odišli štyria hráči,
„pritom v tomto klube majú všetko. Absolvovali sme po svete 140 úžasných turnajov,
no to dobré akoby odišlo. Samozrejme, že
sú prípady, keď sa hráč vráti, urobí to aj
viackrát. No naša dôvera voči rodičom je
potom na bode mrazu. Argumentujú aj tým,
že chlapec sa tak rozhodol. Pritom má sedem rokov...“
Navrátilcov repasujú
Starším žiakom garantovali, že od nového
školského roku sa vytvorí futbalová akadémia, keď športové gymnázium z Bernolákova v priestoroch SOŠ v Senci otvorí futbalovú triedu pre hráčov ŠK SFM Senec. Ani to
nezaberá... „Rodičia akoby sa chceli svojich
detí zbaviť, ale nedoceňujú, aké nástrahy číhajú na chlapcov v puberte mimo domova.
Sú tam sami, bez dozoru. Rodičia dostanú
ponuku a zrazu je u nás všetko zlé. Neprídu
sa poradiť s trénerom... Z našej práce potom profitujú iní. Nechceme robiť farmu pre
iné kluby, ktoré nie sú lepšie, nemajú lepšie
podmienky. Sú to však veci, ktoré nie sú
dotiahnuté ani celoslovensky.“ Zrejme by
bolo potrebné zaviesť „výchovné“ poplatky

Akadémia ako spasiteľ?
Prezident si vzdychne: „Stále chodíme
okolo myšlienky založenia futbalovej akadémie. Jej vznik je aj v záujme mesta, seneckému futbalu by to veľmi pomohlo.
A keď je tu podpora z krajského školského
úradu, podpora školy, zrazu rodičia uvažujú.“ Všetci chcú akadémiu, ale niekto to
musí dotiahnuť, povedať rozhodné slovo,
a bez študentov futbalistov sa založiť nedá.
„Máme podporu zo strany mesta, ktorú si
vážime,“ konštatuje prezident, ale vzápätí
dodáva: „Šport v našom meste by si zaslúžil väčšiu koncepčnosť smerovania, lebo je
to riadna súčasť nášho života a mesto ho
výrazne podporuje, v rámci rozpočtu zaberá dôležité miesto.“ Chýba diskusia o smerovaní a cieľoch seneckého športu, nielen
futbalu. Ale aj väčšie spoločenské ocenenie
trénerov a športovcov, štipendiá pre mladých ľudí, ktorí športom reprezentujú naše
mesto a ich zvýhodnenie v rôznych oblastiach voči rovesníkom, ktorí čas zabíjajú
ničnerobením...
ŠK SFM Senec v roku 1994 začal s jedným
družstvom prípravky a dnes je členom Únie
ligových klubov, ktorá momentálne združuje na Slovensku 24 najlepších klubov. Senecký klub patrí do TOP skupiny slovenského futbalu. Dosiahol to šestnásťročnou každodennou prácou. Je zásluhou trénerov,
hráčov a funkcionárov klubu, ale aj mesta
Senec, že futbal v Senci má podporu a napreduje.

Eva Lauková
foto Ján Lauko
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Za všetko môže BABKA hádzanárka
Lea Poórová sa dostala do reprezentácie a zbiera skúsenosti na medzinárodných turnajoch
„Aj babka bola hádzanárka, to
ona ma priviedla do telocvične,
kde som sa upísala tomuto peknému športu,“ vraví Senčanka
Lea Poórová, kadetka - reprezentantka Slovenska. V marci
oslávi pekných šestnásť a pred
sebou má skvelú hádzanársku
budúcnosť.
Hádzanú hrá od svojich siedmich rokov, začínala v klube
Piccard Senec, kde zotrvala
viac ako šesť rokov. „Bavilo
ma to hneď od začiatku. Je to
kolektívna hra, dobrá partia je
plus. Vždy som bola až príliš hyperaktívna, potrebovala som si
niekde vybiť energiu, dokážem
sa pri hre vyblázniť.“
Hádzaná je tvrdý šport, Leu to
však nikdy neodradilo. „Naopak,
práve to sa mi na hádzanej páči.
Našťastie väčšie zranenia sa mi
zatiaľ vyhýbajú.“
Zo začiatku hrávala na pravej
spojke, aj keď si to vyskúšala
i na iných postoch, na pravej
spojke zostala. Hrala za staršie
žiačky, keď prestúpila do ŠKP
Bratislava. Vlani však klub zmenila a dostala sa medzi mladšie
dorastenky bratislavského Interu. „Zatiaľ som veľmi spokojná.
Okrem stredy trénujeme každý
deň, cez víkend máme zápasy.
Našla som tu veľmi dobrú partiu.“
S prestupom do Interu prišla

Lea Poórová začínala v družstve Piccard Senec. Vpravo medzi slovenskými reprezentantkami.

aj ďalšia výzva. V máji minulého roku sa jej splnil sen, ktorý
snívajú všetci športovci: dostala pozvánku na reprezentačný
zraz, odvtedy sa už zúčastňovala na všetkých.
V rámci reprezentácie si doma
zahrala v zápase s Bieloruskom,
v januári sa zúčastnila na prvom medzinárodnom turnaji za
hranicami vo Švajčiarsku. „Išli
sme letecky, žiadne unavujúce
cestovanie autobusom. V súboji
s domácimi Švajčiarkami, Fínkami a Češkami sme obsadili
tretie miesto. Postarali sa tam o

nás naozaj úžasne a tie skúsenosti sú na nezaplatenie.“ Lea
má výhodu, súperky sa obávajú jej nevyspytateľnej ľavačky.
Takých je na Slovensku málo.
Navyše sa zlepšuje aj strelecky.
Veľmi dobre je na tom aj kondične, rada behá, predovšetkým
okolo Slnečných jazier. Na svoj
pravidelný beh neváha vyraziť
za každého počasia.
Študuje na seneckom gymnáziu a aj keď býva unavená, podľa nej sa štúdium a šport dajú
dobre zladiť. Svedčia o tom aj
jej výborné študijné výsledky.

AKVABELY na popredných priečkach
Veľmi pekné výsledky dosahujú od
začiatku tohto roka akvabely Športového klubu Aquatica nielen na domácich súťažiach.
Na Memoriáli Míly Heršálkovej, ktorý usporiadal Český zväz plaveckých
športov a oddiel synchronizovaného
plávania TJ Tesla Brno, zažiarila Michala
Smandrová, ktorá si vyplávala v povinných figúrach bronzovú medailu. Žiačku
5.A ZŠ Mlynská v Senci v konkurencii
81 pretekárok od druhého miesta delili len tri tisíciny bodu. Na pretekoch sa
zúčastnilo 246 synchroplavkýň z 10 klubov. Sandre sa darilo aj v Bratislave na
majstrovstvách Slovenska v povinných
figúrach v synchronizovanom plávaní.
V kategórii mladšie žiačky získala strie-

Michala Smandrová, žiačka 5.A ZŠ Mlynská

bornú medailu. Pekné siedme miesto si
vyplávala Diana Buntajová zo seneckého Gymnázia A. Bernoláka. Medzi staršími žiačkami šieste miesto získala Nina
(r)
Vrábelová.

Polročné známky jej pre turnaj
vo Švajčiarsku uzavreli skôr.
Stíha aj predmetové olympiády, najlepšie umiestenie získala
v nemčine, keď v rámci Slovenska skončila piata. „Škole som
vďačná, vychádza mi v ústrety,“
dodáva spokojne, pretože vie,
že to nie je samozrejmosť na
každej škole.
Hádzanú miluje a reprezentácia je pre ňu výzva. Je v tomto
športe vôbec niečo, čo rada
nemá? „Rozhodcov,“ smeje sa.
„No netreba to brať až tak veľmi
Eva Lauková
vážne.“
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Bez FANATIKOV by nebol Piccard
Športová organizácia Piccard
oslávila svoju päťdesiatku.
Dôstojne i veselo. Na oficiálnom posedení odzneli aj vtipné želania. Napríklad riaditeľ
Okresného riaditeľstva HaZZ
v Pezinku Emil Moťovský zaželal, aby sa počet ponorov
rovnal počtu výnorov. Pretože na začiatku existencie Piccardu bolo práve potápanie.
A prvým predsedom potápačského klubu Piccard bol Július
Schramko. Medzi zakladateľov
patrili aj Július Švasta a Anton
Kocan. Pridali sa ďalší.
Čo vlastne slovo Piccard znamená? Odkiaľ sa vzalo? Znalí
veci vedia, že Francúz Jacques Piccard bol jedným z dvoch
ľudí, ktorí na vlastnej koži zažili, aké je to stráviť dvadsať minút v hĺbke 11-tisíc metrov pod
morom, v miestach nesmiernej
prázdnoty. Spoločnou črtou
niekoľkých generácií Piccardovcov bolo, že nestáli pevne
na zemi. A už sme pri vode...
Vzniku Piccardu však predchádzala jedna zaujímavosť:
Na ostrove Slnečných jazier
postavili vežu. A veru sa poriadne natrápili, kým sa im to
podarilo. Váži 4,5 tony a stojí

tam dodnes. Mali s ňou rôzne zámery, ale bez peňazí sa
vyskakovať nedá. Mala to byť
pozorovacia veža pre plavčíkov, točila sa o 360 stupňov.
Ako vravia zakladatelia, boli
fanatici. Potom v roku 1961 založili organizáciu Piccard klub
potápačov Senec a o šesť rokov neskôr začali na jazerách
stavať chatu. V roku 1968 bola
plne funkčná. Na slávnostnom stretnutí spomínali aj na
družbu s Nemcami, keď tam
obdivovali podvodné mesto
v Drážďanoch. Vtedajšia výstroj potápačov sa nedá porovnať s tou dnešnou. Stačila
im maska, šnorchel (trubica,
ktorú si aj sami robili), plutvy
a okuliare. Vodu a všetko pod
vodou milovali. Klub sa postupne rozrastal, pribudli lukostrelci, hádzanárky, nad ktorými má ochrannú ruku súčasný
predseda organizácie Piccard
Senec František Gábriš. Zriadili aj vodnú záchrannú službu.
Piccard organizuje množstvo
zaujímavých podujatí, medzi
nimi akčné MDD, Šíp Piccardu
či Trojkráľové kúpanie.
Eva Lauková
foto Ján Lauko

Anton Kocan (vľavo) síce emigroval do Nemecka, ale na Slovensko
aj do Senca sa rád vracia. Vpravo Július Schramko.

Fotil tragédiu, vzali ho EŠTEBÁCI
J. Schramko (81) bol aj prvým
prezidentom potápačov na
Slovensku a viceprezidentom
v rámci ČSSR. Ako vraví, „veľká
funkcia pre malého človeka“.
Jeho spomienky sú stále živé.
Tá z júla 1976, keď na Zlatých
pieskoch padlo ruské lietadlo IĽ
18, obzvlášť. „Nasadili nás tam
ako nevojenský klub, mal som
na starosti všetkých potápačov.

Vyťahovali sme trosky, ľudské
telá. Táto tragická udalosť dala
psychike poriadne zabrať. Na
akcii sa z Piccardu zúčastnili
aj Tibor Tóth a Karol Bednárik.“
Tibora jeho vlastní poverili, aby
tragédiu zdokumentoval. Fotil v epicentre
na brehu. Zbadali
ho však eštebáci
a skončil na štyri

hodiny U dvoch levov. „Pre ktorú mocnosť pracujete, prečo ste
fotili,“ pokúšali sa z neho niečo
vytiahnuť. Sami pochopili, že
nemajú čo.
J. Schramko sa 20 rokov venoval orientačnému potápaniu. „Imitovali sme
hľadanie mín, slúžili nám na to bóje.
Kluby súťažili medzi

sebou. Vychovali sme niekoľko
generácií potápačov.“ A čo ho
na potápaní tak fascinovalo?
„Už ako mladý som chcel byť
námorným kapitánom. Zabránila mi v tom vojna. Voda a život
pod hladinou ma vždy lákali.“
V päťdesiatke sa však predsedníckej stoličky v Piccarde vzdal
a funkciu prenechal mladším.

