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JARNÉ upratovanie
Mesto organizuje jarné upratovanie. Žiada obyvateľov, aby
sa do akcie aktívne zapojili
a umožnili tak včasný odvoz
komunálneho a iného odpadu na riadenú skládku. Zároveň upozorňujeme, aby sa do
pristavených kontajnerov nevhadzovali neprimerane veľké
predmety (nábytok a pod.),

farba, stavebná sutina či nebezpečný odpad, napr. aj neónové trubice, batérie, atď.
Urobme si Deň čistoty a vyzbierajme znečistené plochy
(popri chodníkoch, trávniky,
kríky) pred bytovkami, domami, prevádzkami či obchodmi.
(r)

(viac na str. 2)

Ako NEPRÍSŤ o televízne vysielanie
Slovensko prechádza na nový
spôsob televízneho vysielania
(z analógového na digitálne).
Analógový signál sa už postupne vypína.
Problém sa týka tých, ktorí
sledujú televíziu cez klasickú
anténu, razom môžu stratiť obraz. (Netýka sa divákov, ktorí
prijímajú televízny signál cez
satelit, alebo prostredníctvom
káblového operátora.)
Pýtate sa, či si musíte kúpiť

satelit, alebo sa napojiť na
káblovú televíziu? Nie. Stačí
kúpiť si relatívne lacný DVB-T
Set top-box. Potrebujete ho
ku každému televízoru, ktorý
nemá zabudovaný tzv. DVB-T
tuner.
Ak si vyberáte nový televízor,
zvoľte taký, ktorý si s novým
digitálnym signálom poradí
bez ďalších investícií.
(el)

(viac na str. 9)

Pozor, strieľa šesťročný Adrián Gábriš, veľký talent seneckej
hádzanej. Ako vraví jeho otec František Gábriš, predseda HK
Piccard Senec, Aďo mal asi dva roky, keď sa do hádzanej
zahľadel. Má výborný pozorovací talent a rád sa učí hádzanárskemu kumštu. Všade chce vynikať, v športe, ale i v škole.
Na zahraničných turnajoch už o neho prejavujú záujem iné
kluby. Otec však vraví: „My si ho nedáme, na to má ešte dosť
času.“ Aďo sa stal najlepším hráčom 1. ročníka hádzanárskeho turnaja Ekonova Cup 2011. (viac na str. 15)
foto Ján Lauko

Miest je v škôlkach
stále MÁLO

Vedenie mesta Senec a komisia
výstavby organizujú
8. apríla (piatok) o 18. hod.
v kinosále kultúrneho domu

SENECKÉ leto
a karneval

Tradičné stretnutie s občanmi

OKRÚHLY STÔL
Témy:
• Samospráva mesta Senec • Priority nového mestského zastupiteľstva • Diskusia
Po zápisoch do materských škôl sa situácia v umiestňovaní detí prakticky nemení. Ich počet stále rastie, potrebné sú
ďalšie triedy.
(viac na str. 4)

Prispejte svojou aktívnou účasťou k oživeniu diskusie s primátorom, poslancami
a pracovníkmi mestského úradu.
Ing. Gašpar Józan
poslanec mestského zastupiteľstva

Obe najväčšie senecké akcie majú už
svoje termíny. Senecké leto sa koná
v sobotu 11. júna a karneval v piatok
24. júna.
(pokračovanie na str. 2)
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JARNÉ čistenie
mesta
Jarné upratovanie sa uskutoční v troch etapách: I. etapa: 1. - 3. apríla, II. etapa: 8.
- 10. apríla, III. etapa jazerá:
15. - 17. apríla
Veľkokapacitné
kontajnery
budú umiestnené na týchto
miestach:
I. etapa: 1. - 3. apríla
• sídlisko „Bautech“
• na parkovisku pri Obchodnom dome „Minor“
• pri telefónnej ústredni na Košickej ul.
• plocha pri garážach na Svätoplukovej ul. (pri Jednote)
• Kysucká ul. na parkovisku pri
vojenských bytovkách
• pri bytovke na Žitavskej ul.
• pri garážach na Gagarinovej
ul.
• pri bytovke na Novomeského
ul.
• pri záhradách na ul. E. B. Lukáča
• Robotnícka ul. pri soche
• Vinohradnícka ul.
• Bratislavská ul. parkovisko
• škôlka Košická a Svätoplukova ul.
• cesta hore k cintorínu a na
Farské námestie
• roh Svätoplukova - Hviezdoslavova
• Vajanského ul. - vstup na dvor
MsÚ
• Pezinská ul. - nové bytovky
II. etapa: 8. - 10. apríla
• križovatka ulíc MoyzesovaŠafárikova
• parkovisko na ul. Fraňa Kráľa
(pri jazierku)
• sídlisko Jesenského - prechod k VÚB
• parkovisko pred obvodným
úradom - Hurbanova ul.
• parkovisko pred Zdrojom na
Fučíkovej ul.
• parkovisko pred amfiteátrom
na Vodnej ul.
• parkovisko na Šamorínskej
ul.
• plocha pred ZŠ na Mlynskej
• plocha pri križovatke ul. Letná
a Športová
• plocha na Liptovskej ul.
• roh ulíc Slnečná a Fučíková
• Dúhová ul. pri bytovke
• Rybárska ul. - Štefánikova ul.
• Kollárová ul. pri výmeničke
• Svätý Martin
III. etapa: 15. - 17. apríla
• Slnečné jazerá
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DOTÁCIE mesta na rok 2011
Mestskí poslanci schválili
rozdelenie dotácií v celkovej
výške 194-tis. eur (5 mil. 840tis. Sk). V rezervných fondoch
zostalo 31-tis. eur (viac ako
900-tis. Sk)
Viaceré organizácie či jednotlivci dotácie nedostali predovšetkým z dôvodu, že neskoro
(resp. nesprávne) vyúčtovali
minuloročnú dotáciu, čo mali
urobiť do 10. januára. V takom
prípade platí zásada, že mesto
žiadateľa vylúči spomedzi uchádzačov o novú dotáciu.
Poslanci sa zhodli na tom, že je
potrebné prepracovať všeobecne záväzné nariadenie mesta,
aby bolo možné podávať žiadosti aj v priebehu roka. V súčasnosti sa podávajú do konca
decembra.

Dotácie: ŠPORTU sa ujde 142
800 eur (4 mil. 301-tis. Sk): ŠK
SFM Senec 100-tis eur (3 mil.
Sk), ďalších 100-tis. eur dostane
z účelového fondu, AWK Senec
- pretláčanie 3-tis. eur (90-tis.
Sk), GAB Senec basketbal 5-tis.
eur (150-tis. Sk), Piccard Senec
18-tis. eur (542 200 Sk), volejbalový klub 2-tis. eur (60-tis. Sk),
šachový klub 1500 eur (45-tis.
Sk), OZ Antalič Racing Team
1000 eur (30-tis. Sk), Motoklub
3-tis. eur (90-tis. Sk), Gafuga
2-tis. eur (60 250 Sk), Ivan Kolembus 2500 eur (75 300 Sk),
Gabriel Csémy 2-tis. eur (60 250
Sk), chovatelia poštových holubov 800 eur (24 100 Sk).
ŠKOLSTVO dostane 4700 eur
(142-tis. Sk): Spojená škola
2400 eur (72 300 Sk), Gymnázium A. Bernoláka 300 eur (9-tis.

Jozef Vlk oslávil sto
ROKOV

Lekára potrebuje len preto, aby
sa uistil, že je zdravý. Jozefovi
Vlkovi, ktorý sa 8. marca v dobrom zdraví dožil krásnych 100
rokov, stačia vitamíny. Hoci mu
to nejde do hlavy. Keď sa viac
poprechádza, pobolievajú ho
nohy. Aj mladší si povedia, však
má už na to nárok... Chodí vystretý ako vojak, bez okuliarov si
prečíta noviny a zrejme aj preto,

že neberie lieky, sa mu tak darí.
Stravu však musí mať pravidelne, prívarky má stále veľmi rád
a sladké, na to si potrpel vždy.
Donedávna aj pravidelne cvičil.
Ako vraví dcéra Mária, na ktorej
otec lipne, sluch mu už neslúži,
no niekedy sa čudujú, čo všetko počuje. „Nedávno spadol,
ale už je v poriadku. Vyberie sa
na prechádzku, s orientáciou
nemá problém, ale už potrebuje, aby niekto dohliadol, keď nie
som doma. Preto sme požiadali
mestský úrad o opatrovateľku.“
Jozef Vlk vychoval spolu s manželkou (zomrela pred jedenástimi rokmi) sedem detí, má šestnásť vnúčat a sedem pravnúčat.
Želáme mu do ďalších rokov
zdravie a pohodu.
Eva Lauková
foto Ján Lauko

Možnosť odviezť odpad na
ZBERNÝ dvor
Senčania majú možnosť odviezť
rôzny odpad na Zberný dvor
(Recka ulica, areál bývalého
poľnohospodárskeho družstva).
Slúži na likvidáciu biologického
odpadu, bielej techniky, starého nábytku, menšie množstvá
stavebnej sutiny. Mnohí obyvatelia si už na to zvykli, no ďalší
radšej sypú odpad na čierne

Sk), SOŠ 2-tis. eur (60 250 Sk).
OBČIANSKE ZDRUŽENIA 32
550 eur (980-tis. 600 Sk): rybári 900 eur (27 100 Sk), chovatelia 700 eur (21-tis. Sk), Csemadok 11500 eur (346-tis. Sk), Matica 3000 eur (90-tis. Sk), Slov.
zväz protifašistických bojovník
750 eur (22 000 Sk), záhradkári
700 eur (21-tis. Sk), Združenie
Radosť 13500 eur (406 700 Sk),
Camilius 500 eur (15-tis. Sk),
Bordács, Lysičan 1000 eur (30tis. Sk).
CIRKEV 11 800 eur (355-tis.
486 Sk): evanjelická cirkev 7800
eur (235-tis. Sk), apoštolská cirkev 4-tis. eur (120 500 Sk).
SOCIÁLNE VECI 2150 eur (64tis. 770 Sk): telesne postihnutí
1000 eur (30-tis. Sk), Nezábudka 1150 eur (34 650 Sk).
Eva Lauková

Senecké leto
a KARNEVAL
(dokončenie zo str. 1)

K obom akciám sa pravidelne
schádza komisia, zložená zo
zástupcov mestského úradu,
kultúrneho strediska a Správy
cestovného ruchu, s. r. o. Hovorí sa najmä o organizačnom
a technickom zabezpečení, ako
aj o účinkujúcich. Podľa hlavnej
organizátorky Jany Žilincovej
pripravuje sa prekvapenie, týka
sa rôznych atrakcií, no aj hlavných účinkujúcich. Spoločensko-kultúrnou akciou Senecké
leto Senec otvára letnú turistickú
sezónu, na ktorej sa zúčastňuje
okolo 20-tis. návštevníkov z celého Slovenska. Z rôznych kútov
Slovenska prichádzajú aj na Veľký letný karneval. Je zapísaný
v Knihe slovenských rekordov,
v roku 2009 sa zišlo 3356 masiek
na jednom mieste. Vlani ich určite nebolo menej.
(el)

Pošta oznamuje

Oznamujeme klientom, že od
začiatku marca došlo k zmene
otváracích hodín pre verejnosť
skládky, neuvedomujúc si, aký na Pošte Senec, Bratislavská
to má dosah na životné prostre- ul. 1. Otvorené je nasledovdie. Odpad na Zberný dvor si ne: pondelok, streda, piatok od
obyvatelia môžu priviezť sami, 7.30-12.30, a od 13. - 18., utorok,
resp. za mierny poplatok odvoz štvrtok od 7.30-12.30 a od 13.zabezpečí mesto (tel.: 0911 053 19., sobota od 8.-11. hod.
634). Zberný dvor je otvorený Kontaktné tel. čísla: vedúca
cez pracovné dni od 8. do 16. pošty: 02/4592 4509, pokladhod. a v sobotu od 8. do 14. ňa: 02/4592 4407, priehradky:
(r)
(el) 02/4592 4401, 4592 8389
hod.
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Zbor z Kalifornie
v KOSTOLE
V stredu 6. apríla vystúpi
o 19.30 hod. v Kostole sv. Mikuláša v Senci mládežnícky
spevácky zbor Gilroy High
School Chamber Singers z Kalifornie. V týchto dňoch absolvuje koncertné turné po strednej Európe, so svojím umením sa predstaví v Rakúsku,
ČR a koncertom na Slovensku
práve u nás, v Senci. Okrem
klasického duchovného repertoáru uvedie aj známe americké spirituály a tradicionály.
V úvode koncertu zaspieva
senecký detský zbor Radosť.
Srdečne vás pozývame.
(r)

Príďte medzi
spievajúce ŽENY
Ženský spevácky zbor, ktorý
vedie Mgr. art. Zdeněk Macháček, pozýva do svojich radov
všetky ženy, ktoré rady spievajú.
Nácvik sa koná každý pondelok od 19. hod na 2. poschodí
v Mestskom kultúrnom stredisku na Nám. 1. mája (nový zadný vchod). Tešíme sa, že si
prídete s nami zaspievať. (r)

Pozor na POŽIARE

Mesiac apríl je obdobie, keď
v prírode vzniká najviac požiarov, ktoré každoročne zničia
alebo poškodia veľkú plochu lesov. Vznikajú pri vypaľovaní starej a suchej trávy, buriny, kríkov
a spaľovaní rôznych odpadov

pri jarnom upratovaní. Vzhľadom na častý výskyt požiarov
trávnatých a lesných porastov je
potrebné pripomenúť si zákon
o ochrane pred požiarmi, podľa
ktorého sa zakazuje zakladanie ohňa v priestore, kde môže

Deratizácia vyplýva zo zákona

Občania, fyzické a právnické
osoby a obce majú povinnosť
vykonať celoplošnú deratizáciu.
Regulácia živočíšnych škodcov (potkany a myši) je jedným
z opatrení na predchádzanie
vzniku a šírenia prenosných
ochorení. Aby sa tomu predišlo,
je potrebné pravidelne vykonávať celoplošnú deratizáciu.
V zmysle zákona o ochrane,
podpore a rozvoji verejného
zdravia je povinnosť vykonať ceOkresná POLÍCIA loplošnú
deratizáciu na území
zmenila sídlo
obcí Bratislavského samosprávneho kraja v termíne od 1. apríla
Novým sídlom Okresného ria- do 15. mája. • Obce a mestá:
diteľstva PZ v Senci sa stala budú deratizovať v objektoch
budova na Hollého ul. č. 8. Na v správe alebo majetku obcí. •
tejto adrese sídli aj Odbor kri- Fyzické osoby – podnikatelia
minálnej polície OR PZ v Sen- a právnické osoby: deratizáci. V budove na Lichnerovej ul. ciu vykonajú v ich alebo nimi
č. 17 zostalo sídlo Obvodného spravovaných objektoch, kanaoddelenia PZ Senec. (zm)
lizačných a kolektorových roz-

vodoch a areáloch určených na
podnikanie a bývanie, vrátane
objektov školských a zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domov, skladov a
skládok odpadov. Fyzické osoby – podnikatelia a právnické
osoby deratizáciu môžu vykonať
výlučne prostredníctvom firiem
oprávnených na profesionálne
vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov. • Fyzické osoby
– občania: deratizáciu urobia
v pivničných priestoroch rodinných domov a iných objektoch
určených na bývanie pre vlastnú
potrebu a na pozemkoch využívaných na chov hospodárskych
zvierat. Občania môžu deratizáciu vykonať aj svojpomocne komerčne dostupnými prípravkami, ktoré sú určené a schválené
na tento účel. (r)

Dlhý týždeň - možnosť osobne si prevziať platobné
výmery za daň z nehnuteľností, za komunálny
odpad a ostatné miestne dane
V čase od 26. apríla vrátane
soboty 30. apríla do 4. mája
občania si budú môcť prevziať platobné výmery naraz
za daň z nehnuteľností aj za
komunálny odpad a ostatné
miestne dane. Zároveň bude
k dispozícii pracovisko pokladne. Platby môžu občania
realizovať v hotovosti aj prostredníctvom platobných ka-

riet cez POS terminál priamo
v pokladni.
Počas tohto „dlhého týždňa“
pracovníčky ekonomického
odboru - oddelenia príslušných daní a poplatku, ako aj
pokladne budú k dispozícii
denne od 7. do 18. hod. nepretržite, v sobotu 30. apríla od 8. do 13. hod., aj počas
obedových prestávok.

Mesto týmto sleduje úsporu
na poštovnom. Žiada občanov o ústretovosť, aby využili
tento „dlhý týždeň“ a prišli si
osobne vyzdvihnúť platobné
výmery a v rámci možností si
aj vysporiadať daňové povinnosti.
Ing. Janette Matúšová
vedúca odboru ekonomiky
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dôjsť k jeho rozšíreniu a zakazuje sa vypaľovať porasty bylín,
kríkov a stromov. Občania by
sa mali vyvarovať neuváženého
zakladania ohňov v lesných porastoch a v ich blízkosti.
Príslušníci Okresného riaditeľstva HaZZ v Pezinku už v priebehu mesiaca zasahovali pri
20 požiaroch, ktorých príčinou
bolo spaľovanie vínnej révy
s následným rozšírením ohňa
na suché trávnaté porasty. Vyvarujte sa neuváženého spaľovania záhradného odpadu
a odpadu z vínnej révy na svojich pozemkoch. Častokrát pri
tom dochádza k značným materiálnym škodám a v najhoršom
prípade aj ublíženiu na zdraví.
(has)

Podozrivý MLADÍK
Policajná hliadka na Šafárikovej
ulici v Senci kontrolovala 21-ročného Senčana. Mal pri sebe igelitové vrecko s obsahom zelenej
sušenej rastliny. Ak sa potvrdí,
že ide o omamnú a psychotropnú látku, mladík sa nevyhne trestnému stíhaniu.
(pol, el)

KONTAKTY
na poslancov
Poslanci mestského zastupiteľstva majú nové e-mailové adresy. Sú v tvare krstné meno,
bodka, priezvisko @senec.sk.
Poslankyne Martina Valachová
a Jana Turanská majú vo vstupných priestoroch mestského
úradu inštalované schránky pre
podnety občanov.
(r)

Dôležité čísla
• Hasiči - 02/4592 3333, 150
• Záchranka - 155
• Integrovaný záchranný systém
- 112
• Mestská polícia -159
• Štátna polícia:
služba Senec - 0961 533 705,
02/4592 4555
ústredie - 0961 011 111
bezplatná linka - 158
Hlásenie porúch
• Elektrina - 0800 111 567
• Voda - 0800 121 333
• Plyn - 0850 111 727
Uzávierka aprílového čísla
mestských novín Senčan
je v piatok 15. apríla.
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SPEKTRUM

Škôlkarov pribúda, MIEST je málo
Umiestniť dieťa v materskej
škole v Senci bude pre niektorých rodičov opäť problém. Je za tým demografický
vývoj, ale aj veľký počet prisťahovaných mladých rodín,
keď v Senci pribúda nová
výstavba.
Ako uviedol Mgr. Anton Kubliniak z mestského školského úradu, detí naďalej
pribúda. Počet prijatých detí
v materských školách sa bude
približne rovnať počtu detí neprijatých. Situácia sa nelepší
napriek tomu, že v uplynulých
rokoch sa v Senci podarilo
rozšíriť kapacity v MŠ Kysucká a Kollárova. Pritom už len
do roku 2012 platí výnimka
o vyššom počte detí v triedach. Mesto je zriaďovateľom piatich materských škôl
v Senci.
Ako uviedla riaditeľka MŠ Košická PhDr. Sidónia Dolezsalová, do tejto škôlky rodičia
prihlásili 59 detí, prijmú však
25 (vlani prihlásili 49 a prijali
18), s výnimkami 28. „Počet
detí narastá. Odvolalo sa asi
30 rodičov, čo predstavuje
približne jeden a pol triedy.
Aj z tých detí, ktoré nezoberieme, takmer všetky spĺňajú
podmienky prijatia. Potrebovali by sme aspoň dve triedy

navyše. Ľúto mi je rodičov,
ktorí chodia za nami s prosbami, ale my nemôžeme prijať viac detí. Všetko závisí od
mesta a poslancov.“
V MŠ Kollárova v čase našej
uzávierky nemali prihlášky
ešte uzavreté. Riaditeľka Mgr.
Eva Jonášová vraví, že zatiaľ
dostali 99 žiadostí, prijať môžu
do 53 detí. Majú deväť tried.
Opýtali sme sa, či chorobnosť
detí ovplyvňuje efektívne využívanie kapacít škôlky. „Je to
veľmi diskutabilné. Deti v tomto veku sú prirodzene náchylné na rôzne ochorenia, veď
žijú v kolektíve. Ťažko sa táto

situácia vyhodnocuje, ovplyvňujú to rôzne kritériá. Mama
môže mať dovolenku, dieťa si
nechá doma, deti migrujú aj
medzi starými rodičmi či inými
príbuznými atď. Nie všetci rodičia odovzdajú potvrdenie, či
dieťa bolo naozaj choré.“
Riaditeľka MŠ Kysucká Kvetoslava Kováčová uviedla, že
situácia v tejto škôlke sa v porovnaní s vlaňajškom trochu
zlepšila. „Mám 74 žiadostí,
kapacita škôlky je na 124 detí.
K septembru prijmeme maximálne 44 detí, 30 prijať nemôžeme. V tomto počte sú však
zahrnuté aj deti, ktoré ešte

nemajú tri roky. Je to jedno
z kritérií na prijatie dieťaťa. Vyplýva z nich aj to, že musíme
zobrať osem detí predškolského veku, štyroch súrodencov,
tri deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.“
Aj v MŠ na Fándlyho ul. ostane veľa nespokojných rodičov.
Zaznamenali tu 51 žiadostí,
prijať môžu 25 detí.
Údaje v škôlkach ešte nie sú
konečné, je to aj otázka počtu odvolaní, počty sa menia aj
v závislosti od sťahovania rodín, či odchodov žien na rodičovskú dovolenku a pod.
Jediná škôlka v Senci, ktorá
prijme všetky prihlásené deti,
je MŠ s vyučovacím jazykom
maďarským na Fándlyho ul.
Zuzana Kissová, poverená
vedením: „Dostali sme 12 žiadostí, prijmeme všetky deti.
Máme dve triedy, od septembra v nich bude 20, respektíve
23 detí.“
A. Kubliniak však má aj pozitívnu správu: „Začala sa
robiť štúdia prístavby na MŠ
Kysucká, hotová je už štúdia
na rozšírenie kapacít na MŠ
Košická. Mesto v žiadnom
prípade nie je k problému
nedostatku miest v materských školách ľahostajné.“
Eva Lauková
foto Ján Lauko

Chceme ROZŠÍRIŤ priestupkové oddelenie
Hovoríme s prednostom Obvodného úradu v Senci Mgr. Milanom Stranovským
Prišli ste zo súkromnej sféry, kde ste pôsobili na riadiacich pozíciách a do funkcie ste nastúpili ako nezávislý. Čo predovšetkým vás
čakalo?
-Aj keď ma prekvapil negatívny zásah do rozpočtu úradu,
zvládli sme to tak, že všetky
oddelenia sú plne funkčné,
úrad je stabilizovaný, hoci
sa znížil počet pracovníkov.
Výmeny zamestnancov som
ako jeden z mála nerobil.
Môžete konkretizovať?
Pracovníkov je menej o 23

percent, v prvom rade museli
odísť dôchodcovia. Nebolo to
jednoduché. Máme základný
problém, ako motivovať ľudí,
keď finančné prostriedky sú
obmedzené. Práca s ľuďmi
je pekná, ale má aj tienisté
stránky. Redukcia vychádza
z programového vyhlásenia
vlády, ktorá sa zaviazala znížiť náklady v rámci štátnej
správy.
Na ktoré oddelenie sa zameriavate viac?
Okres Senec má pomerne vysoký nápad trestnej činnosti

v rámci kraja, preto by sme
radi rozšírili priestupkové oddelenie a ešte viac zefektívnili
jeho prácu.
Čomu predovšetkým sa váš
úrad venuje v súčasnosti?
Pracujeme na zabezpečení
sčítania obyvateľov, domov
a bytov. V tejto súvislosti musím vyzdvihnúť Okres Senec
a senecký mestský úrad, sú
v popredí pripravenosti na
sčítanie obyvateľov, domov
a bytov v rámci Slovenska.
Eva Lauková
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CENTRUM pre rodiny v kríze
pomáha už dva roky
Sociálny program Bratislavského samosprávneho kraja
(BSK) Centrum pre rodiny
v kríze pomáha rodinám už
dva roky. Od svojho vzniku
- 1. januára 2009 Centrum pomohlo viac ako 350 rodinám.
Jeho základným cieľom je
poskytnúť komplexnú, administratívne nenáročnú a bezplatnú pomoc členom rodiny,
ktorá sa ocitla v ťažkej životnej situácii.
„Verím, že záchrana rodiny je ako
záchrana života. Bratislavská
župa pomáha svojim občanom
prekonať krízu, o čom svedčí aj
už druhý rok fungujúce Centrum
pre rodiny. Počas tohto obdobia
sme pomohli viac ako 350 rodinám,“ povedal predseda BSK
Pavol Frešo.

Opravovali VÝTLKY
Bratislavský samosprávny kraj
opravil počas zimy 2104 m2 výtlkov na cestách II. a III. triedy.
Prioritou pri opravách výtlkov
boli cesty II. triedy, v prvom rade
hlavné ťahy, potom ostatné cesty vo vlastníctve župy. Najviac
výtlkov opravil kraj v Malackom
okrese - 825 m2, v Pezinskom to
bolo 722 m2 a v Seneckom 557
m2. Náklady na zimnú údržbu
do konca februára predstavujú
viac ako 1 milión 311-tis. eur bez
DPH. (bsk)

Pri sčítaní v roku 2011 sa bude
u nás po prvý raz zisťovať okrem miesta trvalého pobytu aj
obvyklé bydlisko, teda miesto,
na ktorom sa obyvateľ zdržiava
väčšiu časť roka, kde najčastejšie trávi denný a nočný odpočinok. Tento údaj zo sčítania

Bojujú proti
DROGÁM

Bratislavský samosprávny kraj
zriadil špeciálnu mailovú schránku bojprotidrogam@region-bsk.
Pre viac informácií kontaktujte:
sk, na ktorú môžu občania nahlasovať individuálne podnety,
PhDr. Katarínu Janíkovú, koordinátorku Centra pre rodiny v kríze,
týkajúce sa drogovej problemobil: 0911 523 026 (telefón je k dispozícii cez pracovné dni od 8.
matiky. Podnety môže nahlásiť
do 16. hod.), e-mailová adresa: centrumprerodiny@region-bsk.sk
ktokoľvek, kto má podozrenie,
alebo priame dôkazy o tom, že
Centrum sprevádza rodinu od inde nájsť potrebnú pomoc.
náhleho vzniku akútnej krízovej Služby Centra sú určené trom sa v jeho okolí predávajú drogy
alebo pseudodrogy. „Aj takousituácie až do vyriešenia a za- cieľovým skupinám:
radenia späť do bežného života. • pre rodiny, kde rodič alebo to formou chceme tieto prípady
Poskytuje komplexné sociálne dieťa je vo/po výkone trestu • podrobne monitorovať. Cieľom
a psychologické poradenstvo pre rodiny s deťmi pred, počas našej aktivity je najmä to, aby sa
celej rodine, resp. tým členom, alebo po rozvode • pre rodiny takéto zdraviu škodlivé látky nektorí o pomoc prejavia záujem. s deťmi s poruchami správania dostávali vôbec do obehu. PodKlienti centra majú možnosť a s poruchami ADHD a ADD (t. nety občanov budeme priebežvyužívať poradenské služby so- j. deti hyperaktívne a deti s po- ne vyhodnocovať a postúpime
ciálnych pracovníkov, psycho- ruchami pozornosti, ktoré majú ich príslušným orgánom,“ povelógov a terapeutov. Tieto služby problémy v správaní, v škole, dal župan Pavol Frešo. Kraj bude
ocenia najmä tí, ktorých situácia v nadväzovaní a udržiavaní vzťa- vo veci spolupracovať s políciou,
je komplikovaná a týka sa buď hov, ťažkosti so sebaovládaním, Úradom verejného zdravotníctva
viacerých členov rodiny alebo vlastnou agresivitou a často dô- aj so Slovenskou obchodnou inšpekciou. (bsk)
viacerých problémov a nevedia sledkami trpia aj celé rodiny).

PLAMIENOK po strate dieťaťa
Pri príležitosti 10. výročia
nezisková organizácia Plamienok otvorila v Bratislave
Denné centrum, ktoré ako
prvé svojho druhu na Slovensku bude slúžiť rodinám po
strate dieťaťa.
Slávnostným
prestrihnutím
pásky ho dali do užívania riaditeľka n. o. Plamienok Mária
Jasenková a predseda BSK
Pavol Frešo.
Osobné skúsenosti, ako aj prax

zo zahraničia, podnietili ľudí
a rodičov z organizácie Plamienok vybudovať Denné centrum
pre rodiny, ktoré stratili ťažko
choré dieťa. „Problémy rodiny
so stratou dieťaťa sa nekončia.
Práve naopak, život sa často
skomplikuje,“
skonštatovala
Jasenková. Smútiace rodiny
v novootvorenom centre nájdu
miesto, kde sa budú môcť prísť
podeliť o smútok, bolesť a taktiež o všetky krásne spomienky. „Verím, že sa tu aspoň sčas-

Sčítanie OBYVATEĽOV od 13. mája
V dňoch 13. mája až 6. júna sa
bude konať najrozsiahlejšie
štatistické zisťovanie – sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Ide o osobitný druh štatistického zisťovania, z ktorého
získané údaje budú užitočné
pre štátnu správu ako i samosprávu.

5

môže zaujímavým spôsobom
zmeniť počty obyvateľov jednotlivých sídiel a v nadväznosti na
to aj financie, ktoré vo forme podielových daní plynú do obcí.
Zisťovanie obvyklého bydliska
je silnou motiváciou pre obce,
aby na svojom území zabezpečili sčítanie skutočne každého
jedného obyvateľa. Významnú
úlohu môžu pri tom zohrať sčítací komisári.
Územie mesta Senec sa rozdelilo podľa vopred určených
kritérií (počet obyvateľov a počet bytov) na 20 sídelných jednotiek a 57 sčítacích obvodov,
v ktorých vykonajú sčítanie

sčítací komisári. Jeden sčítací
obvod zahŕňa priemerne 350 až
400 obyvateľov. Sčítací komisári začnú navštevovať domácnosti od 13. mája, aby obyvateľom odovzdali sčítacie tlačivá
a identifikátory potrebné na právoplatné sčítanie v listinnej podobe i elektronickej forme. Do
sčítacích formulárov sa budú
zapisovať údaje aktuálne k rozhodujúcemu okamihu sčítania,
teda k polnoci z piatku 20. mája
na sobotu 21. mája.
Sčítanie obyvateľov, domov
a bytov musia sčítací komisári
ukončiť najneskôr 6. júna.
(r)

ti podarí zmierniť bolesť rodine
v jednej z najťažších situácií,
ktoré môže zažiť,“ povedal župan. V Dennom centre na Zadunajskej ceste 6/A v Petržalke
bude Plamienok poskytovať
poradenstvo, pomoc psychológa a iných odborníkov.
Smútiacim súrodencom sa
budú venovať aj dobrovoľníci - absolventi vzdelávacieho
programu Sprevádzanie rodín
v smútení.

Zisťujú ÚDAJE
Do zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností
v SR bolo pre rok 2011 vybraných takmer 6-tisíc domácností
vo viac ako 300 obciach, teda
aj na území mesta Senec. Zisťovanie sa uskutoční od 1. do 30.
apríla prostredníctvom externých spolupracovníkov, ktorí sú
poverení funkciou opytovateľa
Štatistického úradu Slovenskej
republiky - pracoviska ŠÚ SR
v Bratislave. Opytovatelia sú
povinní sa preukázať osobitným
poverením a odovzdajú domácnostiam písomnú informáciu
o účele zisťovania.
Bližšie informácie môžete
získať na telefónnom čísle
02/6925 0400, 410.
(r)

6

VŠIMLI SME SI

SENČAN marec 2011

KLIENT si sám vyberá poskytovateľa
Novela zákona o sociálnych službách začala platiť od marca. Prináša viaceré zmeny
Občania odkázaní na sociálne
služby si môžu vybrať akéhokoľvek poskytovateľa bez obáv,
či im samospráva (mesto) na
neho prispeje. Novela zrovnoprávňuje poskytovateľov. V tejto súvislosti mesto Senec ráta
s nárastom finančných prostriedkov na sociálne služby.
• Obnovuje sa právo klienta na
výber poskytovateľa sociálnej
služby, klient si bude môcť opäť
vybrať verejného, alebo neverejného poskytovateľa sociálnej
služby. Po novom – na úhrade,
aj v prípade neverejného poskytovateľa sa podieľa samospráva
(teda mesto Senec).
Sociálne služby v zariadeniach
pre seniorov (ale aj denný stacionár, zariadenie opatrovateľskej
služby, nocľaháreň) sú hradené
z prostriedkov tej obce, mesta,
kde má klient trvalý pobyt. Mesto uhradí náklady na sociálne
služby, ktoré vykoná iná obec
(mesto).
• Rozsah opatrovateľskej
služby sa mení. Cena a rozsah
sa dajú určiť nielen podľa hodín,
ale aj podľa jednotlivých úkonov. Klient nebude musieť platiť
vždy za celú hodinu, ale niekedy
bude stačiť zaplatiť len za úkon
– napríklad donášku nákupu.
Klient tak ušetrí financie.
• Zákon spresňuje aj minimálny rozsah odkázanosti
na sociálnu službu. Zaručuje
klientovi minimálny rozsah zahrňujúci rôzne úkony a služby.

Stredisko opatrovateľskej služby v Senci.

Ak však klient nechce celý minimálny rozsah, môže sa rozhodnúť aj pre nižší. Napríklad vtedy,
keď niektoré úkony môžu robiť
rodinní príslušníci. Aj v tomto
prípade ušetrí.
• Posúdiť odkázanosť klienta na sociálne služby je už
možné aj podľa zdravotnej
dokumentácie, ktorú má klient
doma a nie je staršia ako pol

roka (zrýchli sa proces posudzovania a samospráva nebude
musieť platiť za lekársky nález, ktorý vypíše zmluvný lekár
klienta).
• Už sa neposudzuje odkázanosť na prepravnú službu.
Stačí predložiť potvrdenie lekára alebo posudok z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že
preprava bola nevyhnutná.

Mesto ušetrí vynakladané financie, práca sa zefektívni.
• Ďalšie zmeny: Dosiaľ, ak
človek chcel byť umiestený
v zariadení pre seniorov, musel
spĺňať dve hlavné podmienky:
mať dôchodkový vek a nepriaznivý zdravotný stav vyžadujúci si opateru. Po novom tam
môže byť umiestený aj občan,
ktorý nemá zdravotné problémy, ale napríklad – žena, ktorú
týra syn. Nie je potrebné posudzovať nepriaznivý zdravotný
stav takéhoto klienta (lekárska
posudková činnosť), ktorý žiada o posúdenie odkázanosti
na sociálnu službu z iných vážnych dôvodov, t. j. nie pre odkázanosť na pomoc inej osoby,
nakoľko by to bolo nadbytočné.
Touto zmenou sa urýchli proces
poskytovania sociálnej služby.
• Sociálnu posudkovú činnosť
môžu vykonávať aj sociálni pracovníci daného zariadenia na
základe poverenia mesta či vyššieho územného celku. Využije
sa tak už existujúci odborný potenciál a ušetria sa výdavky na
externú posudkovú činnosť.
Osobe, ktorá bezodkladne potrebuje sociálne služby, sa môže
vyhovieť vopred, ešte pred
nadobudnutím právoplatnosti
rozhodnutia o odkázanosti na
sociálne služby. Stačí, ak ho neskôr priloží k žiadosti o uzatvorení zmluvy.

Ako požiadať o poskytovanie sociálnej služby
v zariadení pre seniorov (domove dôchodcov)
1.) Na mestskom úrade je potrebné podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu
službu, spolu s lekárskym nálezom, posudkom, správou atď.,
teda lekárskym dokladom, ktorý nemôže byť starší ako šesť
mesiacov.
2.) Mesto požiada svojho posudzujúceho lekára, aby určil,
nakoľko sa žiadateľ nedokáže
o seba postarať. V prípade, že
klientom predložené doklady
o jeho nepriaznivom zdravotnom stave sú pre posudzujúceho lekára nepostačujúce,
vyžiada si od zmluvného lekára

klienta (tzv. ošetrujúci lekár)
lekársky nález na tlačive, ktoré klientovi zašlú poštou. Ak aj
tento lekársky nález je nepostačujúci, posudzujúci lekár požiada zmluvného lekára o jeho
doplnenie. Posudzujúci lekár
vypracuje lekársky posudok.
3.) Žiadateľa navštívi v domácnosti sociálny pracovník, aby
zistil, čo mu robí problémy. Sociálna posudková činnosť je
posudzovanie:
• individuálnych predpokladov
fyzickej osoby (zahŕňa najmä hodnotenie jej schopností
a úsilia riešiť svoju nepriaznivú

situáciu vlastným pričinením),
• rodinného prostredia fyzickej osoby (zahŕňa najmä hodnotenie schopností a rozsahu
pomoci, ktorú jej poskytuje
rodina),
• prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby
do spoločnosti (zahŕňa najmä
hodnotenie podmienok bývania
vrátane dostupnosti verejných
služieb a prístupnosti stavieb
občianskeho vybavenia).
Výsledkom sociálnej posudkovej činnosti je sociálny posudok. Na základe lekárskeho
posudku a sociálneho posudku

sa vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu.
4.) Mesto následne vydá rozhodnutie, či je žiadateľ odkázaný na poskytovanie sociálnej
služby v zariadení pre seniorov
(domove dôchodcov).
5.) Na základe právoplatného
rozhodnutia o odkázanosti na
sociálnu službu klient žiada
o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby s poskytovateľom sociálnej služby
podľa vlastného výberu.
Eva Lauková
foto Ján Lauko
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Spevácky večer v ZAJATÍ opery
Študenti Janáčkovej akademie múzických umění
(JAMU) v Brne, medzi nimi
aj Senčanka Lucie Szabová
(na obr.), vystúpili v Senci.
Obohacujúci operný Spevácky večer si Senčania užili
v mestskom kultúrnom stredisku. Lucie Szabová (mezzosoprán), Eva Štěrbová (soprán) a Roman Hoza (barytón)
predviedli svoje spevácke
umenie v dielach Stradella,
Vivaldiho, Mozarta, Schuberta, Dvořáka, Čajkovskeho

a Urbanca.
Lucie Szabová začínala so
spevom v siedmich rokoch
v ZUŠ Fándlyho v Senci. (Od
začiatku ju viedla Eva Casanova, ktorá nešetrila slovami
chvály na adresu Lucie, ale aj
jej spolužiakov a Anny Dubnovej, ktorá ich sprevádzala na klavíri. „Z Lucie rastie
speváčka
medzinárodného
významu,“ pochválila jej výkony.) Neskôr Lucie študovala
na konzervatóriu v Bratislave.
V súčasnosti študuje na hu-

dobnej fakulte JAMU v Brne
v triede Mgr. art. Marty Beňačkovej. Ako sólistka vystúpila
na medzinárodnom festivale Janáček Brno v scénicky
stvárnenom piesňovom cykle Zápisník zmizelého v roli
Zefky. Momentálne študuje
postavu Oľgy a postavu Filipevny z opery Eugen Onegin
v komornej opere JAMU. Pripravuje sa na koncertné cesty
do Turecka, Granady
a Japonska so zborom ScheswigHolstein. (el), foto Ján Lauko

AEROBIC maratón
V Labyrinte kultúrneho domu sa
7. mája o 10. hod. koná Aerobic
maratón. Program: Bodystyling
s Katarínou Koczkovou, Aerobik s Erikou Laurovou, Latino
s Emeteriom. Vstupné: 5 eur (r)

TANCE pre deti
Zápis na spoločenské tance pre
deti od 7 do 11 rokov sa koná
7. apríla o 16. hod. v Labyrinte
MsKS. Tréningy sú vo štvrtok od
15.30 do 16.15 hod. www.sun(r)
danceacademy.sk

Zmena v „záhradkárskom ZÁKONE“

Každý, kto má záhradku
v záhradkovej osade a dosiaľ
mu pozemok nepatrí, mal by
zbystriť pozornosť. Platí to aj
pre majiteľov pozemkov, na
ktorých je vytvorená záhradková osada. Dňa 1.4.2011 nadobudne účinnosť novela zák.
č. 64/1997 Z.z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vysporiadaní vlastníctva k nim (ďalej aj
„záhradkársky zákon“), ktorá
prináša niekoľko podstatných
zmien.
Dôvodom novely bola predovšetkým skutočnosť, že nájomné a náhrada za pozemok
v záhradkovej osade neodzrkadľovali trhové podmienky.
Výška ročného nájomného za
užívanie pozemku v záhradkovej osade bola dosiaľ určená
ako 10% z ceny pozemku. Cena
pozemku sa určovala podľa vyhlášky MP SR č. 38/2005 Z.z.
a vychádzala zo stanovených

Právnik radí
sadzieb. Pre pochopenie, sadzby sa pohybujú vo výške cca
od 0,017 do 0,39 eur/m. Novela
priniesla predovšetkým tú zmenu, že nájomca a prenajímateľ si
výšku nájomného môžu dohodnúť, čo dosiaľ možné nebolo. Ak
sa nájomca a vlastník nevedia
dohodnúť, nájomca bude povinný platiť nájomné vo výške
stanovenej podľa vyhlášky MS
SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení
všeobecnej hodnoty majetku.

V tomto prípade sa vo výške
nájomného odzrkadlia trhové
podmienky a lokalita, v ktorej
sa záhradka nachádza.
Zmena sa týka aj stanovenia
výšky náhrady v peniazoch za
pozemok v záhradkovej osade
v prípade, že záhradkári požiadali príslušný pozemkový úrad
o vysporiadanie vlastníctva
k týmto pozemkom. Dosiaľ bola
zákonom garantovaná minimálna náhrada za pozemok vo
výške 0,0996 eur/m. V zmysle
cit. novely sa výška náhrady
za pozemok určí znaleckým
posudkom podľa vyhlášky č.
492/2004 Z.z. Vlastníci tak za
svoj pozemok v procese vysporiadania vlastníctva pozemkovým úradom dostanú náhradu,
ktorej výška má byť v primeranom vzťahu k trhovej cene pozemku v čase prevodu.
V prípade, kde vyporiadanie
pozemkov v záhradkových
osadách sa už právoplatne

uskutočnilo alebo sa koná do
31.3.2011, majú vlastníci týchto
pozemkov nárok na finančnú
náhradu. Jej výška zodpovedá
rozdielu náhrady v peniazoch
podľa tejto novely a náhrady už
poskytnutej. O finančnú náhradu je však potrebné požiadať
do 31.12.2011, a to obvodný pozemkový úrad, ktorý schválil vykonanie projektu pozemkových
úprav. V kauzách neskončených do 31.3.2011 pozemkový
úrad zabezpečí znalecký posudok. Záhradkári majú možnosť rozhodnúť sa, či zoberú
návrh na vysporiadanie vlastníctva v záhradkovej osade
späť, alebo budú pokračovať
v konaní. V prípade, že sa návrh zoberie späť, záhradkári
sa môžu s vlastníkom pozemku dohodnúť na kúpnej zmluve a kúpnej cene za pozemok
samostatne.
JUDr. Mária Faithová
mfaithova@gmail.com
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Mladí reportéri na Ostrovoch
očarení PODMIENKAMI
Vďaka medzinárodnému projektu Comenius, do ktorého
je zapojené aj Gymnázium
A. Bernoláka v Senci, štyri
aktívne členky dostali jedinečnú príležitosť na pár februárových dní ochutnať život
v netypickom veľkomeste
Leicester na anglických ostrovoch.

Paradoxom bolo, že stretnúť
originálneho Brita sa stalo
menším problémom. Dôvod v celom Spojenom kráľovstve
nenájdete mesto s hustejším
výskytom imigrantov a s takou
zmesou rôznych exotických
kultúr a národností, ako je
tomu v Leicesteri. Hneď prvý
deň výletu sme strávili nezabudnuteľné chvíle na spriatelenej škole Sacred Heart Primary School. Všade, kam sme

sa pozreli, sme cítili úprimnú
radosť sršiacu z detských tváričiek, ktoré sa tešili z možnosti stretnúť nových ľudí.
Do projektu je zapojených
šesť krajín (Španielsko, Anglicko, Taliansko, Bulharsko,
Poľsko a Turecko) a o každej z nich si mladí anglickí
študenti pripravili krátku, ale
milú kultúrnu vsuvku. Po nej
sme aj my, žiačky GAB Senec
prezentovali našu krajinu. No
najväčším zážitkom bolo na
vlastnej koži zažiť atmosféru
v školskom areáli, ktorý predstavoval prototyp kvalitne vybaveného zariadenia, kde nie
je zvláštnosťou radosť z učenia. Zo školy sme odchádzali
očarení, plní detskej túžby zažiť vzdelávanie v podobnom
duchu aj v našej rodnej zemi.
Nasledujúce dni sme trávili

Téma holokaustu
stále ŽIVÁ

V histórii ľudstva sú udalosti, ktoré sa do dejín zapísali
prehliadkou historického Lei- čiernou kriedou, na ktoré by
cestru a vzdialenejšieho Yor- sa s odstupom rokov nemalo
zabúdať. Takou je aj vyvražku. Kombinácia starodávnej
denie Židov počas 2. svetovej
konzervatívnej
architektúry
vojny - označované pojmom
tehlových domov s pulzujúcim holokaust. A práve holokaust
životom mladej generácie nás bol témou prednášky, ktorá sa
okúzlila a často sme zostáva- uskutočnila na ZŠ Tajovského.
li stáť s očami rozšírenými od Riaditeľka školy Mgr. Božena
úžasu. Tých päť dní ubehlo Venerčanová privítala medzi
svetelnou rýchlosťou a zane- žiakmi vzácnych hostí, historika
chalo nezmazateľnú stopu a tajomníka Ústrednej rady Slovenského zväzu protifašisticv našich srdciach.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa kých bojovníkov (SZPB) PhDr.
podieľali na spríjemnení týchto Romana Hradeckého, ktorý sa
chvíľ, skvelým ľuďom, ktorých veľmi zaujímavo zhostil probsme mali šancu spoznať a uve- lematiky. Ďalšími hosťami boli
domiť si hodnotu každého jed- predseda OV SZPB Dr. Ladislav
ného človeka a jeho nenahradi- Jača, predsedníčka MO SZPB
v Senci MUDr. Oľga Čerbaničoteľné miesto na zemi.
vá, Zdenek Márton, člen SZPB a
Alex, Nika, Lucka a Janka, Alžbeta Vinczeová zo školského
študentky VI. O úradu. V rámci prednášky vyGymnázium A. Bernoláka hodnotili aj najlepšie výtvarné
práce na tému hrôzy vojny.
Mgr. Jana Strešňáková

PIATACI do
osemročného gymnázia
V zmysle zákona č. 245/2008
Z.z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) platného od
septembra 2008 sa môžu do
osemročnej formy gymnaziálneho štúdia hlásiť žiaci 5.
ročníka ZŠ.
Senecké Gymnázium Antona
Bernoláka
plánuje
v zmysle platnej novely školského zákona pre školský
rok 2011/2012 prijať do primy
(1. ročník osemročnej formy
štúdia) 28 žiakov na základe plánu výkonov určeného
Odborom školstva, mládeže
a športu Bratislavského samosprávneho kraja. Kritériá
pre prijatie sú zverejnené pri
vstupe do budovy školy aj na

webovej stránke školy www.
gabsenec.edu.sk.
Rodičia
musia požiadať riaditeľstvo
ZŠ o prihlášku do 10. apríla 2011 a základná škola
ju pošle do 20. apríla 2011
na strednú školu. Prijímacie
skúšky budú 9. a 12. mája
2011, dátum treba uviesť na
prihláške, nakoľko je možné
podať prihlášky na dve školy.
Gymnázium Antona Bernoláka v Senci má osemročnú
formu štúdia zameranú na
cudzie jazyky. Už od primy
sa podľa školského vzdelávacieho programu žiaci učia
dva cudzie jazyky – anglický
a nemecký v rozsahu po 3
hodiny týždenne.

Deň otvorených dverí
Vážení rodičia piatakov, pozývame Vás na Deň otvorených
dverí v utorok 5. apríla o 17. hod. do budovy školy na Lichnerovej ulici 69. Vedenie školy Vás oboznámi s podmienkami
prijatia na štúdium, s priebehom a podmienkami samotného
štúdia a aktivitami školy.

ZAUJALO NÁS
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Koniec TV vysielania „VZDUCHOM“
V poslednom čase sa v médiách objavujú správy, ktoré
informujú o konci analógového televízneho vysielania
(vysielanie
„vzduchom“).
Televízia a jej obsah sa stali
každodennými spoločníkmi
v našom živote, preto sme
sa rozhodli pozrieť sa na túto
problematiku
dôkladnejšie.
Aký je teda osud analógového
TV vysielania?
Celý proces „digitalizácie“ sa
riadi vládou schválenými dokumentmi širšie pomenovanými
ako „Návrh stratégie prechodu
z analógového na digitálne pozemské televízne a rozhlasové
vysielanie v SR“. Už názov napovedá, že stratégia rieši vysielanie šírené pozemne – teda
„vzduchom“. A práve príjem
„vzduchom“ je jedným z najrozšírenejších spôsobov príjmu TV
signálu. Väčšina bytových domov má takzvané STA (spoločné televízne antény), ktoré zatiaľ
takýto príjem staníc zabezpečujú. Dôležitým faktom však je,
že väčšina týchto pôvodných

SKÚSIME

systémov STA na nový digitálny (DVB-T) systém pripravené
nie sú a budú potrebné nemalé
investície do renovácie (často úplne novej kabeláže, prijímacích antén a príslušenstva)
týchto spoločných zariadení.

Nemenej dôležitým faktom
ostáva, že v drvivej väčšine
obytných domov STA využíva nízke percento obyvateľov.
Mnoho obyvateľov totiž už dávno uprednostnilo širšiu a najmä
kvalitnejšiu alternatívu vo forme

Sadnite si nad kalkulačky
Ako sme vyššie spomenuli, digitalizácia sa týka pozemného, terestriálneho vysielania, ktoré bude vypnuté. K vypínaniu už dochádza
postupne podľa jednotlivých regiónov. Často sa však spomína rok
2012 ako posledný rok analógového terestriálneho vysielania. Náhradou sa stane DVB-T, ktoré má jednu výhodu a tou je bezplatný
príjem. Na druhej strane však DVB-T zaostáva v oblasti ponúkaných služieb. V prvom rade je to obmedzená programová ponuka. Tá aktuálne obsahuje stanice STV1, STV2, STV3, Markíza, TV
Doma, JOJ, JOJ+, v druhom rade za nevýhodu považujeme aj vyššie spomenutú nutnosť prerobenia STA systémov, ktoré bude nákladné. Poslednou, avšak nemenej dôležitou nevýhodou je nutnosť
vlastniť TV prijímač s takzvaným DVB-T tunerom, alebo zakúpenie
takzvaného DVB-T Set top boxu. Ak k tomu pripočítame zistený fakt
o počte obyvateľov, ktorí takúto formu využívajú, myslíme si, že obyvatelia bytových domov, ktorí zvažujú úpravy svojich STA systémov
na DVB-T, by si mali sadnúť nad kalkulačky a prípadné ďalšie kroky
riadne zvážiť. Táto nemalá investícia totiž neznamená iba jednorazový výdavok vo forme modernizácie (a často aj úplne novej inštalácie rozvodov vrátane opätovného „rozvŕtania“ bytov), ale aj ďalšie
náklady spojené s údržbou a najmä spotrebou elektrickej energie
zariadeniami STA.

komerčných spoločností, ktoré
TV signál poskytujú za odplatu.
Výhodou týchto komerčných
poskytovateľov je najmä pestrá
ponuka TV staníc, doplnkových
funkcií a garantovaný servis.
Nevýhodu sú mesačné poplatky. Podľa nášho prieskumu, ktorý sme vykonali v 60 bytových
domoch v Senci, sme zistili, že
priemerne iba 12% obyvateľov
používa systém STA a zvyšných
88% obyvateľov používa služby komerčných poskytovateľov
(DigiTv, e-Net, Satro, T-Com,
Towercom, UPC...). Obyvatelia, ktorí majú príjem prostredníctvom káblových systémov
(e-Net, T-Com) sa nemusia
obávať žiadnych zmien, pretože týchto systémov sa zmeny
netýkajú. Obyvatelia, ktorí využívajú digitálne služby iných
komerčných poskytovateľov, by
taktiež nemali cítiť žiadne zmeny. Tie pocítia iba obyvatelia,
ktorí využívajú dosiaľ bezplatný
terestriálny (pozemský) príjem
najčastejšie prijímaný prostredníctvom spoločných televíznych
antén (STA).

OBČANOM POMÔCŤ PREPOČTOM, V KTOROM KALKULUJEME S KOMERČNOU ALTERNATÍVOU

Bytový dom, alternatíva 1

Bytový dom, alternatíva2

Našou priemernou vzorkou podľa prieskumu v našom meste je
bytový dom, ktorý má 48 bytových jednotiek – obyvateľov prijímajúcich TV služby. Investície do renovácie STA budú pre podobný
bytový dom vo výške minimálne 1000 eur. Ak takúto investíciu rozrátame na obdobie 10 rokov, dostaneme sa k cene 100 eur ročne,
ktorú musí znášať každý z obyvateľov bytového domu – aj tí, ktorí
využívajú služby komerčných spoločností. Náš model bude nereálny a bude počítať s tým, že STA sa za celých 10 rokov ani raz nepokazí a nebude potrebovať ďalšie investície vo forme servisu (čo je
samozrejme nereálne) a taktiež budeme uvažovať s úplne absurdnou situáciou, že všetci obyvatelia majú DVB-T tuner a nie je nutná
jeho kúpa (ktorá znamená ďalšie investície pre domácnosť). Podľa
nášho prieskumu obvyklý STA systém pre 48 obyvateľov obslúžia
zariadenia so spotrebou energie cca 300W, čo predstavuje pri priemernej cene 1kWh 0,15 eur ročnú spotrebu vo výške 2628kWH =
394,2 eur.
Ak teda rátame, že v našom priemernom obytnom dome budeme
potrebovať 1000 eur zo spoločného fondu na modernizáciu STA,
ktorú využíva iba 12% obyvateľov (48/100*12=5,76, po zaokrúhlení
6 obyvateľov), zistíme, že ostatných 42 obyvateľov im mesačne prispieva sumou 28,74 eur (394,2E/12/48*42) zo svojho vrecka na príjem pár staníc. V prípade, že bytový dom má menej obyvateľov než
nami uvažovaná vzorka so 48 bytmi, náklady na byt sú ešte vyššie.

Ak by si týchto 42 obyvateľov porovnalo túto cenu s inou alternatívou, zistili by, že napríklad v prípade, že by svojim 6 susedom radšej
namiesto „živenia“ drahej a často nespoľahlivej STA zo spoločného
fondu uhradili príjem staníc napríklad od spoločnosti e-Net, ušetrili by prinajmenšom 7,26 eur mesačne. E-Net totiž v cene 3,58 eur
mesačne ponúka 12 staníc, v ktorých sú samozrejme aj stanice,
ktoré budú dostupné v DVB-T po roku 2012 a mnohé ďalšie, ktoré
už po digitalizácii voľne dostupné nebudú. Týmto krokom by obyvatelia ušetrili na svojich susedoch prinajmenšom 87,12 eur ročne,
čo predstavuje 871,2 eur za obdobie 10 rokov a zároveň by svojim
susedom poskytli službu s vyššou úrovňou doplnkových služieb a
bohatším výberom TV staníc. Ďalšou alternatívou je služba Magio
od spoločnosti T-Com, ktorá ponúka oproti službe e-Net až 19 TV
staníc, jej používanie je však drahšie. T-Com momentálne ponúka
službu Magio TV Start vrátane prenájmu Set Top Boxu za 10,04 eur
mesačne. V takomto prípade sa nám javí výhodnejšia digitálna TV
od spoločnosti e-Net, ktorá ponúka službu SUPERTV MINI až s 30
stanicami (vrátane HD staníc) za mesačný poplatok 6,95 eur. Tieto
digitálne služby obsahujú navyše všetky vymoženosti modernej digitálnej televízie ako obraz v HD (vysokom) rozlíšení, pozastavenie
programu, pretočenie programu, EPG a mnohé iné. Spoločnosť eNet poskytuje výrazné zľavy na služby v prípade objednania viacerých prípojok naraz. Obyvatelia tak ušetria ešte viac peňazí, než je
nami vypočítané.

Do porovnania sme nezahrnuli služby šírené pomocou satelitného príjmu, pretože na takýto signál vo väčšine bytových domov neexistuje vhodná kabeláž a bytový dom „ovešaný“ satelitmi nevytvára oku lahodiacu scenériu nášho mesta. Náklady na zakúpenie a montáž satelitného kompletu pre individuálny príjem nie sú nízke a preto aj v prípade bezplatných služieb od Towercomm a T-com takýto model nepredstavuje úsporu.

Stojí za úvahu, ako v týchto neľahkých časoch naložiť s financiami a zároveň vyriešiť problém s digitalizáciou. V prípade záujmu
o ďalší článok či diskusiu na túto tému privítame vaše otázky, na ktoré zistíme odpovede.
Tomáš Juríček
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Spoločenská kronika
Narodili sa
Trevor Póor, Richard Pastva, Stella Krišková,
Filip Bella, Viktória Režňáková, Martin Kopřiva, Lucián Michálek, Lukáš Valach, Michal
Pavol Pánis, Ema Mikulášková, Natália Hromádková, Martin Badiar, Victória Tvoríková,
Sofia Egyedová, Dávid Ballán, Lillien Fogelová, Jana Mészárosová, Gabriel Selyem, Matúš Sobčák.

Manželstvo uzatvorili
Ľuboš Šranko - Jana Múcsková, Juraj Ďurana
- MUDr.Zuzana Petrakovičová, Boris Katerinčin - Lucia Katonová, Marcel Ježík - Jozefína
Vargová, Marián Szabó - Dominika Kropacseková

Blahoželáme jubilantom
Krásnych 80 rokov sa dňa 3.
apríla dožíva otec a dedko
Karol Vaš. Všetko najlepšie,
predovšetkým veľa zdravia
a životného optimizmu mu zo
srdca želajú dcéry Valika a Jarka s rodinami.

Jednota dôchodcov MO v Senci
Matilda Orbanová (60), Anna Šimková (75),
Štefánia Bacová (80), Anna Kopecká (80), Augustína Marčeková (80)

Klub dôchodcov
Katarína Mátyušová (65), Jozef Tanuška (65),
Jozef Eliáš (70), Marta Gulyášová (75), Juliana
Heringesová (75), Anna Šimková (75), Tibor
Török (75)

Slovenský zväz telesne
postihnutých ZO č. 215 v Senci
Juraj Jaščeg (45), Mária Petrovičová (45),
Mária Turnerová (50), Ing. Jozef Pomšár (60),
Mária Mazáčková (65), Kveta Skláršová (87)

Navždy nás opustili
Ľudovít Horváth (1946), Emília Szurmíková
(1931), Oľga Mistríková (1934), Jozefína Hanuljaková (1926), Ján Kontár (1939), Štefan
Bacigál (1946), Marian Bányai (1969), Robert
Laššu (1968), Štefan Kollát (1931), Štefan Topor (1931), Štefan Neszméry (1961), Mária
Jablonská (1921).
Dňa 4. marca uplynuli dva roky, čo
nás navždy opustila naša milovaná
mama a babička
Margita Guryčová a dňa 9. marca
uplynul rok, kedy
nás náhle opustil náš milovaný otecko a dedko Miroslav Guryča. S láskou na Vás spo-

míname, navždy ostanete v našich srdciach.
Dcéra Lenka a Janka s rodinami. Tí, ktorí ste
poznali manželov Guryčovcov, venujte im
spolu s nami tichú spomienku. Ďakujeme.
Dňa 2. marca sme sa navždy
rozlúčili s naším drahým Štefanom Bacigálom, ktorý nás
opustil vo veku 65 rokov. Ďakujeme príbuzným, priateľom, susedom a známym za prejavenú
sústrasť a kvetinové dary.
Dňa 2. marca uplynuli tri roky,
čo nás vo veku 34 rokov navždy opustila naša drahá Beátka
Bacigálová a 27. februára sme
si pripomenuli 11. výročie úmrtia
Pavla Bacigála, ktorý navždy
odišiel vo veku 59 rokov.
Prinášame biele ruže, majú biele lupienky. Na hrob Vám ich
ukladáme, je v nich drobná rosa
a každá kvapka rosy, to je naša
slza. Smútiaca rodina.
Dňa 16. marca uplynulo 20 rokov, čo nás navždy opustila
naša drahá mamička a babička
Františka Benovičová. Kto ste
ju poznali, venujte jej tichú spomienku. S láskou stále spomína
smútiaca rodina.
Dňa 16. marca uplynú dva roky,
čo nás navždy opustila naša
milovaná mama, dcéra, sestra,
švagriná, krstná mama a babka
Adriana Felvidékyová, rod. Kissová. S láskou na teba spomíname, navždy ostaneš v našich
srdciach.
Dňa 24. marca uplynuli dva roky,
čo nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec, svokor a dedko
Juraj Horváth vo veku 72 rokov.
S láskou na Teba spomíname.
Smútiaca rodina.
Dňa 9. apríla uplynie 10 rokov,
ako dotĺklo srdce nášho drahého manžela, otecka a dedka
Ferdinanda Chovančíka. S láskou na neho spomínajú manželka, dcéra a syn s rodinami. Kto
ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
Dňa 4. apríla uplynú štyri roky,
čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec a dedko František Jánó. Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomíname. Smútiaca
rodina.

Március 24-én egy éve, hogy
csendben, búcsú nélkül örökre
itt hagyott bennünket Jaszeniczký István. Szeretettel és
fájdalommal őrzi emlékét a gyászló család.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom,
susedom a známym za prejavenú sústrasť
a kvetinové dary pri poslednej rozlúčke s naším milovaným Jánom Kontárom, ktorý nás
opustil 17. februára vo veku 71 rokov. Smútiaca rodina.
Dňa 24. marca uplynul rok, čo
nás nečakane opustil vo veku
42 rokov milovaný syn, otec,
brat, švagor a strýko Štefan
Kopriva. Kto ste ho poznali,
venujte mu prosím tichú spomienku. Smútiaca rodina.
Dňa 8. februára sme sa navždy rozlúčili s naším drahým
manželom, otcom, svokrom
a starým otcom Jurajom Kovácsom. Opustil nás 4. februára vo veku 70 rokov. Ďakujeme
všetkým príbuzným a známym
za prejavenú sústrasť a kvetinové dary. Smútiaca rodina.
Dňa 1. marca nás navždy opustil vo veku 43 rokov drahý manžel, otecko, brat, syn a švagor
Róbert Laššú. Všetkým ďakujeme za prejavenú sústrasť
a kvetinové dary. Smútiaca
rodina.
Dňa 5. marca uplynul rok, čo
nás vo veku 65 rokov navždy
opustil náš milovaný Peter
Majo. S láskou na neho všetci spomíname. Kto ste ho poznali, venujte mu prosím spolu
s nami tichú spomienku. Smútiaca rodina.
Už nič nie je také, ako bolo
predtým. Stíchlo srdce i Tvoj
hlas, no zostali krásne spomienky v nás. Dňa 13. marca
uplynul rok, kedy nás náhle
opustila naša milovaná mama,
sestra, krstná mama a babka
Jolana Zárecká. S láskou na Teba spomíname. Smútiaca rodina.
Dňa 24. marca sme si pripomenuli nedožité 90. narodeniny Jany Šiškovej. S láskou
spomínajú synovia s rodinami, vnúčatá a ostatní príbuzní
a známi.

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. Marek Vincze, Mgr. Peter Szabo, Monika Škovránková,
Ing. Brigita Glončáková, Mária Rovenská, Martina Martišovičová, Ladislav Nádaský. 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.
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Program na apríl
Kino MIER Senec
1.,2.,3. piatok – sobota – nedeľa
MEDVEĎ YOGI
Medveď Yogi, miláčik malých aj
veľkých a jeho kamoš Bubu sú postavení pred najväčšiu výzvu svojho
života, aby spoločne našli spôsob,
ako park zachrániť. Animovaný rodinný film. USA, vhodné pre všetkých, 80 min. dabing.
Vstupné: 2,50 eur
4., 5. pondelok – utorok
AKO VIEŠ?
Keď už to vyzerá tak, že obaja sú na
dne a nevedia, čo ďalej, stane sa im
niečo neuveriteľné. Hrajú: Jack Nicholson, Reese Witherspoon, Paul
Rudd, Owen Wilson. USA, nevhodné do 12 r., 121 min.
Vstupné: 2,50 eur
7. štvrtok
FOTRI SÚ LOTRI
Žeby sa konečne zblížili? Aspoň
kvôli deťom? Najlepšia komédia
v tomto období. Hrajú: Robert De
Niro, Ben stiller, Barbra Streissand,
Dustin Hoffman. USA, nevhodné do
12 r., 100 min.
Vstupné: 2,30 eur
9., 10. sobota - nedeľa
NEJVĚTŠÍ Z ČECHU
Koľko štvorlístkov musíte nazbierať, aby ste prekonali rekord? Koľko
musíte zjesť párkov, aby ste v tom
boli najlepší? To všetko zistíte vo
filme... Hrajú: Simona Babčáková,
Jiří Vyorálek, Johana Švarcová, Aňa
Gieslerová. Česká komédia. ČR,
nevhodné do 12 r., 96 min.
Vstupné: 2,50 eur
11. pondelok
HABERMANNOV MLYN
Povojnový odsun Nemcov, pri ktorom sa spravodlivý hnev často miešal s tými najnižšími pudmi. Hrajú:
Karel Roden, Oldřich Kaiser, Zuzana Kronerová, Andrej Hryc, Jan
Hrušinský. Česko-nemecko-rakúsky film, nevhodné do 12 r., 100 min.
Vstupné: 2,20 eur
12. utorok
OBČIANSKY PREUKAZ
Film rozpráva o zvláštnom životnom
období, kedy detstvo prechádza
v dospelosť. Hrajú: Libor Kovář,
Anna Geislerová, Jana Šulcová, Lukáš Latinák a ďalší. ČR/SR, nevhodné do 12 r., 137 min.
Vstupné: 2,30 eur
14., 15. štvrtok - piatok o 18. hod.,
nedeľa o 15.30 hod.
GNOMEO A JULIA
Nový animovaný komediálno–dobrodružný film. Romanca trpasličích
milencov Gnomea a Júlie. USA,
vhodné od 7 r., 90 min.
Vstupné: 2 eurá

16., 17. sobota - nedeľa
VARIÉTE
Príbeh dievčaťa z malého mesta,
ktoré urobí veľkú kariéru v Los Angeles. Romantický muzikál. USA,
nevhodné do 12 r., 119 min.
Vstupné: 2,50 eur

17. nedeľa o 15.30 hod.
GNOMEO A JULIA
Nový animovaný komediálno - dobrodružný film. Romanca trpasličích
milencov Gnomea a Júlie. USA,
vhodné od 7 r., 90 min.
Vstupné: 2 eurá

19., 20. pondelok – utorok
SKUTOČNÁ GURÁŽ
Odplata si nakoniec cestu nájde.
Film je výnimočne silný a zároveň
zábavný. Hrajú: Jeff Bridges, Matt
Damon, Haile Steinfeld. USA, nevhodné do 12 r., 109 min.
Vstupné: 2,50 eur

Kultúrne podujatia: Knižnica

21. štvrtok o 18. hod.
23. sobota o 15.30 hod.
24.- 25. Veľkonočná nedeľa, Veľkonočný pondelok o 18. hod.
RIO
Film Rio je príbehom vzácneho
papagája menom Blu, ktorý žije
v malom meste so svojou paničkou
Lindou a spolu tvoria nerozlučnú
dvojicu. Vo filme uvidíte aj cestu
do exotickej Brazílie - krásne pláže
a slávny karneval. USA, vhodné pre
všetky vekové skupiny, 96 min. čes.
dabing
Vstupné: 2,30 eur
26. utorok a 28. štvrtok
TRI DNI K SLOBODE
Hrá vabank o svoj život a to všetko
pre ženu, ktorú nadovšetko miluje.
Hrajú: Russel Crowe, Liam Neeson,
Olivia Wilde a ďalší. USA, nevhodné
do 12 r.
Vstupné: 2,30 eur
29., 30. piatok sobota a 1. máj
ČIERNA LABUŤ
Príbeh Niny (Natalie Portman - Oscar za herecký výkon), baleríny
newyorského baletu, ktorej život je
podobne ako život všetkých v tejto profesii úplne pohltený tancom.
V ďalších úlohách: Winona Ryder,
Mila Kunis. USA, nevhodné do 12 r.,
101 min.
Vstupné: 2,30 eur
Detské a mládežnícke
predstavenia:
3. nedeľa o 15.30 hod.
O poskladanej dúhe
divadlo MaKiLe
Dúfam, že ste pripravení počuť dávny príbeh. Príbeh o šikovnom staviteľovi lodí a jeho veľkolepom diele
– arche plnom poslušných zvierat.
Vstupné: 2 eurá
10. nedeľa o 15.30 hod.
TOY STORY 3
Tvorcovia obľúbených filmov Toy
story opätovne otvárajú škatuľu
s hračkami a vťahujú divákov do
nápaditého sveta najobľúbenejšej
partie hračiek. Oscar za najlepší
animovaný film. USA, vhodné pre
všetkých, 86 min., slov. dabing
Vstupné: 2 eurá

1. piatok o 18. hod.
NOC s ANDERSENOM
15. piatok o 11. hod. Literárna hodina, o 18. hod. Literárny večer
DEŇ POÉZIE
Hosť podujatia: János Lackfi, básnik a Katalin Kulcsár, moderátorka
z Budapešti
Áprílis 15. A KÖLTÉSZET NAPJA
11.00 Rendhagyó irodalomóra,
18.00 Irodalmi est. Vendégeink:
Lackfi János költő és Kulcsár Katalin műsorvezető Budapestről
Kultúrne podujatia: Labyrint
15. piatok o 18. hod. vernisáž
a módna prehliadka PREMENY II.
Spojená škola, Tokajícka 24, Bratislava. Výstava výtvarných prác žiakov trvá od 6.4. do 5.5.
15. piatok o 18. hod. vernisáž
HARMÓNIA
Výstava obrazov z výtvarnej dielne
Art - Harmony
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Zlatica Kovácsová, Ingrid Kotovová,
Gabriela Mišíková, Viera Žilková
Výstava trvá od 6.4. do 5.5.
8. piatok o 19. hod.
Spomienka na legendy
Hity W. Matušku, M. Tučného, F. Sinatru a muzikálové hity v podaní Karola Rosenberga a Martina Hudeca.
Vstupné: 3 eurá
29. piatok o 16. hod.
Cesta okolo sveta, bábkové predstavenie pre deti do 10 r.
Vstupné: 2,50 eur
Mestské múzeum – 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.
6. streda o 19. hod.
Jarné zvykoslovie v Podunajskej
nížine
Prednáška etnologičky Dr. Izabely
Danterovej v maďarskom jazyku.
27. streda o 19. hod.
Čo (ne) vieme o stromoch?
Prednáška vybraných statí z dendrológie, náuky o drevinách v podaní Ing. Jána Maglockého.
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Ha Kábit a tévhit
– tudd hova tartozol!
Hidd már el- megkérdez a lelkiismeret
tiszta éned ő, vezet és jóra int,
csak vele vagy ember, tartod vele a színt,
bár néha ostoroz, de azért visz, vezet,
akit nem vezérel a lelkiismeret,
az tévelyeg, bolyong és útja elveszett.
Lelkünknek, szívünknek mutatja az utat,
merre tartsunk mindig, hűek kihez legyünk,
Istenért, nemzetért, emberért mit tegyünk
és értsük, kövessük, amit nekünk mutat,
mert ő jó szellemünk, nem enged elveszni,
lépteinket óvja, vele lehet nyerni.
Őrangyalunk egyben, szilárd, büszke
erőnk,
gonosztól, vihartól ezerszer óv, megvéd,
ha botlunk, elesünk irányt jelzi felénk,
hogy csak arra menjünk, higgyük, hogy ő
meggyőz!
hallgassuk, kövessük, vele nem ér veszély,
mindenkor támogat, mindennapi segély!
Ha kábít a tévhit, ha sötétben járunk,
józanít nagy bölcsen, a fényútra vezet,
mint egykor jó anyánk, aki most is szeret,
nem hagy ő elveszni, jövőnk, erős várunk!
minden ember gazdag, ha vele van mindig,
ha érti, hallgatja, s követi a sírig!
Jártában- keltében az ember sokat lát...
Ilyen- olyan dallal múlatja az időt,...
de a lelke súgja csak azt az egy dicsőt
fogadja szívébe, így megleli magát,
vezet a belső hang úgy éjjel, mint nappal,
lelkiismeretünk kristálytiszta hanggal.
Mgr. Katona Roland

Vystúpenie SKUPINY Rackajam
Pri príležitosti osláv maďarskej revolúcie
v rokoch 1848/49 v kultúrnom dome 18.
marca vystúpila skupina Rackajam na čele
s Györgyom Ferenczim z Maďarska. Toto
hudobné zoskupenie má fantastický repertoár, predovšetkým mnoho zhudobnených
básní Sándora Petőfiho. Práve tento autor

je veľmi obľúbeným básnikom speváka skupiny. Skupina Rackajam striedala pesničky
v štýle ľudovej muziky s bluesom, ba dokonca rockovej hudby. Na koncerte sa výborne
zabávali tak žiaci ZŠ s vjm A. M. Szencziho,
ako aj študenti zo Spojenej školy s vyučovacím jazykom maďarským v Senci.

A Rackajam fellépése Szencen

Az 1848/49-es magyar szabadságharc és
forradalom évfordulójának keretén belül
lépett fel március 18-án a szenci kultúrházban Ferenczi György és a Rackajam együttes. Ahogyan azt ettől a csapattól már megszokhattuk, ezúttal is stílusgazdagon, tele
ötlettel, játékossággal. Ők így varázsolják át

szabadságukat a közönség szívébe-lelkébe, így férkőznek hozzájuk módfelett közelbe. A népdalt blues-zenével, vagy akár némi
rockkal is társítva komoly, hazafias szívhez
szóló versek aláfestéseként érvényesítik
éppúgy, mint a könnyed, pulykaballadának
a megzenésíteseként. Nagyon sok költeményt zenésítettek már Petőfi Sándortól, nem
véleltlenül, mivel Ferenczi Györgynek éppen Petőfi a kedvenc költője. Az alapiskola
diákjai és a gimnázium tanulói is élvezték az
előadást, gyakran felcsendült a taps, a dúdolgatás. Mert a Rackajam stílusváltásaival,
temperamentumos fellépésével lekötötte a
nézőközönség, a hallgatóság figyelmét. A
zene- és szövegdinamika óriási erőssége
ennek a gárdának. Jó volt ott lenni koncertjükön az esős, szeles pénteki előadáson…

Mgr. Susla Béla

Poznaj SLOVENSKÚ reč
Obvodné a krajské kolo súťaže Poznaj slovenskú reč sa uskutočnilo 16. marca na ZŠ s vjm
A. M. Szencziho v Senci. Žiaci súťažili v reprodukovaní počutého textu, v prízvučnom čítaní,
preukázali svoju slovnú zásobu a výslovnosť vo voľnej tvorbe textu na danú tému. Umiestenie žiakov A. M. Szencziho: obvodné kolo I. kategória (4. ročník): 2. Viktória Eliašová,
obvodné a krajské kolo II. kategória (8. ročník): 1. Ágnes Mináriková

Ismerd meg a szlovák nyelvet verseny
Március 16 - án az iskolánkban zajlott az Ismerd meg a szlovák nyelvet verseny körzeti és
a kerületi fordulója. A versenyzőknek be kellett mutatniuk szlovák nyelvi képességeiket.
Az első fordulóban a hallott szöveg reprodukálása, hangsúlyos olvasás, majd az adott
témában saját szöveg alkotása, valamint megadott hívószavakkal történet szerkesztése
volt a feladatsor. Tanulóink eredményei - körzeti forduló eredménye az I. kategóriában (IV.
Évfolyam): 2. Eliaš Viktória, - körzeti forduló eredménye az II.kategóriában (VIII. évfolyam):
1. Minárik Ágnes, - kerületi forduló eredménye a II. kategóriában (VIII. évfolyam): 1. Minárik
Ágnes
Mgr. Horváth Magdaléna

MEGHÍVÓ

POZVÁNKA

A szenci Szenczi Molnár Albert Alapiskola vezetése szeretettel meghívja Önt és
családját 2011. április 2-án, az anyanyelvi
oktatás újraindítása 60. évfordulójának
ünnepségére.
Műsor:
13:30 - ökomenikus szertartás a Szent
Miklós templomban
15:00 - műsor a művelődési házban, emléklapok átadása
17:00 - kopjafa-avatás az iskolai épület
előtt
17:30 - a kiállítás megnyitója az iskolában,
állófogadás

Riaditeľstvo ZŠ s vjm Alberta Molnára
Szencziho Vás srdečne pozýva 2. apríla
2011 na oslavy 60. výročia znovuotvorenia
národnostnej školy v Senci.
Program:
13:30 - omša v Kostole svätého Mikuláša
15:00 - kultúrny program a odovzdávanie
pamätných listov v kultúrnom stredisku
17:00 - odhalenie pamätného stĺpa v areáli
školy
17:30 - otvorenie výstavy v školskej budove, recepcia

Kérem jelezze a részvételi szándékát: 02/45923229, szencziai@gmail.com
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Mladí FUTBALISTI v Turecku
V rámci skvalitnenia tréningového procesu mužstvo starších
dorastencov ŠK SFM SENEC
pod vedením trénera Andreja
Štellára využilo prvýkrát v histórii klubu možnosť sústredenia
v tureckej Antalyi v dňoch 19.
až 26. februára. Výhodou bolo,
že boli jarné prázdniny a chlapcov nemuseli uvoľňovať zo škôl.
„Absolvovali sme sústredenie,
aké nám môžu závidieť mnohé mužstvá z 1. dorasteneckej
ligy,“ uviedol vedúci mužstva
a vedúci výpravy Ľudovít Szabo. Tréner si pochvaľoval výborné tréningové podmienky v
komplexe hotela Titanic, ktoré
počas roka využívajú aj renomované mužstvá Lokomotiv
Moskva či Rapid Viedeň a iné.
„Okrem ranných rozcvičiek na
pláži sme absolvovali deväť
tréningov
a jeden prípravný
zápas s rakúskym seniorským
mužstvom SC RETZ, ktoré sa
snaží o postup do tretej ligy. Po
výbornom výkone sme vyhrali
3:2. Výsledok a predvedená hra
tešia o to viac, že máme veľmi
mladé mužstvo a viacerí chlapci
môžu hrať ešte v kategórii mladšieho dorastu,“ dodal tréner.
Mužstvo využívalo všetky dostupné možnosti, ktoré ponúkal
luxus hotela. Chlapci naberali
silu v posilňovni, po náročných
tréningoch regenerovali v tureckých kúpeľoch a Well ness
centre a využívali aj plavecké
bazény. Na špeciálne herné tréningy chodili na ihriská do tréningového komplexu, ktorý bol
neďaleko hotela. Po náročnom
programe si pochutnávali na tureckej, ale i európskej či ázijskej

kuchyni.
„Po zimnej príprave, v ktorej
sme absolvovali 39 tréningov
a odohrali desať prípravných
zápasov sa chlapci, čo sa týka
prístupu ku svojim povinnostiam, výrazne zlepšili a myslím
si, že si uvedomujú, že len tvrdou prácou môžeme dosiahnuť
ciele, ktoré sme si stanovili. Ak
sa mužstvo neoslabí, budúci
rok by sme sa mohli pokúsiť
o prienik do dorasteneckej ligy.
Verím, že aj takéto kvalitné sústredenie nám k tomu dopomôže a že to, čo chlapci poctivo
natrénovali, odovzdajú v majstrovských zápasoch,“ dodal A.
Štellár.
Výpravu tvorilo 23 hráčov, realizačný tím a niekoľko rodičov.
Spomínať na krajinu polmesiaca
budú brankári: Milošovič, Maluniak, Hanák, hráči Žitňák, Huszár Dávid, Huszár Tomáš, Sabo,
Bičár, Šavara, Budinský, Sidó,
Szabo, Murcko, Kováč, Köplinger, Adame, Minárik, Klokner,
Lapin, Janotik, Brieška, Neštic-

ký a Dugovič. Realizačný tím
bol v zložení Andrej Štellár tréner, Michal Szabadoš asistent
a masér a Ľudovít Szabo vedúci
mužstva a výpravy.
„Za všetko, čo sme mohli absolvovať a bez ktorých by to
určite nebolo na takej úrovni,
patrí vďaka našim sponzorom

a ľuďom, ktorí nám pomohli finančne alebo vecne: firme
ATYP – STAV, YOPUR, STELLART, CENTRALCHEM, mestu
SENEC – primátorovi Kválovi,
pani viceprimátorke Nemcovej,
pánovi Mrvovi a v neposlednom
rade pánovi Mokošovi,“ uzavrel
(r)
vedúci mužstva Szabo.

Klub PICCARD SENEC pri príležitosti 50. výročia svojho založenia
usporadúva tradičné lukostrelecké preteky „ŠÍP PICCARDU“
Dňa 30. apríla 2011 (sobota)
» Slnečné jazerá - JUH (plážová reštaurácia - TRÓJA)
» preteky - 2D/3D (2x14 netradičných terčov !!!)
» štartovné (10 eur dospelí, 5 eur deti)
» začiatok o 10. hod.
» kategórie (HU, CU, OL, BB, TRRB, TRLB, CRB, ...)
» vyhráva každý (už pri registrácii !!!)
» strava individuálna v plážovej reštaurácii

INFORMÁCIE: Jankovič Peter

» v prípade záujmu zabezpečíme ubytovanie v chatkách
na pláži (osoba/noc - 10 eur)
» historické oblečenie lukostrelcov bude hodnotené
a ocenené na tradičnej „módnej prehliadke“
» po skončení „výherná lukostrelecká tombola pre strelcov“
» strieľať môžu všetci bez obmedzenia! (eskimák, mongol,
tatár, indián, ...)
» fotky z predchádzajúcich ročníkov - www.piccard.sk

tel.: 0905 785 061 e-mail: japet@zoznam.sk
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Reakcia na článok VEĽKÉ OČAKÁVANIA RODIČOV,
ktorý bol uverejnený v marcových novinách Senčan
Ak prezident ŠK SFM Senec
Ing. Alexander Matlák je rozčarovaný, tak môj pocit po
prečítaní tohto článku ani neviem pomenovať.
Môj syn Mário Tóth odišiel do
iného klubu, ale nie preto, že
by som sa ho chcela zbaviť. Má
moju veľkú podporu ako rodiča
od prvého dňa, keď som ho prihlásila na futbal. Mám dve deti
a obe aktívne športujú. Ja sa
im v tejto oblasti maximálne venujem a plne ich v tom podporujem. Nechcela som sa syna
určite zbaviť a verím, že som
ho vychovala k poctivosti, zodpovednosti a samostatnosti.
Svoje miesto vo futbale má vďaka tomu, čo dokáže na ihrisku,
a nie vďaku tomu, že má za rodiča napr. prezidenta klubu.
Svojím poctivým trénovaním dosiahol naozaj skvelé výsledky.
Sú to výsledky predovšetkým
jeho usilovnosti a hodín venovaných hre s loptou na nohe a nie
výsledkom klubu alebo rodiča.
Čo sa týka toho, že ŠK SFM si

pripadá ako farma pre iné kluby, je to smiešne, lebo ako rodič
som v tomto klube musela platiť
všetko od trénera, oblečenia,
vozenia syna na tréningy (kým
bol menší) a až do júna 2010 aj
na zápasy, sústredenia, turnaje,
ktoré sa konali mimo Senca. Od
klubu dostal akurát plochu, po
ktorej behal. Ak by som si spätne zrátala všetky vynaložené
financie, mohla som mu radšej
platiť súkromného trénera. Ten
by ma možno vyšiel menej.
Zaujímavé je, že v AS Trenčín
určite nehrá v nižšej súťaži, hrá
svoju kategóriu a to prvú ligu.
Klub ho pritom oblieka, vozí na
zápasy, zabezpečuje teplú stravu v hoteli, ak idú mimo Trenčína. Počas siedmich mesiacov, čo tam je na študentskom
hosťovaní, bol trikrát v zahraničí
na sústredení, boli ubytovaní
v štvorhviezdičkových hoteloch
a mňa ako rodiča to nestálo ani
euro. Vlastne ani nemusím chodiť ďaleko po príklad, môžem
uviesť aj senecký klub Piccard,
ktorý svoje hráčky vozí na kaž-

dý tréning, zápas aj turnaj. Prečo v jednom klube sú peniaze
na rozvoj a podporu futbalu
a v druhom si musíte všetko
platiť sami?
Pán Matlák všade hlása, ako
podporuje talentovanú mládež, s čím si dovolím nesúhlasiť, nakoľko nie je ochotný
korektne rokovať ani s rodičmi,
ani s inými klubmi. Dôkazom
toho je, že pravdy sa dočkáte
až na Slovenskom futbalovom
zväze a pritom vy ako rodič
nechcete nič iné, len aby sa
vaše dieťa venovalo športu,
ktorý ho baví. Nechápem, prečo chce repasovať hráčov, len
preto, že odi-šli na študentské
hosťovanie. Neuvedomuje si, že
sú naďalej hráčmi ŠK SFM a robia mu dobré meno? Pritom títo
hráči boli ochotní vzdať sa pohodlia domova, školy, v ktorej
dosahovali výborné výsledky
a reprezentovali mesto Senec
v rôznych oblastiach, za ktoré
boli dokonca ocenení primátorom mesta Senec. To, že niektorí hráči odolali vábeniu iných

klubov, sa zakladá najmä na ich
zdravotnom stave a nie na lojalite k svojmu klubu.
Za čo by chcel klub SFM zaviesť
výchovné poplatky? Rodičia
platia nemalé sumy, aby sa deti
venovali športu, a nie flákaniu
či drogám na ulici. To má rodič
platiť za šport a potom si ešte
vlastné dieťa vykúpiť v detskom
veku? Prečo z tohto klubu odchádzajú hráči aj tréneri ako na
bežiacom páse? Komunikuje sa
tu? Hrajú naozaj len tí najlepší?
Určite nie. Každý jeden hráč, čo
je v klube, má podporu rodiča
a tí chlapci, ktorí prestúpia na
študentské hosťovanie, tej rodičovskej podpory majú o to viac,
že im rodičia veria, že sú samostatní a netreba im pripravovať vydláždenú cestičku, aby si
zahrali. Myslím si, že Ing. Matlák
by mal prehodnotiť svoje myšlienky a vyjadrenia o rodičoch
svojich hráčov a prestať ich súdiť a hodnotiť, bez toho, aby si
vypočul pravdivé skutočnosti aj
druhej strany.
Iveta Tóthová, rodič

Podľa doby sporenia zhodnotíte svoje vklady – a to až o 22 %

Investujte s bonusom

V uplynulom roku sa ukázalo, že občania,
ktorí sa rozhodli investovať do stavebného sporenia v Prvej stavebnej sporiteľni,
a. s., urobili krok správnym smerom. Banke aj jej klientom sa darilo. O tom, že v Prvej stavebnej sporiteľni, a. s., nechcú iba
žiť z minuloročných úspechov, ale majú čo
ponúknuť záujemcom o výhodné investovanie aj v tomto roku, hovoríme s Gabrielou Smrtičovou, oblastnou vedúcou Prvej
stavebnej sporiteľne, a. s.
V minulom roku získala vaša stavebná
sporiteľňa, a. s., za mimoriadne podnikateľské výsledky druhé miesto v rebríčku
Banka roka. Lenže zo starých zásluh sa
dlho žiť nedá...
Súhlasím s vami. Aj preto prichádzame s atraktívnou ponukou pre fyzické aj právnické
osoby. A pretože sporenie nevyšlo z módy,
skôr naopak, začiatok roka je v znamení sporenia.
Čoho sa týka spomínaná ponuka?
Klientom, ktorí uzatvoria novú zmluvu o stavebnom sporení, ponúkame úrokový bonus.
To znamená, že ku klasickému 2 %-tnému
úroku na vklady mu pripíšeme navyše aj
špeciálny úrokový bonus. Výška úrokového
bonusu bude závislá od doby sporenia, pre

ktorú sa klient rozhodne pri uzatvorení zmluvy o stavebnom sporení. Úrokový bonus sa
bude vzťahovať iba na vklady za rok 2011.
Bude úrokový bonus zaujímavý pre tých,
ktorí chcú so stavebným sporením predovšetkým dlhodobo sporiť?
Práve pre nich je určená táto novinka. Rátajte so mnou. Po prvom roku sporenia predstavuje úrokový bonus 4 % p. a. na vklady
a k tomu prirátame klasický úrok vo výške
2 %. Takže celkové úročenie vkladov bude
v roku 2011 predstavovať 6 %. V každom
ďalšom roku sporenia sa úrokový bonus
zvýši o 2 % a k tomu treba prirátať klasické 2
%-tné úročenie. Takže pri šesťročnom sporení úrokový bonus a štandardné úroky spolu zhodnotia vaše vklady 14-timi percentami
(12 % bude predstavovať úrokový bonus + 2
% štandardné úročenie). A ak budete sporiť
10 rokov, úrokový bonus spolu so štandardnými úrokmi dosiahnu 22 % (20 % úrokový
bonus + 2 % štandardné úročenie). A to je
pre dlhodobo sporiacich klientov mimoriadne atraktívna ponuka.
Čím je podmienené získanie úrokového
bonusu?
Záujemca si musí uzatvoriť novú zmluvu
o stavebnom sporení do 31. marca
2011. Minimálna cieľová suma je stanovená

na 1 700 €. Pri podpise zmluvy si stavebný
sporiteľ sám určí, koľko rokov bude sporiť.
Podmienkou pre pripísanie úrokového bonusu je to, aby klient nevypovedal zmluvu pred
ukončením jej platnosti, aby ju nespájal,
nedelil, nepreviedol na iného sporiteľa. Táto
zmluva neumožní klientovi počas jej platnosti požiadať o medziúver, nemôže si uplatniť
ani nárok na stavebný úver. Ak ale hovoríme
o atraktívnom sporení, potom tieto fakty nie
sú pre sporiaceho klienta takmer v ničom
obmedzujúce.
Bude sa aj k týmto zmluvám pripisovať
štátna prémia?
Samozrejme. Každý klient má nárok na jednu štátnu prémiu ročne. Od výšky vkladov
v danom roku sa odvíja aj jej výška. V tomto
roku predstavuje 10 % z vkladov, maximálne
66,39 €. Ak má stavebný sporiteľ viac zmlúv,
musí si vybrať, ktorá z nich bude prémiovo
zvýhodnená.
Podrobné informácie získate na adrese:
• Lichnerova 22/A
Senec
02/4592 6553
• Lichnerova 33
Senec
0915 813 002
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Prehliadka hádzanárskych TALENTOV
Prvý ročník turnaja najmladších EKONOVA CUP 2011 priniesol veľa hernej radosti
Na palubovke vládla nefalšovaná radosť z hry aj dobrých
výsledkov. Keď sa nedarilo, objavili sa aj slzy. Občas sa ešte
niekto nesústredil na hru tak,
ako bolo treba, ale aj to patrí
k hre tých, ktorí sa nie tak dávno dali na hádzanársku dráhu.
V bránke pomáhal aj talizman
pre šťastie, ešte viac však povzbudzovanie rodičov, trénerov či spoluhráčov. Prvý ročník
turnaja Ekonova Cup 2011 bol
náročný predovšetkým po organizačnej stránke, organizátor
a predseda HK Piccard Senec
František Gábriš však námahu
neľutoval: „Pohľad na hru najmladších zaháňal únavu. Založili sme tradíciu a chceme v nej
pokračovať.“
Tím HK Piccard Senec A skončil
2. a HK Piccard Senec D na 3.
mieste. Najlepším hráčom skupiny A sa stal David Šidó (Senec A), najlepším hráčom skupiny B Adrián Gábriš (Senec B),
najmladší, iba šesťročný hráč.
Turnaj detí vo veku od 6 do 10
rokov sa hral vo výbornej atmosfére v telocvični ZŠ Tajovského
v dvoch skupinách za výdatnej
podpory hlasiviek rodičov. Hrali
zmiešané
chlapčensko-dievčenské družstvá systémom každý s každým. Na poslednú chvíľu pre choroby odriekli účasť
tímy z Česka a Francúzska.
Výsledky:

Mládež bojovala ako o život. Hrali zmiešané chlapčensko-dievčenské družstvá, na snímke dva senecké celky.

David Šido (Senec A) sa stal najlepším hráčom skupiny A.

Skupina A: 1. Ivanka pri Dunaji,
2. Senec A, 3. Sereď A, 4. Senec B, 5. Senec C, 6. Pezinok
A, 7. Tomášov A. Najlepší hráč
David Šidó (Senec A), najlepšia
brankárka Prtbelová (Sereď),
najlepšia strelkyňa Horváthová (Sereď).
Skupina B: 1. Tomášov B, 2.

ŠKP Bratislava A, 3. Senec D, 4.
Senec E, 5. Sereď B, 6. Ivanka
pri Dunaji B, 7. ŠKP Bratislava
B, najlepší hráč Adrián Gábriš
(Senec B), najlepší brankár
Kanka (ŠKP Bratislava), najlepší strelec Szimeth (Tomášov).
Eva Lauková, foto Ján Lauko
foto na www.senec.sk

„Máme PERSPEKTÍVNY káder“

Nový tréner prvoligových hádzanárok Piccard Senec Štefan Kelemen radšej chváli, ako kritizuje
Hráčky vravia, že priniesol
do družstva oživenie. On si
pochvaľuje, aké sú usilovné.
Zatiaľ s nimi odohral štyri zápasy, bilancia štyri prehry ho
mrzí.
Prečo ste prijali ponuku, trénovať senecké hráčky?
-Bol som voľný, je to pre mňa
aj určitá výzva, niečo ešte dokázať.
Na post ste nastúpili tri dni
pred prvým zápasom jarnej
časti ligy...
-Nebolo to jednoduché, mal
som s hráčkami len dva tréningy a hneď sme išli v zápase
s Močenkom naostro. Nepoznal som hráčky, niekedy sme si

nerozumeli, čo od seba navzájom chceme...
Výborný zápas ste odohrali
s Bytčou, ktorá vedie tabuľku...
-Prehrali sme len o dva góly, 55
minút sme to ťahali na víťazstvo.
Nestačili sme až v závere.
Čo vás prekvapilo?

-Budem hovoriť len o tom, čo
ma milo prekvapilo. V kádri
je 20 hráčok a ich dochádzka
na tréningy je ukážková. Ako
tréner som to nezažil nikde
- v Šali, Banskej Bystrici ani
v Bánovciach. Je to dôležité,
mám na čom stavať.
Vystačíte si s týmto celkom?
-Určite, ďalšie posily netreba,
je to mladý perspektívny tím,
vzácne vyrovnaný. Mojou snahou je, aby hráčky vedeli zahrať
na dvoch postoch, aby boli
univerzálnejšie. Na hosťovaní
u nás je iba jedna hráčka.
K akému štýlu hádzanej inklinujete?
-Mám rád severskú – dánsku

a nórsku hádzanú. Zameriaval
som sa na ňu aj v predchádzajúcich kluboch a nesklamala
ma.
Vidíte po štyroch zápasoch
nejaké herné zmeny?
-Je ešte priskoro hodnotiť, ale
už si rozumieme, hráčky sa
zlepšili kombinačne, hra má
hlavu-pätu.
Kde najbližšie hráte?
-Liga má prestávku, využijeme
ju na dvojzápas v Rakúsku,
aspoň si môžeme niečo vyskúšať.
Ligový zápas hráme v nedeľu 3.
apríla o 16. hod. na „domácej“
palubovke v Pezinku.

Eva Lauková, foto Ján Lauko
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Hľadáme SPÔSOBY, nehľadíme na dôvody
Tréner futbalistov SFM Senec Anton Jánoš po výkone s Petržalkou siahol hráčom na financie
Po štyroch zápasoch v jarnej časti 1. ligy pád o tri
priečky na 7. miesto v tabuľke (aj keď bodové rozdiely
boli minimálne) nepotešil fanúšikov seneckého futbalu.
Výbuch v Petržalke (3:0) dotlačil trénera Antona Jánoša
aj k nepopulárnemu kroku.
Navrhol siahnuť im na financie. Okrem toho hráči SFM
Senec vyhrali so Šaľou 1:0,
remizovali 0:0 s Moldavou a
Liptovským Mikulášom.
Prehra s Petržalkou stále rezonuje. Prečo?
-Nejde o výsledok, aj keď škrie.
Naši hráči však hrali bez nasadenia, chýbala bojovnosť. Do
20. minúty sme mali aj šance,
potom začali hrať systémom,
že už sa nič nemôže stať.
Bol niekto, kto nesklamal?
Sklamali takmer všetci. Bol to
výkon tak na 60 percent.
Chytal váš asistent Štefan
Kollár...
Martin Matlák bol zranený, mal
natiahnutý sval. Ale to nebolo
o góloch v sieti brankára, ale
o hre ostatných.
V štyroch zápasoch vaši
zverenci dali iba jeden gól.
V útoku nám chýbal Bognár,
ten bol tri týždne zranený, nastúpil až v poslednom zápase

v Liptovskom Mikuláši. Chýba nám dynamický technický
hráč typu Železník. Hľadáme
však spôsoby, ako z toho von,
nie dôvody.
Zápas v Liptovskom Mikuláši
bol zo strany hráčov lepší?
Určite, výkon bol na približne
90 percent. Keby tak zahrali
s Petržalkou, o výsledok by
som sa nebál. V Mikuláši potvrdili, že v Petržalke zápas
podcenili a odflákli.
Čo je s Hromkovičom? Mal
ponuku z Trnavy, kluby sa
nedohodli...
Zakývalo to s ním. Na jeseň
podával stabilné výkony, v Mikuláši sedel na lavičke. Musí
sa vzchopiť. V obrane ho nahradil Habai. A niektorých hráčov opustili frajerky...
Najbližšie 2. apríla hráte

Zmeny po ZIMNEJ prestávke

Vpravo Richard Chorvatovič, strelec jediného seneckého gólu.

v Trenčíne s lídrom. Na čo
sa zameriate v príprave na
tento zápas?
Na útočné a obranné herné
kombinácie aj štandardné situácie. Kondične sú hráči na
tom dobre, horšie je to mentálne... Veľké zásahy na postoch
robiť nebudem. Máme pred

sebou ešte jedenásť zápasov.
Prestupy sa uzatvárajú do
konca marca. Máte ešte nejaké rozrobené?
Uvažujem o ďalších dvoch
hráčov, zvolenie mám aj od
prezidenta klubu. Uvidíme...

Hráčske odchody z ŠK SFM Senec: Marek Kostoláni - ukončenie hosťovania, Ján Sokol - Partizán Bardejov, Martin Železník
Eva Lauková
- ukončenie hosťovania, Roman Pálka - ukončenie hosťovania,
foto Ján Lauko
Hráčske príchody do ŠK SFM Senec: Bognár Zoltán - Tatran
Prešov, Bagi Tomáš - ŠK SLovan Bratislava, Habai Michal - TJ Seneckí dôchodcovia, ženy a deti majú aj v jarnej časti súťaSokolov, Kosák Adam - TJ Veľké Ludanice
že vstup na zápasy zdarma.
Pre dôchodcov naďalej platia preukazy, ktoré klub vydal pred
Hlavný tréner Anton Jánoš, asistenti Miroslav Holienka a Štefan začiatkom jesennej časti. Ak preukaz niekto stratil, vydajú mu
Kollár, lekár MUDr. Miroslav Babiak, masér a fyzioterapeut Jozef nový pred prvými tromi domácimi zápasmi v pokladni pred hlavSzucs, technický vedúci Lukáš Matlák
ným vchodom.

Vyhlásia NAJLEPŠÍCH športovcov
V stredu 30. marca o 17. hod. sa v kinosále kultúrneho domu
začne vyhlasovanie najlepších športovcov mesta Senec za rok
2010. Bude medzi nimi aj majsterka sveta v pretláčaní Lucia
Debnárová či na vrcholových svetových podujatiach úspešní
taekwondisti. Spoznáme aj najlepšie športové kolektívy a naj-

lepšieho trénera. Súčasťou vyhlásenia je aj športovo-kultúrny
program, v rámci ktorého vystúpi tanečná skupina No Limits,
uvidíme ukážky akrobatického rock´n rollu, Zumby v podaní
detí aj žien. Predstavia sa najmladší futbalisti ŠK SFM Senec
(r)
Pusinky, ale aj najlepší seneckí taekwondisti.

