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OTVÁRAME
Park oddychu

Po komplexnom dokončení
mesto otvára v stredu 11. mája
o 16. hod. Park oddychu (areál amfiteátra). Pripravený je aj
kultúrny program. Aby sa vyšlo
v ústrety mamičkám s deťmi,
objekt už môžu navštevovať aj
pred týmto termínom.
Projekt
bol
financovaný
z eurofondov a jeho hodnota
je takmer 790-tis. eur, piatimi
percentami prispelo aj mesto.
Upravená plocha má 11-tisíc
m2. Hlavným zámerom projektu bola revitalizácia mestskej
oddychovej zóny. Nová podoba predurčuje areál na širšie
využitie.
(el)

Kto uvarí
najlepší guláš?
Spolok Seneckých podnikateľov (SSP) pozýva na
tradičnú súťaž vo varení guláša, ktorá sa uskutoční pod
záštitou primátora. Prihlásené družstvá budú súťažiť na
parkovisku Slnečných jazier
- juh v sobotu 21. mája od
8. do 12. hod. Súťažiť môžu
trojčlenné družstvá, ktoré si
donesú ingrediencie, mäso,
kotlíky a dobrú náladu. Ostatné zabezpečí organizátor.
Súťažné guláše vyhodnotia
uznávaní odborníci z gastronómie. Začiatok žrebovania
súťažných miest bude od 7.
hod. Vjazd vozidiel do priestoru rozmiestnenia je povolený len do 7.30 hod. Vstupné je
päť eur pre družstvo. Výťažok
z akcie SSP venuje na charitatívne účely.
(r)

Senzačné VÍŤAZSTVO
ocenil aj marocký princ
Historický úspech slovenského golfu zaznamenala v Maroku Senčanka Zuzana Kamasová (32), hráčka Golfového
klubu Tále - Gray Bear. Ako
prvá profesionálna golfistka
z východnej Európy vyhrala
turnaj európskej tour Lalla Me-

ryem Cup. Cenu si prevzala
od marockého princa. Počas
nasledujúcich troch rokov má
možnosť priamej účasti na turnajoch, z ktorých si môže vyberať. Senzačné víťazstvo dosiahla výsledkom dva údery
pod stanovený limit osemnásť

jamkového ihriska. Okrem nej
sa to nepodarilo ani jednej
z celého štartovacieho poľa
126 golfistiek.
Hralo sa v enormnej horúčave, Zuzanu po víťazstve dobre
pooblievali. Taký je u golfistiek
zvyk.
(pokračovanie na str. 15)
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Predaj
PERMANENTIEK
na Slnečné jazerá
Správa cestovného ruchu, s. r.
o., začne od 2. mája predávať
v Turistickej informačnej kancelárii (v Tureckom dome) permanentky na letnú sezónu na
Slnečných jazerách.
Ceny celosezónnych permanentiek: • Senčania (dospelí)
5,50 eura • Senčania - deti od 6
do 15 rokov, dôchodcovia a ZŤP
2,50 eura • dospelí (nesenčania) 16 eur • celosezónna s automobilom 26 eur • podnikové
chaty, hotely 26 eur • služobný
preukaz 4,50 eura.
Týždenná permanentka: • dospelí 6 eur • deti od 6 do 15 rokov, dôchodcovia, ZŤP 3 eurá
Denná vstupenka: • dospelí
1,50 eura • deti od 6 do 15 rokov, dôchodcovia, ZŤP 1 euro •
automobil 3 eurá.
Predaj permanentiek v Turistickej informačnej kancelárii
v Tureckom dome: od 2. mája
pondelok – piatok od 8. do 16.
hod., od 1. júna pondelok – piatok od 8. do 18. hod, sobota od
9. do 13. hod.
Správa cestovného ruchu sa
presťahovala do Tureckého
domu. Nová adresa: Námestie
1. mája 4.

Vľavo primátor Karol Kvál s poslancom Gašparom Józanom. Priali by si väčší záujem občanov.

Koho ZAUJÍMA dianie v meste?
„Už tretie volebné obdobie
sa pokúšame hľadať si cestu
k občanom formou organizovania okrúhlych stolov,
vzájomnej výmeny názorov,“
uviedol v úvode stretnutia
spoluorganizátor a poslanec
Ing. Gašpar Józan.
Rovnako ako primátor bol nespokojný s účasťou občanov.
Záujem nemali ani poslanci,
okrem G. Józana ich prišlo päť
(štyria novozvolení), jeden sa
ospravedlnil...
Primátor zaujal najprv stanoviská k požiadavkám a otázkam

z predchádzajúceho okrúhleho stola. K inštalovaniu kamier
povedal, že zatiaľ ich v meste
funguje okolo 12, „inštalovať ich
chceme aj na autobusovom nádraží. Podchytíme tak aj fajčenie na zastávkach.“ Uviedol, že
byty pre sociálne slabé skupiny
sú pred kolaudáciou.
O hospodárení mesta informovala vedúca ekonomického
odboru Ing. Janette Matúšová,
o. i. zdôraznila nárast výdavkov
na upratovanie mesta.
Primátor priblížil aj investičné
zámery týkajúce sa budovy starej polikliniky, ale aj „novej“ na

STOP veľkoplošnej obrazovke
Je to definitívne, premietanie zápasov z majstrovstiev sveta na veľkoplošnej obrazovke v Senci nebude. Po dlhej diskusii rozhodli o tom poslanci
mestského zastupiteľstva, ktorí predtým samotný
projekt s finančnou spoluúčasťou mesta schválili.
„Len“ sa museli nájsť financie.
Celou akciou sa od začiatku zaoberal poslanec
a predseda komisie športu Ing. Juraj Gubáni.
Napokon si dal gól do vlastnej bránky. Poslanci
ho už predtým na mimoriadnom zastupiteľstve
zaviazali, že na prenájom obrazovky má od sponzorov získať čo najviac finančných prostriedkov
z potrebných približne 15-tis. eur. Nepodarilo sa

Májový koncert
SENČANKY
Dychová hudba Senčanka pripravila na stredu 4. mája o 19.
hod. v kinosále kultúrneho domu
MÁJOVÝ KONCERT. Všetci milovníci dobrej dychovky sú vítaní.
Vstupné je dobrovoľné.
(r)
Predám 3-izbový byt na Svätoplukovej ulici (žltý panelák). Cena
dohodou. Tel.: 0903 726 727

mu to. Keďže v rozpočte mesta na túto akciu financie vyčlenené neboli, hľadalo sa iné riešenie.
Časť peňazí mal zaplatiť sponzor, určitú sumu
chcel investovať aj primátor, no nestačilo to. Padol návrh – pomôcť z financií, ktoré zostali ako
rezerva v rámci dotácií. Poslanci sa dohodli, že
500 eur pôjde z dotácií na sociálne účely, tisíc eur
z dotácií na kultúru a 2500 eur z dotácií na šport.
S návrhom sa väčšina stotožnila, proti bol predseda športovej komisie J. Gubáni, ktorý nesúhlasil
s tým, aby sa peniaze zabezpečili z dotácií. Seneckí fanúšikovia tak majú o dilemu – kde sledovať majstrovstvá sveta – menej.
Eva Lauková

Atrakcia na jazerách NEBUDE
Poslanci mestského zastupiteľstva neschválili prezentovaný
projekt vodného lyžovania na
„piatom“ jazere na severe Slnečných jazier. Novú atrakciu
zamietli predovšetkým z dôvodu, že túto časť jazier má až
do roku 2031 v prenájme spoločnosť Štrkopiesky Bratislava.
Niektorým sa navyše nepáčilo,
že plocha jazera je na takéto

využitie malá a ide o tichú lokalitu, v ktorej majú svoje miesto
aj jachtári a turisti na vodných
bicykloch. Aj keď projekt – vodné lyžovanie na princípe vleku
väčšina poslancov hodnotila
ako atraktívny, napokon s odvolaním sa na analýzu právnika, že
mestu by v prípade porušenia
zmluvy so Štrkopieskami hrozili
sankcie, projekt zamietli. (el)

námestí. „Každý rok ideme investovať 83-tisíc eur na údržbu.
Ambulancie sú vecou lekárov.
Začneme upravovať sociálne
zariadenia, chodby, sedačky.
Čaká nás výmena okien, ale aj
úprava fasády, podali sme projekt na ministerstvo výstavby.
Začíname rozbiehať spracovateľskú štúdiu na nadstavbu,
resp. prístavbu.“ Spomenul aj
ďalšie projekty, na ktorých mesto pracuje. V závere okrúhleho
stola prišiel rad aj na diskusiu.
Týkala sa napr. nedostatkov na
komunikáciách či parkovania.
Eva Lauková, foto Jána Lauko

Míľa pre MAMU
Aj tento rok je Senec jedným zo
42 miest Slovenska, v ktorých sa
v sobotu 7. mája uskutoční najväčšia oslava Dňa matiek – Míľa
pre mamu. Tí, ktorí prídu vzdať
úctu mamám formou míľovej
prechádzky, sa popri nej môžu
tešiť na súťaže, tvorivé dielničky,
maľovanie na tvár či na vystúpenia detí zo seneckých škôl alebo
divadielko. Pripravená bude aj
tombola a sladké odmeny pre
tých, ktorí míľu úspešne absolvujú. Registrácia sa začína o 14.30
hod. pred kultúrnym domom.
(JH, MC Senecké slniečko)

POZÝVAME
na majáles
Klub dôchodcov pri MsÚ pozýva svojich členov na MAJÁLES.
Koná sa 18. mája (streda) od 16.
do 22. hod. v SOŠ Kysucká 14.
Vstupenky v hodnote 2 eurá si
môžete zakúpiť v Klube dôchodcov 3. mája (utorok) od 14. do
17. hod.
(HM)
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Prostredie si tvoríme SAMI
POLICAJTI našli 62 skládok

V marci mestskí policajti vykonali celoplošnú kontrolu dodržiavania Všeobecne záväzného
nariadenia (VZN) mesta Senec
č. 1/2008 o vytváraní životného
prostredia na území mesta so
zameraním na zákaz vytvárania
skládok akéhokoľvek druhu na
verejných priestranstvách a na
podmienky skladania a nakladania materiálov na verejnom
priestranstve. Počas kontroly
našli 62 skládok, išlo predovšetkým o orezy z drevín, stavebný
materiál, ale aj rôzny komunálny
odpad. Náčelník mestskej polície Bc. Ľuboš Hlaváč: „Zakladateľov skládok sme upozornili

na porušenie VZN mesta Senec
a vysvetlili im možnosť odvozu
drevín a nepotrebného materiálu na zberný dvor. Po opätovnej
kontrole 90 % skládok odstránili, za čo občanom patrí poďakovanie. Avšak stále existujú
skládky - väčšinou komunálneho odpadu, ktorých zakladatelia
sú neznámi a mesto stojí nemalé
finančné prostriedky ich odstránenie. Zároveň chcem požiadať
občanov - ak spozorujú akékoľvek vytváranie skládky v meste,
aby to v rámci možnosti okamžite ohlásili na mestskej polícii
na telefónne číslo 159. Rovnako
chcem občanov požiadať, aby

nevytvárali na verejnom priestranstve skládky orezov z drevín
zo svojich záhrad a dvorov, pretože odvoz a spracovanie týchto
drevín je finančne náročné a zaťaží mestský rozpočet, do ktorého prispievajú všetci občania
mesta Senec, nielen majitelia
záhrad.“
Orezy drevín je možné umiestniť zdarma na zbernom dvore
komunálneho odpadu v areáli
bývalého poľnohospodárskeho družstva. Odvoz väčšieho
množstva orezov je možné si
dohodnúť s oddelením údržby
mesta so sídlom na Kalinčiakovej ul. č. 9 - bývalá budova
autoškoly, alebo na čísle 0911
053 634.

Súkromné POZEMKY pod lupou
Do redakcie sme dostali viaceré
upozornenia čitateľov na vytváranie skládok aj na súkromných
pozemkoch. Majú ich pod oknami bytoviek, vedľa rodinných
domov a pod. Niektorí majitelia
takýchto pozemkov sa tvária, že
s tým nemajú nič spoločné, že
oni tam odpad neuložili a pod.
Vyvádzame ich z omylu.
Ak vlastník, správca alebo nájomca zistí, že na jeho pozemku
(nehnuteľnosti) bol umiestený
odpad v rozpore so zákonom
o odpadoch, je povinný to bezodkladne oznámiť obvodnému
úradu životného prostredia a
mestu. Obvodný úrad životného prostredia požiada Policajný

zbor o zistenie osoby zodpovednej za umiestenie tohto odpadu. Tá je povinná zabezpečiť
zneškodnenie odpadu na vlastné náklady. Ak ide o komunálne
odpady alebo drobné stavebné
odpady, zistená osoba je povinná na vlastné náklady zabezpečiť ich zneškodnenie osobou,
ktorá má na túto činnosť uzatvorenú zmluva s mestom. Ak
sa nezistí zodpovedná osoba,
obvodný úrad začne konanie
a zisťuje, či vlastník je pôvodcom odpadu, či urobil všetky
opatrenia na ochranu svojej nehnuteľnosti, alebo mal z uloženého odpadu nejaký prospech.
Ak sa nezistí, kto odpad uložil,

Skvosty MOTORIEK
na jazerách
Už tradične na severe Slnečných jazier (stanový kemp) otvorí svoju sezónu motocyklový klub
Red Barons v poradí 8. podujatím Moto Country & Rock Fest. Skvosty motoriek a zaujímavý
program môžete vidieť 6. (piatok) a 7. (sobota)
mája. Predchádzať mu bude pôsobivá spanilá
jazda motorkárov v uliciach mesta a okolí Senca.
Piatok: 18. h Ahoj, 19. h Belasí, 20. h František Nedvěd & Tee break, 21.30 Bukasový masív, 22.50 Comeback, 00.10 Credence revival
band.
Sobota: 17. h Rebel Sky, 18. h Bez Efektu, 19.
h tombola, 20. h Requiem, 21. h ZZ Top revival,
22.20 Kabát revival, 23.40 Eye shot.
Konať sa budú zaujímavé súťaže, v tombole
čaká množstvo hodnotných cien.
(r)

zneškodnenie odpadu na vlastné náklady zabezpečí obvodný
úrad životného prostredia. Ak
ide o komunálny odpad alebo
drobné stavebné odpady, zneškodní ich na vlastné náklady
mesto.
Zákon o odpadoch hovorí, že
kto uloží odpad na iné miesto,
ako určilo mesto, alebo zneškodní či zhodnotí odpad v rozpore so zákonom, môže dostať
pokutu do výšky 165,96 eur.
Rovnakú pokutu môže dať mesto aj tomu, kto neoznámi, že na
jeho pozemku vznikla čierna
skládka.
Eva Lauková
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Príde Müller
aj DESMOD
Letnú sezónu Senec otvára
kultúrno-spoločenskou
akciou Senecké leto v sobotu 11.
júna. Na juhu Slnečných jazier
okrem seneckej kapely Patriot
zaspieva Dominika Stará. Pridá
sa hudobná kapela Polemic,
česká pop-rocková skupina
Chinaski, v hodinovom bloku
zaspieva Richard Müller a záver bude patriť kapele Desmod.
Chystá sa špičkový ohňostroj,
na oblohe sa farebne rozozvučia Hels Bells (Pekelné zvony).
Zmena nastane vo vyberaní
vstupného. Dospelí zaplatia
v predpredaji päť eur/šesť eur
na mieste. Študenti, dôchodcovia, deti od šesť rokov tri eurá,
rovnako dospelí po 21. hod. Zakázané je priniesť si do areálu
Slnečných jazier sklenené fľaše, ich prítomnosť sa bude kontrolovať.
(el)

Deň detí znova
VEĽKOLEPO
Už 5. ročník akčného Medzinárodného dňa detí usporiada Piccard Senec v nedeľu 29. mája
na juhu Slnečných jazier pri plážovej reštaurácii Drevená dedina. Deti sa môžu tešiť na ukážky
polície, hasičov, záchranárov,
pripravené sú rôzne sprievodné
akcie a súťaže. Na jazerách budú
plachetnice, motorové člny, ale
i kajaky a kanoe. Deň detí ožije
aj v rytme Zumby a ukážok Taekwon-Da.
(el)

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 májového čísla
mestských novín Senčan
je v pondelok 16. mája.
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ZASLÚŽIA si úctu a pozornosť

Ocenil ju
ŽUPAN Frešo
Štrnásť pedagógov si prevzalo Ďakovný list pri príležitosti
Dňa učiteľov z rúk primátora
Karola Kvála a prednostky
Jarmily Répássyovej.
Primátor sa im poďakoval za
náročnú prácu a dodal: „Učiteľ
bol, je a verím, že aj bude ten,
kto si zaslúži úctu a pozornosť
spoločnosti. Doba, ktorú prežívate, školstvu nepraje, ale vám
záleží na tom, aby ste pripravili
do života vzdelaných ľudí. Vašu
prácu a námahu mladí ľudia zatiaľ nevedia oceniť. Váš vzťah
k nim a všetko, čo im odovzdá-

vate, pochopia a ocenia, až keď
dospejú.“ Predsedníčka mestskej školskej rady Božena Venerčanová uviedla, že učiteľ má
moc pomáhať a zveľadovať, má
v rukách ten najcennejší materiál, s ktorým musí pracovať
a ešte viac spolupracovať.
Ocenení pedagógovia: Mária
Antaličová (Súkromná materská
škola, Fándlyho 21), Magdaléna
Reingráberová (Materská škola
Kollárova), Edita Tóthová (Súkromná materská škola Svätý
Martin), Stanislava Tužinská
(Materská škola Fándlyho 2),

Jednou z učiteliek, ktoré pri
príležitosti Dňa učiteľov ocenil
v rámci Bratislavského samoMária Čelková (ZŠ Tajovského), správneho kraja jeho predseda
Mgr. Oľga Füreková (ZŠ Tajov- Pavol Frešo, bola aj Mgr. Marta
ského), Mgr. Alena Rezníková Hospodárová. Na Gymnáziu An(ZŠ Mlynská), PhDr. Helena tona Bernoláka vyučuje od roku
Oberhauserová
(Gymnázium 1973. Ako uviedol riaditeľ školy
A. Bernoláka), Mgr. art. Gabriel RNDr. Jozef Radzo, vždy bola
Škriečka (riaditeľ ZUŠ Fándly- veľmi zodpovednou triednou
ho), Ing. Ján Maglocký (Spoje- učiteľkou. „Vychovala desiatky
ná škola), Mgr. Monika Matús študentov, ktorí sa stali vynika(ZŠ A.M.Szencziho), Ing. Haj- júcimi lekármi, učiteľmi jazykov
nalka Cséplőová (Spojená ško- či pracovníkmi iných vedných
la s vjm), Mgr. Renáta Rovňá- odborov. Mnohí jej žiaci najmä
ková (SZUŠ R. Madarászovej), v testoch z anglického jazyka
Mgr. Alena Somogyiová (SOŠ dosahujú úspešnosť vyššiu ako
Kysucká ul.).
je celoslovenský priemer a nieEva Lauková ktorí i stopercentnú úspešnosť.“
foto Ján Lauko

(el)

Kráľovnou Monika KRÁĽOVÁ

Strávili noc s ANDERSENOM

Jednou z akcií, ktoré v marci
organizovala mestská knižniva, bolo podujatie Noc
s Andersenom. Senecké deti
sa naň vždy veľmi tešia, záujem je veľký. Tentoraz spalo

v knižnici 30 detí z 3. a 4. ročníkov základných škôl. Guten
Abend! So želaním pekného
večera prišiel rozprávkar Hans
Christian Andersen, ktorého
stvárnil pracovník knižnice
Martin Krejčí. Vyspovedala
ho jeho kolegyňa Jarmila Majová. Deti sa nedali zahanbiť
a vymenovali mnohé jeho diela. V knižnici sa nielen zahrali,
ale aj navečerali. Po nájdení
pokladu na jazerách za asistencie mestskej polície sa uložili v knižnici späť. Snívali sa
im aj rozprávky známeho rozprávkara. (el), foto Ján Lauko

Vedúca knižnice Anetta Zelmanová a víťazka Monika Kráľová.

Kráľovnou čitateľov sa stala
Monika Kráľová, žiačka 6. A
triedy ZŠ Tajovského. Na súťaži sa zúčastnila druhý raz.
Ako jediná z 13 súťažiacich
zodpovedala správne na
všetky otázky. „Naozaj som
to nečakala. Príprave som
sa príliš nevenovala. Za počítačom netrávim veľa času,
rada čítam, predovšetkých
o psoch. Často chodím aj do
knižnice.“ Monika má rada
slovenčinu, ale aj anglický
jazyk. Zo súťaže si odniesla

pekné ceny, potešil ju MP3
prehrávač, ale aj kniha či
perá.
Na súťaži sa zúčastnili piataci a šiestaci základných škôl
a žiaci kvinty a sexty z 8-ročného gymnázia. Otázky vymysleli pracovníčky mestskej
knižnice. Ako uviedla knihovníčka Miroslava Gračíková,
na vypracovanie otázok mali
hodinu. Týkali sa nielen literatúry, ale aj histórie či geografie.
Eva Lauková, foto Ján Lauko
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Čakala, kedy BUDE mať osemnásť

S primátorom Karol Kválom Denisa Bábiková a Barbora Borisová

Senec patrí k mestám, kde darcovstvo krvi je na vysokej úrovni. Do Senca chodí každé dva
mesiace mobilná odberová jednotka, v priebehu roka daruje
krv 300 až 400 darcov. MO Červeného kríža v Senci pravidelne
oslovuje aj prvodarcov, pripravil

pre nich aj stretnutie s primátorom mesta. Z 39 však prišli iba
dve darkyne. Primátor im to nezazlieval, „pre mňa je dôležité,
že chodia darovať krv. Aj ja som
bol kedysi darcom krvi, viac
som jej však zatiaľ prijal, ako
daroval. Ďakujem za všetkých,
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Žiaci ZUŠ úspešne
REPREZENTOVALI

ktorí krv potrebujú.“ Program
pre prvodarcov pripravili žiaci
a pedagógovia ZUŠ Fándlyho.
Prvodarkyňa Barbora Borisová
doslova čakala na to, kedy bude
mať osemnásť, aby mohla darovať krv. „Obaja moji rodičia majú
Janského plakety, u nás doma
je to samozrejmé. Chcem chodiť na odbery pravidelne.“
Denisa Bábiková je rada, že sa
dala na cestu darcovstva krvi.
„Už dávnejšie som chcela byť
darkyňou, väčšinou mi v tom zabránil zdravotný stav, mám alergiu, beriem lieky. Konečne som
sa k tomu dostala. Snáď budem
príkladom pre svoje deti.“

PREHLIADKA MLADÝCH GITARISTOV: 8. ročník súťaže sa
uskutočnil v ZUŠ Eugena Suchoňa na Batkovej ulici v Bratislave. Zo ZUŠ Fándlyho sa na
ňom zúčastnili žiaci Ema Firtová - v 2. kat. získala bronzové
pásmo, Samuel Šebok - 2. kat.
strieborné pásmo, Tomáš Pohl
- 4. kat. strieborné pásmo a Daniela Lečková - 4. kat. strieborné
pásmo.
OBVODNÉ KOLO HVIEZDOSLAVOVHO KUBÍNA: Päť žiakov získalo prvé miesta. V 1. kategórii
próza Jozef Fűlőp, v 2. kategórii
poézia Katarína Prejsová, v 3.
kategórii poézia Tatiana PrejsoEva Lauková vá a v 3. kategórii próza Peter
foto Ján Lauko Lančarič. V 1. kategórii poézia
3. miesto získal Tim Kőppl.
ROZPRÁVKOVÉ
VRETIENKO:
V 2. kategórii zvíťazila Mária
Košecká, zároveň získala cenu
Matice slovenskej za prednes
rozprávky.
SCHNEIDEROVA TRNAVA - celoslovenská súťaž v sólovej hre
na klavíri. Žiačka Mgr. art. Petry
Mazúchovej Žofia Dzubáková
sa umiestnila v 1. B kategórii
v striebornom pásme, Veronika
Blahovičová v rovnakej kategórii
v bronzovom pásme a Angelika
Fábryová v 4. kategórii získala
začala sťahovať z územia Slo- bronzové pásmo.
venska. O tri dni neskôr bola Súťaž v komorných zoskupeoslobodená Bratislava.“ O. Čer- niach sláčikových nástrojov
baničovú potešilo, že mládež sa s klavírom. Klavírne trio v zložení
zaujíma o tieto historické uda- Iveta Šipošová – husle, Angelika
losti, „na ktoré by sme nemali Fábryová – violončelo a Dominika Melničuková – klavír získalo
zabúdať“.
(r)
(el), foto Ján Lauko strieborné pásmo.

Oslobodenie si pripomenuli Behom
VÍŤAZSTVA

Behom víťazstva mesta Senec
si žiaci seneckých škôl 1. apríla
pripomenuli 66. výročie oslobodenia Senca. Na pešej zóne súťažili chlapci aj dievčatá v troch
kategóriách. Zo ZŠ Tajovského
bojovalo o medaily a diplomy
45 žiakov, z Gymnázia A. Bernoláka 20 a zo Spojenej školy 11.
Celkovo odovzdali 18 ocenení.
Organizátormi podujatia boli
ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Senec,
ZŠ Tajovského, Gymnázium A.
Bernoláka, mestský úrad. Po
ukončení bežeckej súťaže deväť
členov ZO SZPB a žiaci základných škôl položili pri tabuli oslo-

boditeľov na mestskom úrade
kyticu kvetov. Pri tejto príležitosti predsedníčka ZO SZPB MUDr.
Oľga Čerbaničová pripomenula
dôležitosť výročia oslobodenia
nášho mesta. „Aj keď v ten deň
sa II. svetová vojna neskončila,
postupne sa nemecká armáda

Sčítanie OBYVATEĽOV aj elektronicky
Sčítanie obyvateľov, domov
a bytov sa koná v dňoch 13.
mája až 6. júna. Rozhodujúcim okamihom sčítania pre
zápis údajov do sčítacích tlačív je polnoc z piatka 20. mája
na sobotu 21. mája. Údaje
v listinnej podobe sa zisťujú
od 21. mája do 6. júna, v elektronickej forme od 21. mája do
29. mája.
Pri sčítaní si obyvatelia budú
môcť po prvý raz v histórii vybrať, či sčítacie tlačivá vyplnia
v listinnej podobe alebo elektronicky. Elektronické sčítanie
bude možné vykonať prostred-

níctvom internetovej stránky
www.scitanie2011.sk Ak sa
definitívne rozhodnete vyplniť
sčítacie tlačivá elektronicky,
informujte o tom sčítacieho komisára. Sčítať sa elektronicky
umožní tzv. identifikátor. Pôjde
o bezvýznamové, náhodne vygenerované číslo, ktoré každej
osobe doručí sčítací komisár
spolu s overovacím heslom
Elektronické sčítanie bude
možné len s použitím tohto jedinečného identifikátora a overovacieho hesla. Každá osoba
bude mať k dispozícii len jeden
identifikátor, s ktorým sa bude
môcť právoplatne sčítať iba raz.

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.
Od 13. mája do 20. mája sčítací komisár navštívi domácnosti
vo svojom sčítacom obvode,
požiada o vyplnenie sčítacích
tlačív v listinnej podobe, alebo
elektronickej forme.
Po rozhodujúcom okamihu sčítania sčítací komisár navštívi
domácnosti znova a zozbiera

vyplnené sčítacie formuláre
v listinnej podobe od obyvateľov, ktorí sa nesčítali elektronicky.
Sčítací komisár sa bude počas
výkonu činnosti preukazovať
osobitným poverením, ktoré
mu vydá primátor mesta. Bez
súhlasu obyvateľov sčítací komisár nemôže vstúpiť do bytu
a sčítacie tlačivá mu môžu obyvatelia odovzdať pri dverách
bytu.
V súvislosti so sčítaním upozorňujeme tých obyvateľov, ktorí
tak doteraz neurobili, aby si
označili schránky a domy.
Eva Lauková
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Hľadáme MLADÉ
športové talenty!

Chodci VERZUS cyklisti

Nadácia TV JOJ vyhlasuje prvý
ročník celoslovenského výberu
športovo talentovaných žiakov vo
veku od 10 do 15 rokov. Chceme
podporiť mladých športovcov,
ktorí dosahujú vo svojej vekovej
kategórii nadpriemerné výkony
a majú ambície porovnať si svoje
sily s rovesníkmi na medzinárodných súťažiach. Šancu majú jednotlivci aj športové tímy.
Oficiálnu prihlášku a podmienky
pre zaradenie do užšieho výberu nájdete na web-stránkach
Nadácie TV JOJ (www.nadacia.
joj.sk). Vyplňte prihlášku a nezabudnite na povinné prílohy.
Uzávierka prihlášok bude 31.
mája 2011. O tom, ktorí mladí
športovci získajú sponzorský
dar a mediálnu podporu pre šk.
rok 2011/2012 rozhodne čestná
športová komisia, ktorú budú
tvoriť známi a úspešní slovenskí športovci a osobnosti športového spravodajstva TV JOJ.
Mená tých najlepších oznámime
v stredu 5. septembra 2011. Generálnym partnerom projektu je
Volkswagen Slovakia.

Nespokojná mamička sa pýta
a konštatuje: - Chodník medzi
poštou a Billou slúži chodcom, či cyklistom? Minule jeden pán zrúkol na naše deti, že
to nie je pre nás peších. Predovšetkým dôchodcovia jazdia po
chodníku... Sú medzi nimi slušnejší, ktorí pribrzdia, zoskočia,
prípadne idú po tráve. Ale sú
aj takí, ktorí „prefrčia“ päť centimetrov od nevyspytateľného
malého dieťaťa. Do poslednej
skupiny patria tí, ktorí si neodpustia poznámky, pripadne
použijú „slovník cudzích slov“,
lebo sme ich pribrzdili. Pre mňa
sa prechádzka s deťmi stáva
skúškou nervov...
S neporiadnymi cyklistami má
problémy aj mestská polícia,
z ich strany sa často stretáva s
aroganciou a slovnými atakmi.

www.nadacia.joj.sk

Odpovedá náčelník mestskej
polície Bc. Ľuboš Hlaváč:
„V osobitných ustanoveniach
o chodcoch v § 52 ods. 2, zákona NR SR č. 8/2009 o cestnej premávke je uvedené, že:
Iní účastníci cestnej premávky

než chodci nesmú chodník používať; to neplatí, ak dopravnou
značkou alebo dopravným zariadením je určené inak alebo
ak ide o zastavenie či státie vozidla, pri ktorom ostane voľná
šírka chodníka najmenej 1, 5 m.
Z uvedeného jednoznačne vyplýva zákaz používania chodníka cyklistami jazdiacimi na
bicykli.
Taktiež v § 55 ods. 1, zákona
NR SR č. 8/2009 o cestnej premávke je uvedené: Na bicykli sa
jazdí predovšetkým po cestičke
pre cyklistov. Jazdí sa vpravo.
Kde cestička pre cyklistov nie
je, alebo nie je zjazdná, jazdí sa
pri pravom okraji vozovky. Ak
sa tým neohrozujú ani neobmedzujú chodci, smie sa jazdiť po
pravej krajnici vozovky. Jazda
cyklistu na chodníku je považovaná za priestupok proti
bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky podľa § 22 ods.
1 písm. k, zákona č. 372/1990
Zb. o priestupkoch a za tento
priestupok je možné uložiť pokutu do 100 eur a v blokovom
konaní do 60 eur.“
(el)

Jedinečná ŠKOLA a škôlka v Trnave!!!

Medzinárodná súkromná materská a základná škola s vyučovacím jazykom anglickým
ForelInternationalSchool v Trnave na Mozartovej ulici 10 Vám
otvára možnosť zapísať vašich
najmenších práve k nám.
Keďže sme jedným z Cambridgeských výukových centier,
ponúkame Vašim deťom akademické vzdelanie uznávané
vo viac ako 160 univerzitách po
celom svete.
Pre Vašich najmilších vo veku
od 2-5 rokov máme prichystanú materskú škôlku, kde našou každodennou činnosťou je
spev, riekanky, rôzne hry, kreslenie a prvé spoznávanie anglického jazyka.
Pre starších od 5-6 rokov na
Vás čaká prípravná trieda pred

vstupom do 1. ročníka základnej školy spolu s pani učiteľkou
z Canady, kde okrem každodenných hravých činností sa
žiaci zdokonaľujú v angličtine,
formou hry sa učia spelovať anglickú abecedu, nemajú strach
ani z prvých čísiel či prvého písania. Po ukončení prípravného
ročníka sú žiaci pripravení hravo
nastúpiť do 1. ročníka základnej
školy a začať svoj Primary Education Program.
Naši žiaci v národnom porovnávacom teste KOMPARO sa
vždy umiestňujú na popredných miestach, čo potvrdzuje, že patríme medzi najlepšie
školy v Slovenskej republike vo
všeobecných
vedomostiach.
Forel International School – Trnava má svoje popredné miesto

aj v medzinárodnom testovaní.
Hodnotenie v medzinárodných
svetovo uznávaných testoch
Cambridge International Examinations počas posledných
rokov ukázalo, že výsledky našich študentov v kategóriách
používania angličtiny, čítania,
písania, rovnako ako v kľúčových oblastiach matematiky sú
vysoko nad priemerom ostatných vzdelávacích inštitúcií ako
sú školy, súkromné školy či iné
medzinárodné centrá.
Naším cieľom je poskytnúť deťom potrebné vzdelanie tak,
aby sa dokázali úspešne uplatniť v rýchlo sa meniacom svete.
A preto metódy vyučovania vo
Forel International School - Trnava vychádzajú z Teórie rozvoja mnohostrannej inteligencie
a vyučovacej metódy založenej
na skúmaní.
Ak máte záujem o podrobnejšie informácie, neváhajte
zavolať na 0918 847 119 a dohodnite si osobné stretnutie
v priestoroch našej školy na
Mozartovej ulici 10 v Trnave.
www.foreltrnava.sk

„OHĽADUPLNÝ“
vodič
Takto vodič svojím ,,ohľaduplným“ parkovaním na Mlynskej
ulici znemožňuje prechádzať
ráno deťom po chodníku do
školy... Deti s rodičmi sa tadiaľ
s ťažkosťami predierajú a dávajú si pozor na hlavy, aby sa
nebuchli o spätné zrkadlo. Vodičovi neprekáža ani to, že je tu
dopravná značka so zákazom
státia.
Peter Hofierka

Zábavný MAREC
škôlkarov
Veselo a zaujímavo strávili mesiac marec deti v Materskej
škole na Kysuckej ulici. Ako už
tradične tu usporiadali detský
karneval. Učiteľky v maskách
vítali deti premenené na princezné, šaškov, akčných hrdinov
a pod. Šašo Maroš roztancoval,
zabával a zapájal do súťaží všetky deti.
V ďalšom týždni sa deti z väčších tried zúčastnili na plaveckom výc-viku. Nielenže sa
otužovali, ale sa aj oboznámili
s vodným prostredím a technikou plávania. Aj nasledujúci
týždeň ukrýval prekvapenie.
Deti navštívili kinosálu a mali
možnosť pozrieť si divadielko s názvom Dráčik Ohniváčik
a čarodejnica Ivica. Nielen v marci - mesiaci knihy v škôlke dbajú
o to, aby deti objavovali cestu ku
knihám. Okrem výstaviek kníh
v triedach deti z predškolských
tried navštívili aj mestskú knižnicu. V závere mesiaca do škôlky
prišli herci s divadelným predstavením Prasiatko Kvik.
(MŠ Kysucká)
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Spoluvlastníctvo ako „PRÍŤAŽ“

Podielovým spoluvlastníkom
veci sa môžete stať jednoducho, napr. aj v rámci dedenia,
získanie rovnakých podielov
sa zdá spravodlivé a všetkým
vyhovujúce. Neskôr, aj keď ide
o príbuzných, môžete zistiť,
že predstavy o hospodárení
s vecou sa pri strete s realitou
rôznia a dohoda nie je možná. Okrem sporov v rodine tak
môže dochádzať aj k zneužívaniu spoluvlastníckeho práva na
úkor práv ostatných spoluvlastníkov.
Platí, že spoluvlastnícky podiel
vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastník podieľa na hospodárení s vecou, na nákladoch, na
úžitkoch, na výťažku z predaja
a pod. Keďže pre nakladanie
s vecou je potrebný súhlas
väčšiny, rátaný podľa veľkosti podielov, často sa nemôžu
spoluvlastníci pohnúť z miesta.
V takom prípade je možné, obrátiť sa na súd, aby rozhodol.
Súd rozhoduje o konkrétnom
návrhu, pre ďalšie rozhodnutie
o nakladaní s vecou bude opäť
potrebný súhlas väčšiny.
Nie je nezvyčajné, že o spoločnú vec sa stará iba jeden spoluvlastník a vynakladá úsilie

Právnik radí
a peniaze na jej zachovanie, či
údržbu. Keďže spoluvlastníci
majú nielen práva, ale aj povinnosti, je takýto spoluvlastník
oprávnený požadovať od ostatných podľa výšky ich podielov
to, čo vynaložil na spoločnú
vec. Pripomínam, že aj pri týchto nárokoch plynie premlčacia
doba, preto je rozumné uplatniť
si ich čo najskôr.
V prípade, že sa spoluvlastníctvo stane príťažou, je niekoľko možností, ako postupovať. Spoluvlastnícky podiel
je možné predať. Pokiaľ ide
o nehnuteľnosť, zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu musí mať všetky náležitosti
ako zmluva o prevode nehnu-

teľnosti, keďže spoluvlastnícky
podiel sa nadobúda vkladom
do katastra nehnuteľnosti. Pri
predaji majú ostatní spoluvlastníci predkupné právo. Jeho
nerešpektovanie znamená neplatnosť prevodu. Predkupné
právo sa neuplatňuje v prípade,
ak spoluvlastník prevádza svoj
podiel na blízku osobu (napr.
manželku, deti, súrodenca, či
rodičov).
Druhou možnosťou je dohoda
o zrušení podielového spoluvlastníctva a o vzájomnom vysporiadaní. Spoluvlastníci sa
môžu dohodnúť, že vlastníkom
sa stane jeden alebo viacerí
a ostatným sa vyplatí náhrada,
alebo že si vec rozdelia. Tu je
však nevyhnutný súhlas všetkých spoluvlastníkov. Pokiaľ
ide o nehnuteľnosť, dohoda
musí byť písomná a musí spĺňať všetky požiadavky potrebné na povolenie vkladu v katastri nehnuteľnosti. V prípade
hnuteľnej veci postačí, ak si
spoluvlastníci vydajú písomné
potvrdenie o tom, ako sa vysporiadali.
Ak dohoda o zrušení spoluvlastníctva nie je možná, ktorýkoľvek zo spoluvlastníkov
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sa môže obrátiť na súd, aby
spoluvlastníctvo zrušil. Výsledkom súdneho konania môže
byť rozdelenie veci medzi spoluvlastníkov, alebo prikázanie
veci jednému, či viacerým, pričom ostatným spoluvlastníkom
sa vyplatí primeraná náhrada,
alebo v prípade, že nikto vec
nechce, súd môže nariadiť jej
predaj a rozdelenie výťažku.
V každom prípade spoluvlastník, ktorý sa obráti na súd, uvedie vo svojom návrhu spôsob
zrušenia a vysporiadania spoluvlastníctva.
Podielové spoluvlastníctvo je
funkčné, ak všetci spoluvlastníci vykonávajú svoje práva a povinnosti a žiaden z nich sa necíti poškodzovaný. Ak tomu tak
nie je, môže sa rozhodnúť pre
niektorú z vyššie naznačených
možností. Chcem upozorniť, že
v prípade pozemkových spoločenstiev, ktoré združujú spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti, nie je možné zrušenie
podielového spoluvlastníctva
ani dohodou, ani súdom, tak
ako je to uvedené vyššie.
JUDr. Mária Faithová
mfaithova@gmail.com

Ušetrite na úvere
Väčšinu nákladov, ktoré sa ,,točia“ okolo
bývania, musíme uhradiť z úverov. Či už
chceme stavať alebo kupovať novú nehnuteľnosť, alebo si skrášliť svoje existujúce
bývanie. Skrátka zlepšovať je vždy čo, ale
nie vždy je aj za čo.
Život je zmena, a to platí aj pri bývaní. Ak
chcete bývať nielen v súlade s módnymi trendmi, ale perspektívne uvažujete
o inom bývaní povedzme v súvislosti so
zdravotným stavom, pribúdajúcim počtom
detí alebo novou pracovnou príležitosťou,
odporúčame vám využiť stavebné sporenie v Prvej stavebnej sporiteľni, a. s.
Z 5,69 % sa stáva 1,69 %
Pre stavebných sporiteľov je stavebné
sporenie príťažlivé nielen preto, že si podľa svojich možností postupne pripravujú
zdroje na zabezpečenie bývania, ale aj
preto, že zaručuje všetkým klientom rovnaké šance - každý klient má po splnení
dohodnutých podmienok nárok na sta-

vebný úver, na štátnu prémiu, všetci klienti sporia, respektíve splácajú úvery za nemenných, vopred stanovených podmienok. Stabilné úrokové sadzby zaručujú, že
žiadneho klienta nemôže pri splácaní úveru prekvapiť nečakané zvýšenie splátok.
Všetkým, pre ktorých bude zmena v bývaní čoskoro realitou, ponúka Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., jedinečný spôsob
financovania - úvery s úrokovými sadzbami, ktoré sú až o 4 % nižšie ako doteraz.
Kým úrokové sadzby sa doteraz pohybovali od 5,69 % ročne, teraz vám najväčšia
stavebná sporiteľňa poskytne medziúver s
ročnou úrokovou sadzbou už od 1,69 %.
Po roku sa zvýhodnená úroková sadzba
zmení na úrokovú sadzbu platnú v čase
podania žiadosti o medziúver.
Rozhodnite sa čím skôr
Vďaka zvýhodneným úverom budú vaše
splátky počas prvých 12 mesiacov oveľa
nižšie a môžete prakticky okamžite začať
s obnovou bytu - počnúc novými oknami,

cez výmenu bytového jadra až po nové
podlahy. Ak uvažujete o radikálnej zmene
- napríklad o kúpe či výstavbe rodinného
domu alebo bytu - sen sa môže stať realitou, pretože na jeden financovaný objekt
poskytne PSS, a. s., manželom úver až
do výšky 340 000 €. O úvery s atraktívnou
úrokovou sadzbou musíte požiadať od 1.
4. 2011 do 31. 5. 2011. Ak chcete využiť na
bývanie úver s úrokovou sadzbou 1,67 %
ročne, teda s najvyššou 4-percentnou zľavou, musíte úver zabezpečiť nehnuteľnosťou. Zníženie úrokovej sadzby až do 4 %
platí aj pre úvery bez počiatočného vkladu
a aj bez zábezpeky záložným objektom.
Podrobné informácie získate na adrese:

• Lichnerova 22/A
Senec
02/4592 6553
• Lichnerova 33
Senec
0915 813 002
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Opatrovateľky NAKÚPIA, uvaria i operú
Najvyhľadávanejšou sociálnou službou medzi seniormi v Senci je opatrovateľská služba
Ak má o opatrovateľskú službu
niekto záujem, musí byť odkázaný na pomoc inej osoby pri
samoobslužnej činnosti, starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivitách.
Potrebné úkony sa počítajú na
hodiny alebo ich časti (rôznia
sa napr. pri rannej hygiene,
stravovaní a pod.). Od 1. marca sa rozsah pomoci môže
vymedzovať aj jednotlivými
úkonmi, ku ktorým netreba
priradiť počet hodín. Vyplýva
to z novely zákona.
Práca opatrovateliek nie je jednoduchá a – ani vďačná. Mnohé
si so svojimi klientmi užijú svoje.
Je však aj maximálne rôznorodá. Tento článok vznikal v čase,
keď opatrovateľky na mestskom
úrade mala na starosti Jarmila
Koišová - pracovníčka sociálneho oddelenia. Jednou z jej
povinností bolo aj kontrolovať
prácu opatrovateliek priamo
v domácnosti.
„Poď sa tam so mnou pozrieť,“
pozývala ma pred časom do
jednej domácnosti. Akosi som
nenabrala odvahu. Už len počúvať o jej problémoch bolo
priveľa.
Jedna z dcér je ležiaca, ale obe

sú mentálne postihnuté. Ich
matka je schizofrenička, otec
robí svojim dcéram opatrovateľa. Koľko stíha, toľko spraví. Od
čistoty má domácnosť poriadne
ďaleko, vstup je len pre silnejšie
žalúdky. Zaoberať sa čistotou
v domácnosti pán domu nestačí.
„Prípady sú naozaj rôzne. Mali
sme klientku, ktorá zbila opatrovateľku, alebo ju obhádzala jedlom. Avšak jedna opatrovateľka
si zase prisvojila vkladnú knižku
klienta.“
O približne 70 ľudí sa v Senci
stará 56 opatrovateliek. „Keď
som na mestskom úrade pred
siedmimi rokmi začínala, bolo
ich 120. Zmenili sa však podmienky, napríklad odkázanosť
každého žiadateľa o poskytovanie opatrovateľskej služby
musí posúdiť posudzujúci lekár,
predtým stačil iba návrh od obvodného lekára. Navyše ľudia
nemajú peniaze, pretože všetko
niečo stojí. Niektorí platia 30 eur
mesačne, iní 50 či 80. Sumy sú
rôzne, závisí to od objednanej
služby, teda od úkonov, ktoré
pre nich opatrovateľka vykonáva.“
Mesto má ročne vyčlenené na
platy opatrovateliek približne

200-tis. eur, viac ako 30-tis. sa
mu vráti na poplatkoch za služby.
Ako vraví Jarmila Koišová, popri
pozitívach novela zákona priniesla aj problémy v podobe
certifikátu, ktorý každá opatrovateľka musí mať. Doteraz ho
nepotrebovali. „Klientom nemôžu vykonávať ošetrovateľské
úkony, môžu robiť iba opatrovateľské (nákupy, upratovanie,
pranie a žehlenie bielizne, rannú
hygienu, dohľad a pod.) Osobne nevidím dôvod, aby ho mali,
vraj si to však vyžaduje Európska únia.“ Viaceré už avizovali,
že s touto činnosťou skončia, ak
si za získanie certifikátu budú
musieť platiť samy. „Na druhej
strane to, že si klient môže platiť
aj v závislosti od úkonov, je dobrá vec. Sú takí, čo potrebujú len
nakúpiť, upratať, alebo si vyžadujú iba rannú hygienu.“
Práca s opatrovateľkami je náročná, dôležitý je ľudský prístup.
„S mojimi babami opatrovateľkami som pracovala 14 rokov,
ešte v čase, keď opatrovateľská služba patrila pod okresný
úrad a BSK. Poznám ich po
pracovnej i súkromnej stránke.
Lebo inak sa táto práca ani robiť
nedá.“
Eva Lauková

VEDÚCA, budeš nám chýbať!
Opatrovateľky v Senci zaskočila výpoveď z práce ich vedúcej
Jarmily Koišovej a jej odchod
z mestského úradu. Za mnohé
opatrovateľky sa nám do redakcie ozvala Zuzana Duchajová.
„Keď na porade povedala, že
odchádza, nevedeli sme, ako
máme reagovať. Niektoré z nás
aj odišli, lebo sa nám chcelo
hrozne plakať. Nevieme pravú
príčinu, ale určite to nespravila
z jedného dňa na druhý, alebo
neuvážene. Ona je človek, ktorý svoju prácu má nesmierne
rád. Mnohé z nás ju poznajú 14
rokov, odkedy sa začala tejto
práci venovať. Za ten čas nám
bola veľmi dobrou šéfkou, ale
aj kamarátkou. Pomáhala nám
veľakrát v súkromí, nepoznala
slovko neviem, nejdem, nespravím, nedá sa. Jednej z nás dokonca zachránila život, odviezla
ju do nemocnice. Pomáhala jej
aj po operácii. Navštevovala ju,

informovala sa o jej zdravotnom
stave, dokonca navrhla, aby
jej maloletá dcéra bývala u nej
počas hospitalizácie. Inej zase
pomohla pri nezhodách s manželom, ďalšej s rozvodom a vybavením právnej pomoci. Bola
nám bútľavou vŕbou, no nikdy
od nej nevyšli naše súkromné
rozhovory. Keď nemala voľnú
opatrovateľku na zastupovanie
počas našej dovolenky, alebo
choroby, vedela nás zastúpiť
v práci, nerobilo jej problém
prebaliť babičku, či robiť nákupy, pripravovať raňajky, poradila
nám pri opatrovaní, keď sme si
nevedeli s niečím rady. Nebola iba vedúcou, vedela robiť
túto prácu tak ako každá jedna
z nás. Dokonca sa aj sama starala o niekoľko starších ľudí,
chodila k nim po práci, cez soboty, nedele, ale aj cez vianočné
sviatky, keď my sme boli doma
a niekto z opatrovaných jej za-

volal, aby pomohla. K našim babičkám vždy prišla s úsmevom,
potešila ich svojou návštevou
a ony potom žili v lepšej nálade aj zopár týždňov. Dokázala
nám aj vynadať, keď sme si to
zaslúžili, a my sme niekedy odchádzali nahnevané, ale vedeli
sme, že to myslela dobre. Je
to naozaj mimoriadny človek,
ktorému nestačí povedať Ďakujem. Ona si zaslúži oveľa viac.
Takýchto ľudí, ako bola naša
vedúca, si treba hlboko vážiť a
hľadať ich lupou po svete. Bola
vždy skromná, sama mala ťažký
život. Nemala odísť. To, aká bola
a stále je, vieme najlepšie oceniť
my, opatrovateľky, ale mali by aj
iní. Naša Jarka sa dožila životného jubilea a aj touto cestou jej
dodatočne želáme veľa zdravia,
ktoré naozaj potrebuje, šťastia
a úspechov v ďalšej práci. Jarka, máme Ťa rady a budeš nám
hrozne chýbať.“

Opatrovateľka Zuzana Duchajová s klientkou na prechádzke.

Ako si VYBAVIŤ
opatrovateľku
1. Potrebné je vyplniť žiadosť
o posúdenie odkázanosti na sociálnu (opatrovateľskú) službu.
Žiadateľ priloží lekárske nálezy
o nepriaznivom zdravotnom
stave od odborných lekárov,
ktorých navštevuje, nie staršie
ako 6 mesiacov. Žiadosť podá
na mestskom úrade.
2. Posudzovanie situácie žiadateľa má dve fázy. Prvú vykonáva posudzujúci lekár, ktorý
určí stupeň odkázanosti. Druhú
sociálny pracovník mesta, ktorý
posúdi sebestačnosť, rodinné
prostredie a životné podmienky
žiadateľa. Sociálny pracovník
mesta po dohovore s klientom
potom určí rozsah úkonov.
3. Rozhodnutie o odkázanosti
vydá mesto, ak je žiadateľ odkázaný na opatrovateľskú službu.
(Výsledky posudkovej činnosti sa premietnu do posudku
o odkázanosti, z ktorého vyplýva stupeň odkázanosti a znevýhodnenie žiadateľa.)
4. Po právoplatnosti rozhodnutia
uzatvára klient s mestom zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, kde sú určené úkony, ktoré
bude poskytovať opatrovateľka,
čas a úhrada, ktorú bude klient
za túto službu platiť mestu.
Potrebné tlačivá nájdete na internete, alebo v kancelárii sociálneho odboru.
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Cenu tepla zvyšuje najmä
cena plynu

Od začiatku roka 2011 všetci platíme za plyn viac ako v minulom roku. Zvýšenie ceny plynu ovplyvnilo
aj zvýšenie ceny tepla na rok 2011. Obyvatelia Senca zaplatia za teplo v priemere o 6,4 % viac.
Povedzme si najskôr v skratke
to, ako sa teplá voda dostane
k nám do radiátorov.
Pri spaľovaní plynu v kotolni sa
uvoľňuje energia, ktorá ohreje
vodu a tá je prostredníctvom
tepelných rozvodov „doručená“ konečným spotrebiteľom
ako teplo v rámci ústredného
kúrenia, alebo vo forme teplej
úžitkovej vody. Okrem plynu je
na „výrobu“ teplej vody potrebná aj elektrická energia. Tá zabezpečuje predovšetkým chod
čerpadiel, ktoré dopravujú teplú
vodu do radiátorov a na ohrev a
cirkuláciu teplej úžitkovej vody.
Z tohto stručného vysvetlenia je
jasné, že ak sa zvýšia ceny plynu a elektrickej energie, má to
dopad aj na cenu tepla a teplej
vody. Aby sme boli presnejší:
z ceny tepla tvoria náklady na
plyn, elektrinu a vodu až dve
tretiny.
Zo správ vieme, že cena plynu
sa zvýšila predovšetkým preto,
lebo kurz eura sa voči americkému doláru oslabil. Okrem plynu zdraželo aj druhé významné
palivo uhlie. K tomuto nárastu
treba ešte pripočítať ďalšie zvýšenie ceny, ktoré od začiatku
roka 2011 spôsobilo zavedenie
spotrebnej dane aj na palivá
určené na výrobu tepla pre domácnosti. A zabudnúť nemôžeme ani na zvýšenie DPH z 19 na
20 %. Nárast DPH zaťaží konečných spotrebiteľov pri každom
tovare, teda aj pri teple a teplej
vode.
Kto a ako stanovuje ceny
energií?
Na Slovensku je cena tepla regulovaná. Neurčujú ju výrobcovia tepla, ale Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).
ÚRSO tak isto schvaľuje ceny
zemného plynu či elektrickej
energie. Celý proces stanovenia regulovanej ceny ÚRSOm
je pre laika pomerne komplikovaný. Pre lepšie pochopenie
toho, z čoho sa cena skladá,
je možné uviesť, že cenu tepla

čení roku 2010 vystavuje Dalkia
Senec vyúčtovaciu faktúru, ktorá obsahuje skutočné náklady
na teplo a teplú úžitkovú vodu.
Teplo na vykurovanie pre bytový dom alebo nebytový objekt
fakturuje Dalkia Senec počas
roka podľa nameranej spotreby tepla fakturačným meradlom. Každý správca následne
rozpočíta skutočné množstvo
dodaného tepla na vykurovanie
konečnému spotrebiteľovi podľa pomerových rozdeľovačov
alebo iným spôsobom, ktorý
bol dohodnutý v rámci domu.
Náklady na teplú vodu rozpočíta správca podľa množstva
teplej úžitkovej vody nameranej
u konečných spotrebiteľov.

tvoria variabilná a fixná zložka
maximálnej ceny tepla.
Variabilná zložka vychádza predovšetkým z ceny paliva, ktoré
bolo použité pri výrobe tepla a
odráža skutočné množstvo tepla dodaného zákazníkom. Táto
zložka obsahuje náklady na
zemný plyn, elektrickú energiu,
vodu a technologické hmoty.
Z variabilnej zložky ceny tepla
tvorí zemný plyn 95 %. Je dôležité upozorniť, že cena plynu je
závislá od vývoja cien ropných
produktov na svetových trhoch
a môže sa meniť. Následkom
takýchto cenových pohybov
môže byť, opäť len zo strany
ÚRSO, prehodnotenie regulovanej ceny plynu a následne aj
ceny tepla aj v priebehu roka.
Náklady za variabilnú zložku
fakturuje dodávateľ tepla odberateľom podľa množstva tepla
nameraného na dohodnutom
odbernom mieste.
Fixné náklady, ktoré sa Dalkii
Senec daria znížiť v roku 2011
ekonomickou správou a inštaláciou potrebných zariadení na
jej prevádzkach, predstavujú
platbu zákazníka za pripojenie
k tepelnej sústave a za pripra-

venosť dodávateľa kedykoľvek dodať teplo v potrebnom
množstve a kvalite. Obsahuje aj
náklady spojené s udržiavaním
sústavy tepelnotechnických zariadení. Regulované fixné náklady zahŕňajú najmä náklady na
opravy, odpisy, revízie, zákonné
prehliadky a ostatné oprávnené
náklady.
Ako je to s vyúčtovaním za rok
2010?
Dodávateľ tepla, teda Dalkia
Senec, fakturuje správcovským
spoločnostiam, tak ako aj ostatným odberateľom, dodané teplo v zmysle podpísanej zmluvy.
Náklady na prípravu teplej úžitkovej vody (TÚV), sú v prípade
spoločných miest prípravy a odberu, mesačne rozdelené medzi odberateľov podľa spotreby
TÚV, tak ako ju namerali bytové
vodomery v roku 2010. Ročná
faktúra je vystavená na základe
údajov o spotrebe teplej úžitkovej vody za rok 2010.
Fixné náklady sú mesačne fakturované zálohovo a to vo výške
1/12 dohodnutého regulačného
príkonu a ceny tepla schválenej
rozhodnutím ÚRSO. Po skon-

Kedy dostanem ročné zúčtovanie?
Od správcov domov a zástupcov spoločenstiev vlastníkov
bytov dostane končený spotrebiteľ ročné zúčtovanie za teplo
a teplú úžitkovú vodu za rok
2010 najneskôr do 31. mája
2011.
Vyúčtovanie obsahuje správu o
finančnom hospodárení domu,
správu o stave spoločných častí
a zariadení domu, ktoré súvisia
so správou domu a vyúčtovanie
použitia fondu prevádzky, údržby, opráv a úhrad (teda aj tepla
a teplej vody) za plnenia rozúčtované na jednotlivé byty a nebytové priestory v dome.
Správcovia domov a zástupcovia spoločenstiev vlastníkov
bytov a nebytových priestorov
rozpočítavajú množstvo tepla konečným spotrebiteľom,
stanovujú mesačné zálohové
platby a pripravujú ročné zúčtovanie záloh za teplo a teplú úžitkovú vodu pre konečných spotrebiteľov. Správcovia domov
a zástupcovia spoločenstiev
vlastníkov bytov zároveň zodpovedajú za správnosť údajov
o množstve tepla a spotrebovanej vody u konečných spotrebiteľov za bytový dom.
Andrea Krajniaková

10

SENČAN apríl 2011

Spoločenská kronika
Narodili sa
Elena Mašicová, Samir Youcef, Ema Ranostajová, Šimon Baršváry, Vanessa Stodolová,
Teo Ballesteros, Matej Benkovič, Adam Horáček, Filip Kemény, Viktória Janíková, Adam
Šiller, Nicolas Szabari

Manželstvo uzatvorili
Gabriel Šimonič – Nikola Hadvigová, Marek
Božoň – Kristína Velebová, Martin Dočolomanský – Romana Hollá, Markus Raimund
Fritz Zimmer – Soňa Robineková, Jorgé
José Maldonado Skibb – Dominika Fülöpová, Lukáš Ďuran – Martina Mikušová

Blahoželáme jubilantom
Dňa 24. apríla oslávila 75
rokov Ida Dömötör. Všetko
najlepšie, predovšetkým veľa
zdravia, optimizmu a radosti
do ďalších rokov života želajú
aj touto cestou traja synovia,
dve nevesty a jedenásť vnúčat. Pravnúčatá Robko, Karolinka, Dianka,
Jazmin, Lara a Nelinka posielajú veľkú pusu.
Dňa 8. mája sa dožíva krásnych 70 rokov Eva Takácsová, rod. Gulyášová. Všetko
najlepšie, veľa zdravia, šťastia, spokojnosti želajú: manžel
Miki, dcéra Eva s manželom
Karolom, syn Miki s manželkou
Luciou, vnúčatá Karol, Juraj, Katka, Patrik
a najmenší Tomáško. K pozdravu sa pripájajú súrodenci František, Štefan, Mária, Alžbeta s manželom Františkom a ostatná rodina.

Jednota dôchodcov MO v Senci
Mária Glausová (65), Marta Lukačovičová
(65), Juraj Szalay (70)

Klub dôchodcov
Marta Lukačovičová (65), Terézia Šmáliková
(70)

Slovenský zväz telesne
postihnutých ZO č. 215 v Senci
Silvia Strešňáková (35), Eva Dudášová (65),

Program na máj
Kino MIER Senec
začiatok predstavení o 18. hod.

Mária Glausová (65)

Navždy nás opustili
Petra Lovásová (1985), Mária Kramaricsová
(1936), Helena Horváthová (1921), Mészárosová Mária (1950), Arnold Kakaš (1963),
Mária Agardiová (1923), Jozef Kollárik (1951),
Helena Futová (1935), Štefan Szurmík (1938),
Ján Selecký (1953), Zuzana Čechovičová
(1928), Margita Csizmaziová (1925), Terézia
Gašparíková (1951).
Dňa 2. mája uplynie 10 rokov,
čo nás navždy opustil náš otec
a starý otec Július Bordács.
Kto ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou smútiaca rodina.
Drága édesapáknak Bordács
Gyulának halálának 10-ik evfordulója alkalmábol soha elnem muló szeretettel gondol
reá szeretö gyermekei és onokái családdjukal együtt.
Dňa 14. apríla uplynuli štyri
roky, čo nás navždy opustila
naša drahá manželka, mama,
babka, svokra Helena Hegyiová, rod. Podkočíková. S láskou na ňu spomínajú manžel
Štefan, dcéra Beata s rodinou
a syn Miro.
Dňa 16. apríla uplynul rok,
čo nás navždy opustil Tibor
Hervai. So smútkom na Teba
spomína matka, bratia a sestry
s rodinami. Navždy zostaneš
v našich srdciach.
Dňa 23. apríla uplynul rok, čo
nás navždy opustil drahý Štefan Hollosi. S láskou spomína
družka Jana s celou rodinou.
Už nič nie je také, ako bolo predtým. Stíchlo
srdce i Tvoj hlas, no zostali krásne spomienky v nás. Dňa 7. marca nás navždy opustil
náš milovaný otec, dedko, pradedko Štefan
Topor vo veku 79 rokov. Ďakujeme všetkým
baleríny newyorského baletu. USA, nevhodné do
12 r., 101 min.
Vstupné: 2,30 eur

AMFITEÁTER - od 27. mája
začiatok predstavení o 21. hod.

2., 3. pondelok – utorok REŤAZOVÁ SPRÁVA
Príbeh skupiny stredoškolákov, ktorí dostali
rovnaký list s varovaním - ak ho nepošlú ďalej,
zomrú. USA, nevhodné do 15 r., 96 min.
Vstupné: 2,50 eur

1. mája nedeľa
ČIERNA LABUŤ
Čo všetko by ste obetovali pre sen? Príbeh Niny
(Natalie Portman – Oscar za herecký výkon),

5., 6., 7. štvrtok – piatok – sobota
HON NA ČARODEJNICE
Výpravný veľkofilm rozpráva príbeh hrdinského

príbuzným, priateľom, susedom a známym za prejavenú
sústrasť a kvetinové dary pri
poslednej rozlúčke s naším
milovaným ockom. Smútiaca
rodina.
Dňa 23. marca sme sa navždy rozlúčili s našou drahou Helenou Horváthovou,
ktorá nás opustila vo veku
89 rokov. Ďakujeme všetkým
príbuzným, priateľom, susedom a známym za prejavenú
sústrasť a kvetinové dary. Smútiaca rodina.
Odišiel, ale navždy zostal
v srdciach tých, ktorí ho mali
radi. Dňa 18. mája si pripomíname smutné 50. výročie
úmrtia manžela, otca Juraja Siposa. S láskou v srdci
a v modlitbách na neho spomína celá rodina.
Dňa 19. apríla sme si pripomenuli 5. výročie úmrtia
Michala Rekeňa. S láskou
na neho spomína manželka a deti s rodinami. Kto ste
ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
Dňa 10. apríla uplynulo 21 rokov, čo bez rozlúčky odišiel
na večnosť Csaszny Lajos.
S láskou spomína smútiaca
rodina.
Odišiel si, niet ťa medzi nami,
už len kytičku kvetov ti na
hrob môžeme dať, sviečku
zapáliť a spomínať. So zármutkom v srdci spomíname
na Tobiáša Meszároša. Dňa
9. apríla uplynul rok, čo nás
opustil náš drahý, milovaný
a jedinečný deduško, strýko, brat, naša celoživotná Láska. S láskou a úctou spomína
celá rodina.
križiaka (N. Cage) a jeho najbližšieho priateľa (R.
Perlman). Po desaťročiach boja sa vracajú do
vlasti zdevastovanej morom. USA, nevhodné do
12 r., 100 min.
Vstupné: 2,50 eur
9., 10. pondelok – utorok
SPRÁVCOVIA OSUDU
Ambiciózny thriler naznačuje, že svet môže byť
miestom, kde náhoda neexistuje a s osudmi ľudí sa
zahrávajú „páni v klobúkoch“. Hrajú: M. Damon, E.
Blunt a ďalší. USA, nevhodné do 12 r., 106 min.
Vstupné: 2,50 eur

Vydáva Mestský úrad Senec. Adresa redakcie: Mestský úrad Senec, šéfredaktorka Mgr. Eva Lauková, tel.: 0903 621 880. Redakčná
rada: PhDr. Gabriella Németh - predsedníčka, Ing. Helena Krajčovičová, Mgr. 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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12. štvrtok TRIK
Marek, talentovaný falšovateľ peňazí
a Witek, prezývaný Profesor, majú
vymyslený prefíkaný plán úteku
z väzenia, kde si odpykávajú hrdelné
tresty. Kriminálna komédia. Poľ.,
nevhodné do 12 r., 95 min.
Vstupné: 2,20 eur
13. piatok RIO
Dobrodružstvo pre celú rodinu
z tropickej a roztancovanej Brazílie.
Príbeh vzácneho papagája Blu.
USA, vhodné pre všetkých, 96 min.,
dabing.
Vstupné: 2,30 eur
14., 15. sobota – nedeľa
SVETOVÁ INVÁZIA: BOJ O LOS
ANGELES
Mimozemšťania útočia na Los
Angeles. Akčný sci-fi film. USA,
nevhodné do 12 r., 116 min.
Vstupné: 2,50 eur
16. pondelok KATKA
Autenticky
zachytený
príbeh
zápasu s drogou - o škodlivosti
a nebezpečenstve drog. Film získal
Českého leva v roku 2010. ČR,
nevhodné do 12 r., 90 min.
Vstupné: 2 eurá
17. utorok RITUÁL
Nadprirodzený thriller hovorí o tom,
že Diabol môže zasiahnuť aj na
najsvätejšom mieste na Zemi. USA,
nevhodné do 15 r., 114 min.
Vstupné: 2,50 eur
19., 20. štvrtok – piatok BELLA
Niekedy musíme stratiť všetko, aby
sme si vážili veci, na ktorých skutočne
záleží. Dráma oslavujúca život, lásku,
rodinu a priateľstvo. USA, nevhodné
do 12 r., 91 min., slov. dabing.
Vstupné: 2,30 eur
21., 22. sobota – nedeľa
SKÚS MA ROZOSMIAŤ
Každý sa snaží hrať svoj vymyslený
príbeh, pokiaľ sa sen nepremení
v nočnú moru. Romantická komédia.
V hlavných úlohách J. Aniston a A.
Sandler. USA, nevhodné do 12 r.,
112 min.
Vstupné: 2,50 eur
23., 24. pondelok – utorok
KRÁSNE VSTÁVANIE
Zachovanie rannej šou leží na srdci
mladej producentke, ktorá má za
úlohu dostať staršiu moderátorskú
generáciu na výslnie. Hrajú: R.
McAdams, H. Ford, D. Keaton a ďalší.
USA, nevhodné do 12 r., 108 min.
Vstupné: 2,50 eur
26. štvrtok RANGO
Hrajú výhradne obyvatelia púšte, ktorí
sú od „tradičných“ animovaných
zvieratiek
dosť
odlišní.
USA,
nevhodné do 7 r., 107 min. dabing,
Vstupné: 2,50 eur
Detské a mládežnícke
predstavenia:

15. nedeľa o 15.30 hod. RIO
Dobrodružstvo pre celú rodinu
z tropickej a roztancovanej Brazílie.
Príbeh vzácneho papagája Blu.
USA, vhodné pre všetkých, 96 min.,
dabing.
Vstupné: 2,30 eur

26. - 28. štv., pia., sob., od 8. hod.
Senecká dúha, súťaž v tanci

AMFITEÁTER

7. sobota Aerobic Marathón
Registrácia - otvorenie o 9. hod
Vstupné: 5 eur

27. piatok
Krátky tanečný program
RANGO
Film zaujme divákov bez rozdielu
veku, je hravý a vynaliezavý. USA,
vhodné pre všetkých, 107 min., slov.
dabing.
Vstupné: 2,50 eur
28., 29. sobota - nedeľa
RODINKA
Film je voľným pokračovaním filmu
Taková normální rodinka. Svojrázny
humor, problémy smiešne i vážne.
Komédia pre celú rodinu. ČR,
nevhodné do 7 r., 80 min.
Vstupné: 2,50 eur
30. pondelok
OBČIANSKY PREUKAZ
Film o zvláštnom životnom období,
kedy detstvo prechádza v dospelosť.
Hrajú: L. Kovář, A. Geislerová, J.
Šulcová, L. Latinák a ďalší. ČR/SR,
nevhodné do 12 r., 137 min.
Vstupné: 2,30 eur
31. utorok o 21. hod.
K MDD MEDVEĎ YOGI
Prvýkrát na veľkom plátne! Yogi
čelí najväčšej výzve svojho života
– musí dokázať, že je múdrejší ako
priemerný medveď. USA, vhodné
pre všetkých, 80 min., slov. dabing.
Vstupné: 2,30 eur
Kultúrne podujatia: kinosála
1. nedeľa o 15. hod.
Anyák napja - Deň matiek v maď.
jazyku
4. streda o 19. hod.
Senčanka - koncert dychovej hudby
8. nedeľa o 15. hod.
Radosť spieva mamičkám. Koncert
zboru Radosť.
Vstupné: 2 eurá
18. streda o 18. hod. IGRICI
Celovečerný koncert skupiny zo ZUŠ
Fándlyho.
21. sobota o 10. hod.
KTO ČO VIE? Súťaž v hľadaní
talentov
KI
MIT
TUD?
Tehetségkutató
verseny
22. nedeľa o 15. hod.
Galaprogram úspešných súťažiacich. Podujatie organizuje MO
Csemadok
Gálaműsor - a sikeres résztvevők
fellépése. Szervező a CSEMADOK
Alapszervezete

31. utorok Slávnostná akadémia
Základnej školy Tajovského
Kultúrne podujatia: Labyrint

13. piatok o 19. hod.
Koncert klasickej hudby študentov
Viedenskej hudobnej akadémie.
Program: Mozart, Ravel, Ysaye,
Paganini a známa filmová hudba.
Vstupné: 3 eurá
20. piatok o 18. hod. vernisáž
VEĽKOMESTÁ SVETA
Florian Horváth. Výstava fotografii
trvá od 9. do 30. mája
20. piatok o 18. hod. vernisáž
DIVADELNÝ PLAGÁT
Juraj Poliak, Svetozár Mydlo. Výstava
plagátov trvá od 9. do 30. mája
27. piatok o 16. hod.
Malý Huemaj
Bábkové divadielko pre deti
Vstupné: 2,50 eur
Mestské múzeum - Turecký dom
Stála expozícia prírody a starších
dejín Senca a jeho okolia.
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4. streda o 19. hod.
Z
histórie
hospodárskych
a peňažných družstiev v Senci (1905
– 1945). Prednáška historika Istvána
Gaucsíka v maďarskom jazyku.
13. piatok o 17. hod.
Vernisáž
výstavy
Odkaz
na
pergamene. Výstava prezentuje časť
takmer dvoch stoviek pergamenových
rukopisov z 11. - 20. storočia.
Predstavuje aj výrobný proces
pergamenu, jeho spracovávanie
a použitie. Na vernisáži účinkujú
pedagógovia a žiaci ZUŠ v Senci.
14. sobota
Noc múzeí a galérií – program pri
príležitosti Medzinárodného dňa
múzeí a galérií:
14. - 17. hod. Reštaurátorská dielňa
pre deti i dospelých pod vedením
odborných reštaurátorov: príprava
tureckých papierov, škrobových
dekoračných papierov, výroba pečiatok, písanie brkom.
17. hod. Tradičná ľudová hudba
z Rumunska, Maďarska a zo
Slovenska v podaní folklórnej muziky
Hungarian Folk Band.
20. hod. Praveké osídlenie Senca
a okolia. Prednáška archeológa
Mgr. Radoslava Čambala spojená s
prezentáciou fotografií a kresbových
rekonštrukcií
archeologických
nálezov a objektov. Prednáška
v slovenskom jazyku.
Múzeum bude otvorené mimoriadne
od 10. do 23. hod., vstup voľný.
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SPEKTRUM

A magyar alapiskola hatvan éve
Április 2-án megható ünnepségen emlékeztek meg a szenci
magyar nyelvű alapiskolai oktatás hatvanadik évfordulójáról. Az alapiskolások a város
művelődési központjában telt
ház előtt színvonalas kultúrműsorral kedveskedtek a résztvevőknek. Szencen hatvan évvel
ezelőtt ismét kinyithatta kapuit
a magyar tanítási nyelvű iskola.
Történt mindez 1950. szeptember 1-jén. Az indító tanévben öt
évfolyammal kezdődött meg az
oktatás az iskolában, igazgatója Kipke Georgina volt. Az elsősökön kívül a magyar tannyelvű iskolába jártak nagyobb diákok is, a második és a harmadik
összevont osztály volt 39 tanulóval, míg a negyedik az ötödikkel társult 32 diákot összevonva
egy osztályban. Mindenképpen
említést érdemelnek azok a pedagógusok, akik ott bábáskodtak a szenci magyar alapiskolás
kezdeteknél.
A már említett első osztályos
főnöknőn kívül a második-harmadik évfolyam vezetője Jánosovics Gusztávné volt, míg
a negyedik-ötödik évfolyamot
Kipke Györgyi vezette nagy szakértelemmel. Az eltelt hat évtized kapcsán szólni kell azokról
is, akik az iskolát türelemmel,
kitartással és nagy-nagy szakértelemmel igazgatták. Vagyis
következzen az igazgatók névsora: Kipke Georgína, Margitfal-

vy József, Polák Imre, Párkány
Antal, Herdics János, Farkas
Ferenc, Végh Miklós, Kovács
Péter, ismét Végh Miklós, Vincze Erzsébet, Metzner Zoltán,
Takács Erika.
A szenci magyar alapiskola tanulóinak a létszáma a múlt század hatvanas éveinek közepe
táján érte el a csúcsot, amikor
717 diákot mondhatott magáénak az oktatási intézmény. Ma
173 tanulója van az iskolának...
S kik azok, akik a szenci magyar alapiskolában huszonöt éven
át – vagy még annál is huzamosabb ideig – oktattak, oktatnak? Íme a gazdag névsor: Algayer József, Balajti Erzsébet,
Dolán Ágota, Gőgh Gizella,
Győri Viktória, Hoksa Szidónia,

Jankó Ilona, Jasaň Szerén, Jánosovics Rozália, Katona Roland, Katona Viktória, Klenovič
Éva, Kovács Margit, Mészáros
Erzsébet, Mészáros László,
Mészáros Katalin, Polák Margit, Simon Piroska, Tóth Anna,
Varga Margit, Végh Miklós, Polák Margit (könyvtáros). Ezek a
pedagógusok a jeles évforduló
alkalmából emléklapot vehettek
át Takács Erika igazgatónőtől.
A kultúrműsort követően az
ünnepi délután résztvevői a
művelődési otthonból az alapiskola épületéhez mentek át, ahol
az udvarban kopjafaavatásra
került sor, majd pedig az épületben egy kiállítás megnyitására – és sok-sok emlékezésre a
kötetlen beszél getések során.

Tánc, tánc, tánc...
Vidám arcok, reggelig tánc jellemezte a szenci Közös Igazgatású
Iskola bálját, amelyre 2011. február 11-én került sor az Elektrovod
nagytermében. A szülői szövetségnek két év után ismét sikerült
megszerveznie iskolánk hagyományos bálját.
A mulatság az iskola diákjainak
keringőjével kezdődött, majd a citera- és népi táncegyüttes fellépésével folytatódott. A műsor után
megtelt a táncparkett, és a legkitartóbb párosok reggelig ropták
a táncot.
A jó hangulatot növelte a finom
vacsora és a gazdag tombola.
Minden asztalnál volt legalább egy
nyertes. A fő díjat a Halay család
nyerte, mégpedig a gyönyörű Dolán-festményt.
A bál bevételét az iskola diákjainak
javára fordítja a szülői szövetség.
A telt táncparkett bizonyította,
hogy a bál sikerült, és reméljük,
hogy jövőre ismét találkozunk az
iskola bálján.
Köszönjük az iskola szülői szövetségének és Mgr. Valkó Erzsébetnek, a bál fő szervezőjének, kitartó munkáját.

Tanec, hudba,
ZÁBAVA...
Usmiate tváre a tanec do rána
charakterizovali rodičovský ples
seneckej Spojenej školy s vyučovacím jazykom maďarským vo veľkej sále Elektrovodu. Znovu zorganizovať sa ho podarilo Združeniu
rodičov po dvoch rokoch.
(KZ)

ŠESŤDESIAT rokov maďarskej ZŠ
Druhého apríla sa konala milá
slávnosť. Uplynulo 60 rokov odvtedy, keď sa v Senci opätovne
otvorili brány ZŠ s vyučovacím
jazykom maďarským. Písal sa 1.
september 1950 a na čele školy
stála riaditeľka Georgina Kipke.
V tejto ZŠ však neboli iba prváci, ale i žiaci vyšších ročníkov.
Triednou druhákov a tretiakov

bola pani Jánosovicsová, tretiakov a štvrtákov mala Györgyi
Kipke. Počas 60 rokov riadieľmi
boli: Kipke Georgína, Margitfalvy József, Polák Imre, Párkány
Antal, Herdics János, Farkas
Ferenc, Végh Miklós, Kovács
Péter, ismét Végh Miklós, Vincze Erzsébet, Metzner Zoltán,
Takács Erika. V 60. rokoch mi-

Poznaj SLOVENSKÚ reč
Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským v Senci bola už po
šiestykrát organizátorom krajského kola súťaže Poznaj slovenskú reč
v III. kategórii. Žiaci opäť dokázali, že štátny jazyk ovládajú na vysokej úrovni. Prví traja študenti sa zúčastnia na celoslovenskom kole.
1. Tímea Cseriová (ZŠ a Gymn. s VJM BA), 2. Veronika Kaššová (ZŠ
a Gymn. s VJM BA) 3. Nikola Falusiová - Spojená škola s VJM - Stredná
odborná škola podnikania s VJM SC).

Ismerd meg a szlovák beszédet
Immár hatodszor szervezte meg a szenci MTNY Közös Igazgatású Is-

nulého storočia ZŠ s vjm mala
717 žiakov, dnes ich je 173…
Mnoho pedagógov tu odpracovalo viac ako 25 rokov. Od
riaditeľky E. Takács si prevzali
diplomy za dlhoročnú pedagogickú činnosť: Algayer József,
Balajti Erzsébet, Dolán Ágota,
Gőgh Gizella, Győri Viktória,
Hoksa Szidónia, Jankó Ilona,

Jasaň Szerén, Jánosovics Rozália, Katona Roland, Katona
Viktória, Klenovič Éva, Kovács
Margit, Mészáros Erzsébet,
Mészáros László, Mészáros Katalin, Simon Piroska, Tóth Anna,
Varga Margit, Végh Miklós, Polák Margit (dlhoročná pracovníčka knižnice).
Mgr. Susla Béla

kola a Poznaj slovenskú reč verseny III. kategóriájának a kerületi fordulóját. Az előző évekhez képest megváltoztak az egyes versenyszámoknak a szabályai, például a tanulók csak öt téma közül sorsoltak ki
egyet, és alkottak majd előadtak szöveget, a harmadik feladat pedig
mindenki számára azonos volt – szövegalkotás előre kiválasztott szavak felhasználásával. A tudományos szöveg tartalmának visszaadását
bravúrosan oldották meg a versenyzők annak ellenére, hogy a szöveg
igényes volt. A versenyzők ismét bebizonyították, hogy magas szinten
művelik a szlovák nyelvet. Az első három helyezett 2011. június 8-án
Nyitrán fog bizonyítani a verseny országos fordulóján (1. Cseri Tímea
- ZŠ a Gymn. s VJM BA; 2. Kašša Veronika - ZŠ a Gymn. s VJM BA; 3.
Falusi Nikola - Spojená škola s VJM – SOŠ podnikania s VJM SC).
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Ősi szent múltunk
Ősi szent múltunk oltódj a mába,
acélhitet hozz, töretlent, mi edz,
legyünk már sokan, új tavaszt
várva,
ami veszne el, állitsd végre meg!

ŠPORT

Esá na SENECKEJ ruke

Úgy keljen a nap, ahogy kelt nekik,
derűvel, fénnyel nagy erőt adót,
teremtő munkát ők el nem vetik!
úgy legyen, mint volt, fújd a riadót!
Zengjen az a dal ma is, mint akkor,
hittel, hűséggel, egy akarattal,
ne öljön a rossz, átkozott rabkor,
s köszöntsük egymást: ősi szavakkal.
Itt legyünk sokan, ahogy voltunk
rég,
jó testvérekkel otthon és mezőn,
óhajtva kérjük több múlt kell itt
még,
mert végre értsük: múltunk az
erő!

Vpravo Lucia Debnárová s Ruskou Jekaterinou Larinovou.

Temetőország, elhúnyt magyarja
lelkesíts, vezess, akik itt élünk,
akik még vannak mindnek a sarja
maradjon mind hű, igy él itt
népünk!
A tavasz mindig tavasz maradjon
fecskék szép dala ne váltson másra!
és aki vetett csak ő arasson,
mert a sok hű szív a jövőt várja.
Ősi szent múltunk nevelj és taníts
járni az utat egyenes fővel
és kik tévednek, őket igazítsd
jó útra térni égi erőddel!
Mából csak akkor lesz igaz jövő
ha az marad mind, minek született!
ahogy egykoron ringott a bölcső:
ezt mondja múltunk, ez szent üzenet!
Mgr. Katona Roland

TENISOVÁ škola
Tenisová škola RETURN hľadá deti od 6 rokov do tenisovej
prípravky. Nábor detí sa uskutoční 7. mája (sobota) od 10. do
12. hod. v tenisovej hale hotela
Družba na Slnečných jazerách
– juh. Záujemcovia, zoberte si so
sebou cvičebný úbor a tenisky.
V prípade, že to nestíhate, kontaktujte nás. E-mail: roboprinc@
gmail.com, tel.: 0918 411 830,
www.tenis-senec.sk.
Pre deti máme pripravené množstvo hier.
(r)
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Víťaz Rastislav Málek (vpravo) a Ladislav Hervay.

Výborné obsadenie a skvelé
výkony priniesol 18. ročník
medzinárodnej súťaže Senecká ruka. Hviezdila Lucia
Debnárová.
Kinosála Kultúrneho strediska v Senci vrela výbornými
výkonmi. Ako uviedol prezident Slovenskej asociácie
pretláčania rukou Ing. Marián
Čapla, chvíľami sa cítil ako na
majstrovstvách Európy. Toľko

zvučných mien sa objavilo
v niektorých kategóriách.
Do Senca prišlo 154 pretekárov z 15 krajín. Po prvý raz sa
tu objavili Francúzi a Holanďania, po pár rokoch sa vrátili aj
výborní Bulhari.
Výbornú úroveň mala kategória žien do 60 kg, v ktorej
zviedli boj najlepšie svetové
pretekárky v tejto kategórii domáca Lucia Debnárová (AWK
Senec) a jej rivalka Jekaterina

Larinová z Ruska. Na svetových šampionátoch si vždy prvenstvá podelili, každá triumfovala na jednu ruku. V Senci
po nemilosrdných súbojoch,
v ktorých vládli aj emócie, zvíťazila jednoznačne Lucia. Pred
obhajobou titulu z majstrovstiev Európy (budú začiatkom
mája v Turecku) potvrdila výbornú formu.
V kategórii do 85 kg sa darilo
Senčanom. Ďalším súbojom,
ktorý dvíhal predovšetkým
domácich divákov zo sedadiel, bolo finále mužov na ľavú
ruku do 85 kg. Stretli sa v ňom
dvaja Senčania, napokon Rastislav Málek (predtým vyradil
aj niekoľkonásobného majstra
sveta, slovenského reprezentanta Jána Germánusa) zdolal
Ladislava Hervaya (ten sa v
rovnakej kategórii, ale na pravú ruku, umiestnil na peknom
4. mieste). Štvrtý za výborným
Bulharom Danielom Golemanovom skončil Peter Chladný
(AWK Senec).
Hviezdna bola predovšetkým kategória do 95 kg, najmä pravá ruka. Zvíťazil Rustam
Babajev z Ukrajiny, najväčšia
hviezda súčasného pretláčania a držiteľ najväčšieho počtu
titulov majstra sveta. Finálový
zápas s Bulharom Krasimirom
Kostadinovom bol strhujúci
a napínavý.
Dlhotrvajúci potlesk odznel pri
nevidiacom Francescovi Alborghettim z Talianska, ktorý
súťažil v kategórii nad 95 kg.
Armwrestligu sa venuje už desať rokov.
V kategórii Masters do 70 kg
si dve medaily vybojoval Michal Debnár (otec Lucie Debnárovej). V ľavačke skončil
druhý a v pravačke tretí.
Eva Lauková
foto Ján Lauko

Senecká korčuľa na JUHU Slnečných jazier
Už po tretíkrát pozývajú členovia klubu KDH na obľúbenú Seneckú korčuľu. Aj tentokrát sa malí, väčší i veľkí zídu

na južnej strane Slnečných
jazier. Dňa 14. mája sa súťažiaci zaregistrujú o 8. hod.
a prvý štartovací hvizd zaznie

o 10. hod. Všetkých korčuliarov čaká občerstvenie, stačí
si priniesť iba dobrú náladu
a súťaživého ducha.
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Nádej AUTOMOBILOVÉHO športu
Senec reprezentuje nádej
slovenského automobilového
športu, iba 16-ročný Maťo Homola. Je synom známeho 15násobného majstra Slovenska
v pretekoch automobilov do
vrchu Jara Homolu.
Porekadlo - Jablko nepadá ďaleko od stromu zafungovalo aj
tentokrát...
Maťo prvýkrát sedel v motokáre
v Ivanke pri Dunaji už v štyroch
rokoch a v tom čase bol najmladším účastníkom vo vtedy
novovzniknutej
motokárovej
hale. Potom sa však na dlhých
deväť rokov z pretekárskeho kolotoča vytratil. Venoval sa všeobecnej fyzickej a psychickej
príprave, kolektívnym športom,
predovšetkým futbalu. Tri roky
hrával aj za ŠK SFM Senec. Na
konci roku 2007 sa však definitívne vrátil na preteky motokár
a jeho srdce už bije pre motošport.
V nasledujúcich troch rokoch
absolvoval celé sezóny v triede
Rotax Max Junior. Skúsenosti
zbieral na slovenských, českých, rakúskych a maďarských

Maťo Homola sa riadi heslom „Nikdy sa nevzdávaj“.

pretekárskych okruhoch. V najobsadzovanejšej motokárovej
triede si vybojoval koncoročné
4. a 5. miesta v rámci majstrovstiev SR.
Vlani, keď splnil najnižší vekový
limit 16 rokov, začal súťažiť aj na
pretekoch automobilov na okruhu. Team Homola Motorsport
si prenajal na druhú polovicu
sezóny 2010 špičkové vozidlo
Škoda Fabia Kit Car s objemom

motora 1400 cm3. Napriek
tomu, že Maťo sa zúčastnil iba
na druhej polovici minuloročného šampionátu, dosiahol vynikajúce výsledky na pretekoch
na Slovakiaringu a v Brne. Celkovo skončil druhý na slovenskom šampionáte v pretekoch
automobilov na okruhu, v triede
do 1400 cm3.
Po vynikajúcom výsledku stál
tím pred ťažkým rozhodnutím,

ako ďalej rozvíjať Maťov talent.
Napokon pre neho prenajali jedno z najlepších vozidiel,
ktoré sa v posledných rokoch
objavili na okruhoch - Alfa Romeo 156 S2000. Je to fabrický
špeciál, ktorý ešte v roku 2007
reprezentoval značku Alfa Romeo na majstrovstvách sveta
v šampionáte WTCC s anglickým pilotom Jamesom Thompsonom a Brazílčanom Augustom Farfusom. Objem motora je
2000cm3, vozidlo má 6 stupňovú sequenčnú prevodovku a výkon motora 280 koní (206 kW).
Maťo tak bude najmladším pilotom, ktorý ho kedy pilotoval.
Team Homola Motorsport s pilotom Maťom Homolom sa zúčastní na všetkých pretekoch
majstrovstiev SR v pretekoch
automobilov na okruhu, v triede
do 2000 cm3. Seriál má 12 pretekov na okruhoch v Maďarsku,
Poľsku a Českej republike. Na
Slovensku bude štvoro pretekov
v júni a auguste na blízkom okruhu Slovakiaring v Orechovej
Potôni (len 35 km od Senca).
Viac informacií na www.homolamotorsport.sk

Hviezdy a HVIEZDIČKY seneckého športu

Spoznali sme najlepších športovcov (jednotlivcov, kolektívy, trénera) za rok 2010. Zastúpenie mala väčšina športov
v Senci.

Kinosála kultúrneho domu bola
takmer zaplnená, veď senecký
šport sa pýši špičkovými pretekármi. Predstavila a vyspovedala
ich moderátorka Tatiana Čuperková. Mesto ocenilo úspešných
športovcov zo slovenských aj
medzinárodných šampionátov,
ale aj reprezentantov Slovenska
a majsterku sveta.
Je ňou Lucia Debnárová,
reprezentantka
Slovenska
v pretláčaní, členka AWK Senec. Na majstrovstvách sveta
v americkom mestečku Mesquite v kategórii do 60 kg získala
zlatú medailu pravou rukou
a striebro ľavou, na majstrovstvách Európy v Moskve zvíťazila ľavou rukou a pravačka jej vyniesla bronz. Stala sa absolútne

najúspešnejšou armwrestlerkou
Slovenska (aj medzi mužmi).
Na svetovej medzinárodnej súťaži v Taekwon-Do (šampionát
Euro-Ázie) v Kazachstane zažiaril Tibor Labuda, slovenský
reprezentant a zároveň tréner
seneckého klubu. V individuálnych disciplínach si vybojoval
zlato a bronz a v súťaži družstiev zlato a striebro. Dávid Baráth skončil na svojom prvom
veľkom šampionáte vo voľnom
súboji štvrtý.
Senec má aj výborné šachistky
Renátu Koloditsovú (vyhrala
majstrovstvá Slovenska do 14
rokov a medzinárodný turnaj
žiačok v Maďarsku) a Evelínu
Tomovicsovú (na rovnakých
súťažiach skončila o stupienok
nižšie). Trénuje ich Ladislav
Mészáros.
Už stálicou medzi oceňovanými
je mladý, iba 11-ročný motokrosár Jaroslav Antalič (kubatúra
85 cm3), ktorý zaznamenal na

dvoch veľkých podujatiach medzi súpermi staršími aj o štyri
roky pekné úspechy: v Slovenskom pohári skončil štvrtý, rovnako na pretekoch Európskeho
pohára.
Uznanie si zaslúžili aj hádzanárka Lea Poórová, hrajúca za
bratislavský Inter, ktorá sa dostala do reprezentačného kádra
kadetiek, ale aj futbalista Richard Köplinger z tímu starších
dorastencov SFM Senec, obliekajúci aj reprezentačný dres.
Medzi mladé nádeje seneckého
športu patrí aj ocenený karatista Miroslav Žbodák, majster
Slovenska v Shito ryu karate.
Veľký potlesk sa ozval i pri vyhlasovaní telesne postihnutého
Gabriela Csémyho, ktorý sa
dva roky po sebe stal majstrom
Slovenska v stolom tenise.
Najlepším trénerom roku 2010
je tréner futbalistov SFM Senec
Branislav Kriška, ktorý v ročníku 2009/2010 postúpil so svoji-

mi zverencami do 1. futbalovej
ligy.
Kvalitných športovcov má Senec aj v kolektívnych športoch.
Medzi najlepšie sa dostali hádzanárky – staršie žiačky aj
ženy Piccard Senec (obe kategórie o. i. zvíťazili na medzinárodnom turnaji v Belgicku).
Na piedestál sa postavili aj futbalisti SFM Senec, muži za
postup do 1. ligy a prípravka za
1. miesto v regionálnej lige, keď
neprehrala ani jeden zápas.
Čestné
plakety
oceneným
športovcom okrem primátora
Karola Kvála a prednostky Jarmily Répássyovej odovzdávali
prezident Slovenskej asociácie
pretláčania rukou Marián Čapla,
riaditeľ Národného tréningového centra v Senci Štefan Mrva,
predseda športovej komisie Juraj Gubáni a podpredseda Vladimír Bertok.
Eva Lauková
foto na strane 16 Ján Lauko
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SENZAČNÉ víťazstvo ocenil
aj marocký princ

Najlepšia slovenská golfistka porazila malú bielu loptičku a stúpa po golfovom rebríčku
-Ako vás privítali doma v Senci? Kúpili ste si niečo výnimočné pri tejto príležitosti vy
sama?
-Doma sme mali príjemnú oslavu v kruhu mojich najbližších.
Oslavovali sme celý víkend dobrým jedlom a pili sme fakt dobré
šampanské. Mojou odmenou je
určite pár dní pobytu doma namiesto zhonu na cestách. Postačí mi voľný víkend, kedy sa
môžem vyspať vo svojej posteli
a lenošiť celý deň.
Odmena za úspech v Maroku
bola impozantná - nielen viac
ako 48-tisíc eur, ale aj kabelka
vykladaná drahými kameňmi,
stretnutie s členmi kráľovskej
rodiny. Ako sa víťazstvo odrazí
vo vašom športovom živote?
-Môj život sa zmenil o 180 stupňov. Výhrou som si zaistila
účasť na Ladies European Tour
na najbližšie tri roky. Svoj odchod na golfový profi dôchodok
odkladám a teším sa, že môžem
pravidelne hrávať na najvyššej
túre v Európe.
Na aké ďalšie turnaje sa chystáte v tejto sezóne?
-1. mája idem na šnúru šiestich turnajov za sebou s jednou
týždennou pauzou v máji. Prvý
turnaj hráme v Turecku, potom
mám týždeň voľna, kedy plánujem povzbudzovať našich
hokejistov na MS u nás doma.
Ďalej ma čaká Nemecko, turnaj
na Táľoch na Slovensku, Holandsko, jamkovka na Tenerife
a posledné bude Švajčiarsko.
Po prestávke sa budem pripravovať na najdôležitejšie major
turnaje, ktoré odohrám v júli. Do
konca roka to bude pestré!
V profesionálnom kolotoči ste
približne sedem rokov. Aké
boli vaše vysnívané méty?
-Určite tam patrilo aj vyhrať turnaj, ale nepočítala som, že sa
mi to podarí na najvyššej Európskej túre Ladies European

Tour.
A ďalšie sny?
-Mať vyrovnaný život aj v súkromí, založiť si neskôr rodinku
a mať deťúrence.
Jednou vetou – aký je golf
šport?
-Je to šport samého proti sebe
v prekrásnej prírode v spoločnosti príjemných ľudí!
Kto vás trénuje?
-Američan Skip Malek je mojím
trénerom už 13 rokov, odkedy sa
venujem golfu. Pôsobí v USA,
kam za ním chodím na zimnú
prípravu a on za mnou prichádza v lete na Slovensko. Naša
spolupráca funguje už dlho na
veľmi priateľskej báze.
Aký šport ste robili pred tým,
než ste začali s golfom?
-Lyžovanie, parkúrové skákanie,
volejbal a snowboarding.
S golfom ste začali pomerne
neskoro v 19 rokoch. Je to povzbudenie aj pre iných...
-V profi golfe som síce veľkou
výnimkou, ale na rekreačné hranie nie je naozaj nikdy neskoro.
Ako ste sa vlastne ku golfu
dostali?
-Omylom. Chcela som to skúsiť,
lebo rodičia a mladší brat tomu
začali holdovať. Keďže mi to ne-

šlo, tak som sa správne nasrdila
a snažila sa poraziť malú bielu
loptičku.
Vraj máte alergiu na trávu. Ako
to ide dohromady s golfom?
-Nejde, ale ani moja krivá chrbtica či ploché nohy ma nezastavili...
Odkedy žijete v Senci a čo pre
vás znamená?
-Žijem tu od roku 2006 a veľmi
sa mi v Senci páči. Je to milé
malé mestečko, kde sa rada
pohybujem peši alebo na bicykli. Najradšej mám okolie Slnečných jazier. Páči sa mi, že si
mám kam ísť zabehať, sadnúť
si na pivo či v lete sa okúpať.
Všetci chodia na dovolenky do
zahraničia. Ja pracujem desať
mesiacov v zahraničí na turnajoch a domov chodím na dovolenku.
Kde trávite najviac času
a s kým?
-Určite na jazerách a mojou parťáčkou je moja mamina. Vždy
spolu vyrážame na bicykle,
k vode či na pivo.
Ďalšiu budúcnosť zrejme spájate s golfom...
-Presne tak. Som aktívna aj
v iných formách golfu. Pripravujem sa na dráhu profi trénerky

aj rozhodkyne, som asistentkou
reprezentačného trénera Slovenskej golfovej reprezentácie
a tvárou detského golfového
projektu Túra Olympijských nádeji.
Úspech v Maroku má veľký význam nielen pre vás samotnú,
ale aj pre celý slovenský golf.
V čom predovšetkým?
-To sa dnes nedá celkom vysvetliť. Ozajstný význam mojej
výhry sa možno bude dať neskôr ohodnotiť práve zvýšením
počtu hráčov u nás a úrovne hry
golfistov. Myslím si, že je to dobrý štart a ťahák pre negolfistov,
chcieť si tento šport vyskúšať.
Na Slovensku je naštartovaný
program práce s mládežou od
ZŠ, cez kluby a centrá talentovanej mládeže. Ste tvárou
olympijských nádejí. Môžete
to priblížiť?
-Spolupracujem so Slovenskou golfovou asociáciou, ktorá združuje všetkých golfistov
a stará sa o rozvoj tohto športu
na Slovensku. Jeden projekt
golfu na školách je určený práve na priblíženie športu širokej
verejnosti, teda deťom na základných a stredných školách,
kde im vytvárajú podmienky
na tréning. Túra olympijských
nádejí je séria asi 12 turnajov
určených pre deti do 14 rokov
a hrá sa po celom Slovensku.
Chceme pritiahnuť ku golfu čo
najviac detí a preto majú vytvorenú svoju súťaž. Oba projekty
sú veľmi úspešné a preto i ja
pomáham, kde sa dá!
Akú šancu začať s golfom
majú senecké deti?
-Tie by tiež potrebovali tréningovú plochu ako soľ. Neviem,
do akej miery je to možné, ale
dúfam, že v budúcnosti sa golf
dostane aj do Senca!
Eva Lauková
foto www.zuzanakamasova.sk

Turnaj FUTBALOVÝCH nadšencov
Pozývame všetkých občanov Senca a priaznivcov športu na 7. ročník Májového turnaja mesta Senec v amatérskom futbale
firiem. Uskutoční sa v piatok 6. mája od 9. do 14. hod. na umelej tráve NTC. Organizátor: Gafuga - futbaloví nadšenci v spolupráci s komisiou športu pri MsÚ Senec. Garant: primátor mesta Karol Kvál. Podávať sa bude tradičný chutný guláš.
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Armwrestlerka Lucia Debnárová a karatista Miroslav Žbodák.

Viac na strane 15

Hádzanárka Lea Poórová.

Taekwondisti. Vľavo Tibor Labuda a Dávid Baráth.

Vpravo stolný tenista Gabriel Csémy.

Futbalista Richard Köplinger.

Šachistky Renáta Koloditsová, Evelína Tomovicsová s trénerom.

Motokrosár Jarko Antalič.

Trénerka Lenka Sabová a Ivana Tóthová.

Zľava Branislav Kriška, tréner Rastislav Sendecký a Alexander Tóth.

