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Karneval spestrili
tisíce MASIEK

Do masiek odetí prišli ľudia
z celého Slovenska, objavili sme
však aj návštevníkov priamo
z Tajwanu či rodinky pochádzajúce od moravského Vsetína,
ktoré na senecký karneval, najväčší na Slovensku, chodia už
päť rokov. Boli jeho súčasťou aj
pred dvoma rokmi, keď sa počtom 3356 masiek zapísal do Slovenskej knihy rekordov.
Karnevalový deň sa pre niektorých začína už od skorého
rána, veď potrebné je rozvešať
približne 6-tisíc balónov, aby
predovšetkým pešia zóna hýrila farbami. Na malom pódiu na
pešej zóne čakal najmenších
zaujímavý program, v ktorom sa
tancovalo, ale zaujalo aj bláznivé divadlo s ozrutami. Kráľ karnevalu (Jaro Lehocký) si prevzal
od primátora Senca Karola Kvála kľúč od mesta a stal sa načas
Hádzanárky Piccard Senec píšu ďalšiu svoju kapitolu. V tejto sezóne vstupujú do nadnárodnej ligy
jeho pánom.
(viac na str. 4)

(r)

WHIL. Tréner Štefan Kelemen má k dispozícii 26-členný káder. (viac na str. 15)

Pozývame na 11. ročník Seneckého
festivalu dychovej hudby
ktorý sa bude konať pod záštitou organizácií:
MsKS Senec, MsÚ Senec, BSK, MOS v Modre.
Dňa 3. septembra o 15. hodine, vstup voľný
Miesto konania: Amfiteáter v Senci
(V pripade nepriaznivého počasia v kinosále MsKS Senec)
Hrajú dychové hudby: Senčanka, Nedanovčianka,
Vištučanka, Vlčovanka, Mistříňanka

foto Ján Lauko

Zaujímavé prednášky o vesmíre
14. september: Vesmír na vlastnej koži. Ing. Ivan Bella - prvý
slovenský kozmonaut, člen posádky 27. expedície na MIR.
28. september: Hyperpriestor a multivesmír. Mgr. Karol
Petrik - odborný pracovník hvezdárne v Hlohovci.
SOLAR astronomické združenie
www.solarastronomy.sk
www.senec.solarastronomy.sk
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Pred ŽELEZNIČNOU stanicou
sa chystajú zmeny
Priestor pred železničnou
stanicou smerom ku križovatke opeknie.

Počas slávnostnej sv. omše
5. júla generálny vikár Bratislavskej arcidiecézy Mons. Ján
Formánek uviedol podľa kánonického práva oficiálne do
úradu nových kňazov v Senci. Počas sv. omše predstavil
aj nového dekana Seneckého
dekanátu, ktorý sídli v Moste
pri Bratislave. Novými kňazmi
sú: Zdenko Sitka - farár, Andrej
Šottník – farár - moderátor, Juraj Vittek - farár. Dekanom je
Stanislav Stohl.
(mv)

Mesto
Senec
vypracovalo projekt a podalo žiadosť
o získanie finančných prostriedkov z eurofondov v sume
viac ako 884-tis. eur z operačného programu Bratislavský
kraj na revitalizáciu priestoru
pred železničnou stanicou.
Projekt má názov Terminál integrovanej dopravy v Senci
a jeho cieľom je zlepšiť kvalitu života obyvateľov a návštevníkov mesta skvalitnením
infraštruktúry,
vybavenosti
a služieb v oblasti regionálnej
železničnej a autobusovej dopravy. Zámerom je rekonštrukcia a dobudovanie prestup-

ného terminálu, inštalovanie
progresívneho elektronického
informačného a kamerového
systému, ale aj terénne a sadové úpravy. Projekt rieši aj
umožnenie pohodlného bezbariérového nástupu a pohyb
v rámci terminálu aj pre osoby
s obmedzenou schopnosťou
pohybu.
Ak projekt schvália, môžeme sa tešiť na vybudovanie
autobusových nástupíšť a
v rámci nich osadenie lavičiek,
odpadkových košov, stojanov
na bicykle, čo prispeje k zvýšeniu komfortu cestujúcich.
Zmodernizovať sa má osvetlenie terminálu, kompletná rekonštrukcia čaká parkoviská,
nástupištia pre cestujúcich,
chodníky, ako aj odstavné plo-

chy pre autobusy.
Snahou mesta v rámci projektu
je aj zlepšenie informovanosti cestujúcich nainštalovaním
veľkej centrálnej elektronickej
informačnej tabule a menších
zastávkových
informačných
tabúľ. Budú zobrazovať informácie o odchodoch železničných a autobusových spojov
a ďalšie dopravné informácie.
Celú plochu terminálu majú
monitorovať kamery napojené
na kamerový systém mestskej
polície.
Schválenie projektov má byť
známe v jeseni tohto roku.
V prípade pridelenia finančného grantu výstavba terminálu
sa začne v marci 2012, realizácia má byť ukončená v júli
2013.
Eva Lauková

Spievali, varili aj ŠPORTOVALI
Na začiatku augusta v budove Kresťanského Centra AC
v Senci sa konal Indiánsky
denný tábor pre deti zo Senca
a okolia. Zúčastnilo sa na ňom
38 detí a 10 vedúcich. Rodičia
počas letných prázdnin často
riešia dilemu, kde dať svoje
deti - z tohto dôvodu tábor
splnil svoj účel. V nevýhode
neboli ani deti zo sociálne
slabších rodín, keďže sa uskutočnil aj vďaka daru z Fondu
Citibank Europe plc, založeného v Komunitnej nadácii
Bratislava.
Do tábora každé ráno o ôsmej
prichádzali rodičia so svojimi
ratolesťami. V niektorých prí-

SunSet Blvd. hľadá
OPATROVATEĽKY
a ZDRAVOTNÉ SESTRY
do Nemecka
Nástup: IHNEĎ
Podmienky: komunikatívna
znalosť nemčiny.
Možnosť absolvovať KURZ
nemčiny pre opatrovateľky
s GARANCIOU práce po
úspešnom absolvovaní.
Bližšie info na tel.: 02/5249
0512, 0905 986 829, e-mail:
sunset@sunsetblvd.sk

padoch vedúci vyzdvihli deti
priamo u nich doma. Počas
dňa sa nudiť nestíhali, mali

mnoho aktivít - športové, tanečné, divadelné, strelecké,
venovali sa aj ručným prácam,

ba piekli aj indiánske placky.
Najväčší záujem bol o výtvarné aktivity s výtvarníčkou
zo Švédska, alebo angličtina
s Austrálčankou. U chlapcov
mala veľký úspech lukostreľba. Samozrejme, najväčšiu
pozornosť si vyslúžil bývalý
finalista česko-slovenskej súťaže SuperStar Denis Lacho,
s ktorým si deti mohli zaspievať a zahrať sa na porotcov
ako pri skutočnej SuperStar.
Záver tábora patril rodičom
a grill párty, na ktorej vystupovali ich deti. A boli naozaj
úžasné! Lúčili sa veľmi ťažko.

Eva Lauková
foto Ján Lauko

Kurzy angličtiny, nemčiny, francúzštiny,
španielčiny, taliančiny
Zápis do nového semestra

5. - 8. septembra (pondelok až štvrtok)

od 15. do 17.30 hod.
v priestoroch JŠ Andantino na Lichnerovej 76, Senec
V prípade potreby si iný termín zápisu môžete dohodnúť telefonicky na č. 0908 380 456.
Záloha kurzovného vo výške 50 eur je splatná v hotovosti pri zápise. (Vratná do konca
septembra v prípade, že neotvoríme kurz podľa požiadaviek, ktoré uvediete pri zápise.)
Rozvrh bude k dispozícii 13. septembra a vyučovanie sa začne 14. septembra.
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Polícia PROTI drogovým dílerom
Úrad boja proti organizovanej
kriminalite má za sebou ďalší
skvelý zákrok. V Senci zadržali troch drogových dílerov
a drogy v hodnote 7600 eur.
Muži už čelia obvineniam.
„Bratislavčania Richard T.
(35), Henrich Č. (31) a Marián
Č. (28) sú obvinení z nedovolenej výroby omamných
a psychotropných látok, jedov
alebo prekurzorov, ich držanie
a obchodovanie s nimi,“
uviedla hovorkyňa Prezídia

Policajného zboru Denisa Baloghová. Richard T. mal podľa
polície predávať drogy odberateľom, medzi ktorých patrili
i ďalší dvaja obvinení. Tí zase
drogy ďalej predávali a časť
peňazí odovzdávali Richardovi T. Polícia pri domových
prehliadkach drogového zásobovača zaistila väčšiu finančnú hotovosť, digitálnu váhu a
zatavenú injekčnú striekačku
s bielym práškom. Expertíza
potvrdila, že išlo o metamfe-

tamín. Zo zaisteného množstva drog by sa dalo pripraviť
minimálne 150 jednorazových
dávok v hodnote 1500 eur.
Marián policajtom odovzdal
päť zatavených striekačiek so
600 dávkami pervitínu, drogy
by mohli predať za šesťtisíc
eur. Marihuanu a skladačky
pervitínu našli aj v Henrichovom byte a v pivnici. Obvinení
sú stíhaní vo väzbe. V prípade
dokázania viny im hrozí až
pätnásťročné väzenie. (pol)

Tvrdila, že ju Bezohľadný vodič golfu
ZNÁSILNILI blokoval SANITKU

Za potravinami Coop Jednota
na Jesenského ul. znásilňujú
nejaké dievča. Tak znel anonymný telefonát na mestskú
políciu dvadsať minút po 19.
hod.
Vyslaným hliadkam sa naskytol veľavravný pohľad - na
betónovej rampe za potravinami spozorovali muža prehnutého nad ležiacou ženou
a druhého, ležiaceho vedľa
nich. Prvý muž sa dal pred
hliadkou na útek, no policajt ho
zadržal, rovnako ako druhého.
Žena zo Senca sa poobliekala,
plakala a bola preľaknutá.
Policajtom povedala, že bola
znásilnená. Muži, obaja z Čataja, mali poriadne vypité. Mestskí policajti ich odovzdali štátnej polícii.
(r)

Stalo sa to v noci o 1.30 hod. na
Jesenského ul. 8. Ľudská bezohľadnosť pri parkovaní tu často
nepozná hranice. Ako nám napísala mladá žena – niekomu
sa v tú noc ťažilo zaparkovať
o ulicu ďalej, tak postavil svoje
vozidlo priamo pred vchod do
bytovky. A bol problém! „Už
asi dva roky opatrujeme starých rodičov, ktorí zo zdravotných dôvodov nemohli bývať vo
svojom rodinnom dome sami.
Starkého stav bol vážny, nebol
schopný sám chodiť. Diagnostikovali mu akútnu trombózu,
po hospitalizácii v nemocnici
bol doma niečo vyše týždňa,“
vysvetľuje. V tú nešťastnú noc
starký nemohol dýchať, dusil
sa. Strašný pohľad. Zavolali
k nemu záchranku. „Nastal problém. Sanitka nemala kde zaparkovať, záchranári nemali kadiaľ

prejsť s nosidlami. Skúšali to zo
všetkých strán, ale márne. Čas
utekal, napokon použili kreslo.
Starký ráno v nemocnici zomrel,
mal embóliu pľúc. Možno by tú
embóliu nebol zvládol aj tak, ale
stále je tu slovíčko možno. Nedá
mi, aby som nekonštatovala: Čo
keď niekedy bude potrebovať
pomoc ten človek, ktorý parkoval tam, kde nemal? Po našich
urgenciách miesto, kde sa nemá
parkovať, vyznačili. Najprv však
muselo dôjsť k tragédii.“ Podľa
vyjadrenia mestskej polície príjazd blokovalo vozidlo VW Golf,
ktorému po telefonáte, keď odišla záchranka, založili „papuču“.
Vodičovi - susedovi nešťastnej
rodiny - uložili blokovú pokutu
za priestupok. Namiesto toho,
aby sa ospravedlnil, bol arogantný, policajtom sa vyhrážal
(el)
trestným oznámením...

Záhradkári v Senci organizujú v priestoroch Jedálne ZŠ Tajovského

Výstavu ovocia, zeleniny, kvetov, malieb a prác
žiakov ZŠ a MŠ (25. a 26. septembra)
Oceňovať sa bude 1. – 3. miesto v kategórii:
• najkrajšie jablko: 2 ks jabĺk
s názvom odrody,
• najkrajšia kolekcia: samostatne aranžovaný priestor,
• najkrajšia práca žiakov: hodnotí sa škola a práca žiaka,
• najkrajšia práca aranžovania
“Jesenná tematika“.
Organizačné pokyny:
• do 23. septembra - Zber žiackych prác na záhradkársku tematiku v ZŠ Tajovského,

• 24. septembra o 10. hod.:
Aranžovanie „Jesenná tematika
- práce podľa vlastného výberu“- kategórie: dospelí a žiaci
• do 24. septembra - Zber vystavovaných výpestkov v ZŠ Tajovského a aranžovanie priestorov,
• Výstava pre širokú verejnosť:
25. septembra od 10. do 20.
hod.
• Slávnostné otvorenie a ocenenie vystavovaných exponátov:
25. septembra o 14 hod.
• Výstava pre základné školy a
materské školy: 26. septembra

od 8. do 11. hod.
Na každú výstavu sa dávajú 2
kusy jabĺk a ostatné výpestky
podľa vlastného uváženia s názvom výpestku a adresou pestovateľa a telefónneho spojenia.
Žiaci udávajú meno, priezvisko
a názov školy.
V súťaži o najkrajšiu kolekciu sa
uvádza názov kolektívu alebo
rodiny a telefónneho spojenia.
Pozývame všetkých občanov
Senca a okolia.
Ing. Ján Bilanič
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Zahynula MLADÁ
vodička
Neďaleko Senca zahynula 19ročná vodička Fiatu Punto,
ktorá s autom zo zatiaľ nezistených príčin narazila do stromu.
Tragická dopravná nehoda sa
stala 12. augusta popoludní
po 16. hodine medzi Sencom
a obcou Hrubý Šúr v smere do
Senca.
V čase nehody bola vo vozidle
sama. Okolnosti tragickej nehody vyšetruje polícia. Škoda
na aute sa odhaduje na 2-tisíc
eur.
(r)

VN - JAZYKOVÉ
KURZY
anglický a nemecký jazyk
pre dospelých
organizuje
Mgr. Viola Nováková
na ZŠ Tajovského, Senec
2 hodiny týždenne
celý školský rok 2011-2012
Poplatok za kurz:
110,- € (76 hodín)
1,44 € / na hodinu
Zápis:
13. 9. od 16. do 19. hod.
14. 9. od 16. do 19. hod.
na ZŠ Tajovského, Senec
Tel. č.: 033/641 13 11
0905 662 504
www.jazykovekurzyvn.sk

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 septembrového
čísla mestských novín Senčan
je v pondelok 19. septembra.
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Karneval spestrili TISÍCE masiek
(dokončenie zo str. 1)

Ľudí pribúdalo, medzi nimi podchvíľou kľučkoval na malom hitec vozidle moderátor a zabávač Richard Vrablec. Samotný
pestrofarebný sprievod trval
takmer 40 minút.
Niektorí sa inšpirovali maskami
Benátskeho karnevalu, iní dali
priechod vlastnej tvorivosti.
V sprievode sa objavili rodičia
s deťmi, pubertiaci, manželské
páry, celé rodiny, ale aj hromadné mega masky, rátajúce svojich členov na desiatky. Samostatnou kapitolou karnevalu sú
vždy školáci, ktorí ním symbo-

licky končia školský rok. Aj tentoraz sa do sprievodu poriadne
prichystali, na masky školám
finančne prispieva aj mesto.
Veľkú výpravnú masku opäť
predviedol školský klub pri ZŠ
Tajovského. Jeho masku Egypt,
ktorej dominovala najznámejšia
Veľká sfinga, predstavovalo 48
masiek, a vychovávateľky, žiaci, rodičia a ďalší zamestnanci
školy ju tvorili takmer mesiac.
Všetko si vyrobili sami.
Pozornosť pútali aj levíčatá
či rôzne rozprávkové postavičky, ktoré zastrešoval nápis
Z rozprávky do rozprávky.

Pestrosťou žiarili i slnečnice
zo ZŠ Mlynská, kde vytvorili aj
najpozoruhodnejšiu
masku,
ekologické vozidlo Živé striebro. Zraky divákov priťahovala
i ďalšia ocenená maska - bodkovaní Dalmatínci zo ZŠ A. M.
Szencziho. Divákov nadchli aj
hromadné masky, jedna z nich
oslavovala obdobie a kráľa
rock´n´rollu, ďalšia - obyvatelia
Čeklískeho potoka, oslovila nápadom a spracovaním.
Sprievod sa končil na juhu Slnečných jazier, kde sa na pódiu
striedala bubenícka šou, tanec
a spev. Vypúšťané balóny šťas-

tia už len dotvorili atmosféru,
ktorá najväčšiemu slovenskému karnevalu prislúcha už roky.
Eva Lauková, foto Ján Lauko

GERIATRICKÁ partička pod vodou

Super masky potápačov, dobrá
nálada a zábava do nočných
hodín charakterizovali 4. ročník Medzinárodného karnevalu
potápačov, ktorý sa uskutočnil
na juhu Slnečných jazier a organizoval ho Lighthouse divecenter. V maskách prišli deti,

ženy, muži, dvojice aj celé tímy.
Fantázii sa medzi nekládli. Štefan Bordács z Piccardu Senec,
ktorý bol spoluorganizátorom
podujatia, mal nápad, a ten
partia dvanástich ľudí aj zorganizovala. Do vody sa ponorili
ako Geriatrická partička. „Klub

Piccard má 50 rokov od svojho
založenia, tak sme symbolicky
ukázali, akí sme už starí potápači.“ A čo bol pri tejto maske
najväčší problém? „Zohnať oblečenie,“ smeje sa Pišta. Ľudia
už takéto kúsky vyhadzujú. Partička získala super cenu – pobyt

v Egypte spojený s potápaním
pre dve osoby. Na karnevale
padol aj rekord v počte masiek,
prišlo ich 131 nielen zo Slovenska, ale aj Maďarska, Česka
a Poľska.
Eva Lauková
foto Ján Lauko
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Župa dala na SOCIÁLNE služby viac
Na pôde Bratislavského samosprávneho kraja sa uskutočnilo stretnutie s neverejnými poskytovateľmi sociálnych
služieb. Stretnutie otvorila vicežupanka Gabriella Németh,
ktorá spoločne s riaditeľkou
odboru sociálnych služieb Michaelou Šopovou informovala
zástupcov organizácií o financovaní sociálnych služieb.
Župa v roku 2011 vyčlenila
na sociálne služby a sociálnu
pomoc pre občanov kraja fi-

nančné prostriedky v celkovej
výške takmer 21 mil. 700-tis.
eur. V porovnaní s minulým
rokom župa navýšila rozpočet
a kapitolu sociálnych služieb
o 3,6 mil. eur.
„Bratislavský
samosprávny
kraj vynakladá enormné úsilie
a maximálnu snahu, aby sme
vyšli občanom v kraji v ústrety a tiež aj poskytovateľom
sociálnych služieb. Náklady
na poskytovanie sociálnych
služieb sú v Bratislavskom

SENIOROM vyšli v ústrety
Za užívanie obytnej miestnosti
klienti v zariadeniach sociálnych služieb v pôsobnosti Bratislavskej župy nezaplatia viac
ako 170 eur mesačne. Krajskí
poslanci schválili zmeny všeobecne záväzného nariadenia
o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb.
„Dôvodom zmeny všeobecne
záväzného nariadenia je najmä
potreba vyjsť v ústrety klientom
zariadení sociálnych služieb,“
povedala
podpredsedníčka
bratislavskej župy Gabriella
Németh. Zároveň doplnila, že
navrhovaná novela VZN pripraví
rozpočet župy ročne o takmer
70-tisíc eur.
Zmena sa najviac dotkne klientov zariadení pre seniorov
ubytovaných samostatne v nadrozmerných bytoch s obytnou

plochou nad 37 štvorcových
metrov. Takéto byty sa nachádzajú v Domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov
Rača s podlahovou plochou
37,11 m2 a 38,97 m2 a v Domove
sociálnych služieb a zariadení
pre seniorov na Hrnčiarskej 37
v Pezinku s podlahovou plochou 41,25 m2. Klienti týchto
zariadení poukázali na výšky
úhrad za užívanie podlahovej plochy obytnej miestnosti
a príslušenstva obytnej miestnosti po ich ostatnom zvýšení vo
vzťahu k výške ich dôchodkov.
„Z celkového počtu 97 klientov,
ktorých sa táto situácia týka,
len 30 poberá v zariadeniach
aj stravu a iba piatim je poskytovaná pomoc pri odkázanosti,
ostatní ju odmietli,“ dodala Gabriella Németh.

PREVENCIOU proti drogám
Pri príležitosti Medzinárodného
dňa proti zneužívaniu drog a
nezákonnému obchodovaniu s
nimi sa na Úrade Bratislavskej
župy konala konferencia Drogové závislosti v Bratislavskom
kraji. Jej cieľom bolo informovať
verejnosť, najmä koordinátorov
drogovej prevencie pôsobiacich na 60 stredných školách
v zriaďovateľskej pôsobnosti
Bratislavskej župy, o škodlivých
účinkoch drog na ich zdravie a
o realizácii účinných foriem prevencie drogových závislostí.
„Užívanie drog ničí konkrétny
mladý život, ale veľmi výrazne
ovplyvňuje a ničí celé rodiny.
Bratislavská župa preto v rámci
prevencie podporuje kolektívne
športové aktivity, ktoré sťahujú

kraji vyššie ako v ostatných
krajoch, pričom Bratislavská
župa je finančne znevýhodňovaná, napr. pri prideľovaní dotácií Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR
vychádza z celoslovenského
priemeru, a nie z reálnych nákladov Bratislavskej župy,“ povedala Gabriella Németh.
Témou diskusie bola aj novela
zákona o sociálnych službách,
ktorá vstúpila do platnosti
1. marca tohto roku. Novela

umožnila občanom slobodný
prístup pri výbere poskytovateľa sociálnej služby. Riaditeľka sociálnych služieb M.
Šopová zdôraznila, že Bratislavská župa rešpektuje výber
klienta a finančne prispieva na
poskytnutie sociálnej služby
tak, ako to ukladá zákon. Aj
keď niektoré župy pristúpili k
tomu, že finančné príspevky
umelo znižujú, BSK k takémuto kroku pristúpiť neplánuje.
(bsk)

Hlási sa MENEJ žiakov
Na stredné školy v pôsobnosti Bratislavského kraja je pre
školský rok 2011/2012 zapísaných 3732 žiakov do prvých
ročníkov v dennej forme štúdia.
V porovnaní s predošlým rokom
je to o 556 žiakov menej. „Počet
žiakov na stredných školách
v dôsledku nepriaznivého demografického vývoja už päť rokov klesá,“ povedal bratislavský
župan Pavol Frešo. Z celkového
počtu sa na gymnáziá zapísalo
takmer 1100 žiakov a na odborné školy 880 žiakov. Župa plánuje otvoriť 45 tried na gymnáziách a 142 tried na odborných
školách.
Rovnako dôležité je podľa P.
Freša aj to, aby sa školy prispôsobovali novým trendom, ktoré

od nich vyžaduje prax. „Študentom sa snažíme štúdium zatraktívniť, preto budeme v ďalšom
školskom roku otvárať nové
a v súčasnosti žiadané odbory,“
doplnil. Do siete budú zaradené
odbory vinárstvo a ovocinárstvo
– somelierstvo, mechanik automobilových liniek, bioenergetika, masmediálne štúdiá, pracovník hotelierstva a cestovného ruchu, mäsiar – kuchár.
Bratislavská župa má vo svojej
zriaďovateľskej pôsobnosti 60
stredných škôl, z toho 39 stredných odborných škôl (dve sú jazykové), 15 gymnázií, dve konzervatóriá a štyri spojené školy
(dve majú organizačnú zložku
gymnázium). Pracuje v nich takmer 3300 zamestnancov a študuje 22025 žiakov.
(bsk)

Otvorili nové TRHOVISKO

deti z ulíc. Týmto spôsobom sa
snažíme vyplniť ich voľný čas
činnosťami, ktoré nie sú pre
nich škodlivé,“ povedal predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo. Ako ďalej pokračoval, užívanie drog je
istou odpoveďou na stres aj tlak
komunity, prípadné kastovanie.
Všetky stredné školy a školské
zariadenia v pôsobnosti Bratislavskej župy majú vypracované
preventívne protidrogové programy. „Práve prostredníctvom
kvalitných preventívnych programov musí byť venovaná pozornosť žiakom na formálnom aj
neformálnom vzdelávaní, teda
na teoretickom a praktickom vyučovaní,“ doplnil P. Frešo.
(bsk)

Nové trhovisko na Šafárikovej
ulici, približne 20 metrov od
autobusovej stanice, otvorili
v Senci. Jeho výhodou je blízkosť centra mesta, dostupnosť
zo Šafárikovej ulice aj z Mierového námestia cez pasáž „Mibo“.
Trhovisko má zabezpečený dostatok parkovacích miest v bezprostrednej blízkosti. Otváracia
doba je pondelok až piatok od

6. do 18. hod. a v sobotu od 6.
do 13. hod. Na trhovisku je pre
predávajúcich zabezpečených
20 predajných stolov a voľná
plocha približne 400 m2 je určená na voľné státie či ambulantný
predaj, nechýbajú toalety. Tento
projekt má ambície slúžiť nielen
na nákup produktov, ale i ako
miesto príjemných stretnutí.
(r)

Matica SLOVENSKÁ pozýva
• Na stretnutie pri príležitosti štátneho sviatku Dňa Ústavy
1. 9. (štvrtok) o 17. hod. Miestom stretnutia je Pamätník Ústavy
v parčíku pred MsÚ.
• Na slávnostnú akadémiu pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia
Memoranda Národa Slovenského 11. 9. (nedeľa) o 15. hod.
V programe vystúpia: PhDr. Natália Rolková-Petranská, Ivan Ožvát
- sólista opery SND, ženský spevácky zbor pri MO MS
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Jožko a jeho Dve POMSTY
Jedenásťročný žiak ZUŠ Fándlyho Jožko Fülöp úspešne
reprezentoval Senec na celoštátnom kole Hviezdoslavovho Kubína, súťaže v prednese
poézie a prózy v 1. kategórii
próza.
Ako si si vyberal text?
Pani učiteľka mi ponúkla niekoľko textov, vybral som si prózu
Dve pomsty od Dušana Dušeka. Je to vtipný text o mojich
rovesníkoch. Taký príbeh by
sa skutočne mohol odohrať aj
v našej triede.
Priblíž svoju prípravu na súťaž...
Čítal som si poviedku veľakrát,
s pani učiteľkou Helenou Čajkovou sme rozmýšľali, akí boli tí

KNIŽNICA má aj
online katalóg
Aj ked v dnešnej pretechnizovanej dobe si čoraz menej ľudí
nájde čas na čítanie kníh, ešte
stále majú knižnice dosť verných
čitateľov a snažia sa robiť maximum, aby si ich nielen získali,
ale hlavne udržali. Výnimkou nie
je ani senecká knižnica, ktorá
má niekoľko noviniek: novú vedúcu Mgr. Anettu Zelmanovú,
omladený kolektív, ktorý tvoria
Zuzana Chorvátová a Mgr. Martin Krejčí, z pôvodnej zostavy Miroslava Gračíková a Jarmila Majová. Knižnica nabehla na nový
systém elektronického požičiavania kníh. Bolo by však dobré,
keby spolupracovali aj čitatelia
a pochopili, že knihy sa majú
vracať pravidelne, najneskôr po
mesiaci. Inak hrozí upomienka,
za ktorú treba platiť. Knižnica
v Senci má aj možnosť predĺženia výpožičiek, či už telefonicky
alebo elektronickou formou.
Nákup kníh prispôsobuje všetkým vrstvám čitateľov, vychádza
v ústrety deťom, seniorom, ale
i študentom stredných a vysokých škôl, pre ktorých požičiava
knihy z iných knižníc prostredníctvom Medziknižničnej výpožičnej služby (MVS). Novinkou
je aj online katalóg, ktorý umožňuje čitateľom z domova pozrieť
si knihy v katalógu, ale i vlastné
knižné konto, ako aj predĺžiť si
výpožičky, samozrejme - každý
(kol)
má pridelené heslo.

chlapci z príbehu, ako by povedali jednotlivé vety, na čej strane je rozprávač. Zároveň sme
si značili do textu, kde nastáva
spodobovanie,
podčiarkovali
sme si dôrazové slová, rozmýš-

ľali sme nad prestávkou v prednese. Tak sa mi poviedka dostávala do pamäti.
Keď si vyhral okresné kolo,
aký to bol pocit?
Bol som šťastný, že idem do
krajského kola. S pani učiteľkou sme znova premysleli každú myšlienku. Chcel som to na
krajskom kole zarecitovať čo
najlepšie.
Podarilo sa, zvíťazil si. Čo to
s tebou urobilo?
Bol som najšťastnejší, nečakal
som to.
A čo vystúpenie na celoštátnom kole najlepších v Dolnom
Kubíne?
Detskí recitátori na Hviezdoslavovom Kubíne nesúťažia, majú
len svoj program, v ktorom vy-

stúpia, porota ich hodnotí, ale
už sa neurčuje poradie. Považujú ich za osem najlepších recitátorov v rámci Slovenska vo
svojej kategórii. Mal som trému,
ale všetko zo mňa spadlo, keď
som recitoval. Myslím, že porota ma hodnotila dobre, bol som
spokojný.
Čo ťa na celoštátnej prehliadke zaujalo?
Počul som pekné prednesy, aj
starších recitátorov ako som
ja, vypočul som si hodnotenie
poroty pre jednotlivé kategórie. Programu bolo veľmi veľa.
Recitácie, hodnotenia poroty,
prehliadka
Hviezdoslavovho
múzea. Bol som veľmi rád, že
som mal možnosť zúčastniť sa
na tejto súťaži.
Eva Lauková

Monika Kráľová na SNEME kráľov

Celoslovenský snem Kráľov
detských čitateľov je trojdňovým stretnutím, ktoré je
odmenou pre Kráľov aktívnych čitateľov z celého Slovenska. Cieľom podujatia je
podporiť čítanie a odmeniť
deti, ktoré sa najviac zapájajú do aktivít knižnice a veľa
čítajú, tým vzbudiť záujem aj
u ďalších čitateľov a nečitateľov.
Už 5. celoslovenský snem
Kráľov detských čitateľov sa
tentoraz konal v Banskej Bystrici.
Mesto Senec a jeho mestskú
knižnicu reprezentovala krá-

ľovná čitateľov Monika Kráľová
zo ZŠ Tajovského a knihovníčka Miroslava Gračíková. Kráľovsky snem sa začal privítaním riaditeľa Verejnej knižnice
Mikuláša Kováča na Radnici.
Na pôde banskobystrickej
radnice do novej putovnej kroniky snemov vložili pamätné
listiny zo všetkých doterajších
snemov, ako aj pozdravný list
mesta Banská Bystrica.
Účastníci navštívili Thurzov
dom, kde počas zasadania
snemu kráľovné a králi spolu
s autormi pre deti a mládež Gabrielou Futovou, Romanom
Bratom a riaditeľom knižnice
vytvorili Posolstvo na podporu

čítania detí najmä v rodinnom
prostredí, v škole i knižnici...
Vláčikom Pretórium sa potom
spoločne previezli historickým
námestím SNP a navštívili kráľovstvá kníh rôznych pobočiek
Verejnej knižnice Mikuláša Kováča, kde deti v jednej z nich
strávili Kráľovskú noc plnú
prekvapení.
Slávnostný program na druhý deň pokračoval v mestskej
kinosále predstavovaním sa
„Kráľov a Kráľovien“, kde prezentovali seba, svoje knižnice
a regióny v rozhovore s knihovníčkami. V popoludňajších
hodinách účastníkov snemu
čakalo veľké prekvapenie Dobšinského rozprávkový svet
„HABAKUKY“ na Donovaloch.
Deti tu mali pripravený bohatý
program, na ktorý určite tak
skoro nezabudnú.
V deň odchodu navštívili Literárne a hudobné múzeum,
Bábkarský salón a Štátnu
vedeckú knižnicu v Banskej
Bystrici.
Celoslovenský snem Kráľov
detských čitateľov ukončili slávnostným prijatím jeho
účastníkov Ladislavom Topoľským, podpredsedom Banskobystrického samosprávneho kraja. Seneckej knižnici
odovzdali pamätnú listinu.
(mg)
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Keď kruhové CVIČENIE je zábavou
Klub Mrs. Sporty od legendárnej tenistky Steffi Grafovej pre ženy v Senci
Vďaka klubu Mrs. Sporty sa
tréning stáva zábavou. Od 1.
októbra nový klub konečne
v našom meste! Na Pribinovej ulici 13 otvárame v Senci
klub Mrs. Sporty, otvorený
denne okrem nedele doobeda aj poobede. Dámy môžu
prísť kedykoľvek, keď majú
čas a chuť zacvičiť si. V klube je stále prítomná trénerka.
Spoluzakladateľkou športového klubu pre ženy je legendárna tenistka Steffi Grafová.
Myšlienka kruhového tréningu
priniesla franšízingovej spoločnosti Mrs. Sporty úspech.
Ponuka klubu výborne odráža potreby dnešných žien.
Obľúbený športový klub pre
ženy sa otvára teraz aj u nás
pod vedením Mgr. Marty Keglevits.

• Cieľom klubu je poskytnúť
ženám radosť z fyzickej aktivity a priniesť nové poznatky
o zdravej výžive v prostredí,
ktoré je im blízke.
„Veľmi mi záleží na tom, aby
ženy viacej športovali“, hovorí
tenisová hviezda Steffi Grafová. Preto sa rozhodla spolu
s tímom odborníkov, športovcov, dietológov a špecialistov
z oblasti manažmentu založiť
firmu Mrs. Sporty (funguje ich
už vyše 530 v šiestich štátoch
- Nemecko, Rakúsko, Švajciarsko, Taliansko, Poľsko
a Slovensko)
• Tréningom v klube Mrs.
Sporty dosiahnete veľa s minimálnou námahou. Myšlienka

klubu vychádza z kruhového
tréningu, ktorý umožňuje precvičiť silu, kondíciu, koordináciu a ohybnosť. Fyzický tréning je doplnený optimálnym
stravovacím plánom. Vedecké
výskumy potvrdzujú účinnosť
tohto tréningu.
• Úspech je založený na účinnom kruhovom tréningu. Už
po dvoch až troch 30-minútových tréningoch do týždňa
sa ženy cítia lepšie vo svojom
vlastnom tele. Tréningy im
umožňujú zdravým spôsobom
spevniť si telo, zhodiť nadbytočné kilogramy a udržať si dlhodobo vysnívanú hmotnosť.
„Vďaka pravidelným a plynulo
vykonávaným cvikom chrá-

ni tréning v klube Mrs. Sporty mimoriadnym spôsobom
vaše kĺby. K našim (hydraulickým) strojom sú dodatočne
zakomponované aj medzistanice pre aktívny oddych, ktoré
umožňujú znížiť krvný tlak na
zdravú hodnotu,“ vysvetľuje
manažérka klubu M. Keglevits. Teší sa na veľa nových
členiek klubu, ktoré chcú spolu s tímom Mrs. Sporty začať
s tréningami, ktoré nemusia
trvať dlho a nemusia byt ani
nudné. „Naším prvoradým
cieľom je mať radosť z pohybu
a spoločnej fyzickej aktivity,“
vysvetľuje manažérka klubu.
Máš chuť začať športovať
a zdravo sa stravovať? Môžeš sa osobne presvedčiť
o účinnosti overeného konceptu od legendárnej tenistky Steffi Grafovej.

Užili si PEKNÝ deň

Milí Senčania
Po dlhodobých skúsenostiach a spolupráci v oblasti financií sme
rozšírili svoje portfólio o poskytovanie služieb v oblasti realít. Vybrali
sme si silného partnera, ktorý vždy vie, kde je realita.
Máme pre Vás odborný a etický prístup, stratégiu na mieru, virtuálne
prehliadky, pôdorysy, predajné bannery a ďalšie realitné služby vrátane
financovania. Svojej práci rozumieme a spokojnosť našich klientov je pre
nás dôležitá. Radi Vám pomôžeme bohatými skúsenosťami a náš tím
profesionálnych a ochotných maklérov Vám s úsmevom poradí a vyrieši
všetky vaše potreby spojené s bývaním.
Directreal Sunny je tu pre Vás.

V jeden augustový pondelok
sa deti a mladiství z Nezábudky v Turni vybrali na návštevu
Senca. Bol pekný slnečný deň,
tak prečo to nevyužiť. Aby nás
nohy neboleli, zo spoločnosti
Holiday Village nám poskytli vláčik. A veru sa aj naplnil.
Previezli sme sa pešou zónou,
videli sme Slnečné jazerá. Na
konečnej stanici nás čakala

sladká zmrzlina z Cukrárne
Balkán.
Výlet sme ukončili návštevou
seneckého múzea, kde sme
sa dozvedeli veľa zaujímavostí. Takto sme si vďaka ochote
a záujmu dobrých ľudí užili
ďalší pekný spoločný deň,
plný zážitkov a dobrej nálady.
Všetkým ďakujeme.
Deti z Nezábudky
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Maľuje OBRAZY svojej duše
Alena Wagnerová - výtvarníčka, ilustrátorka, je známa svojimi krehkými vizuálnymi výpoveďami nielen v detskej ilustrácii, ale aj medzi
obdivovateľmi lyricko - meditatívnych obrazov. Už viac ako 15 rokov
svojím osobitým výtvarným jazykom obohacuje detské časopisy
a dlhý rad knižných publikácií. Seneckým deťom sa predstavila v
roku 2000 svojou jubilejnou výstavou, ktorej súčasťou boli aj tvorivé
dielne. Svoju ilustračnú prácu rozvíja súbežne s voľnou maliarskou
tvorbou a tvorivými dielňami pre deti a ženy. Vedie tvorivé dielne
aj pre deti zdravotne a inak znevýhodnené. Svoje arteterapeutické
skúsenosti venovala deťom v krízovom centre v Hurbanove, detskom
domove v Ivánke pri Dunaji a dodnes pracuje s deťmi v Nezábudke.
Vo voľnej tvorbe sa venuje akvarelu, olejomaľbe, suchému pastelu
a najnovšie diela vytvára farebnými voskami - enkaustikou. V jej
dnešných „ Záhradách“, ako sú cykly pomenované, sa vynárajú príbehy pozemskej ženy vo fantazijnej syntéze ženy a prírody, ktorá je
plná emocionálnych obrazov a lyriky.

Vernisáž v záhrade Aleny Wagnerovej (tretia zľava)

Tvorivý ateliér
„Neviem, kedy som úplne pochopila, že celý môj život bude
spätý s farbami, kresbou a obrazmi mojej duše, ale vždy som
bola presvedčená, že moja
schopnosť vyjadrovať sa práve
týmto spôsobom mi pomôže
prekonať čokoľvek, čo by ma v
mojom živote mohlo stretnúť,“
vraví A. Wagnerová, ktorá vďaka
dvadsať ročnej skúsenosti ako
ilustrátorka a výtvarníčka má
dostatok vnútorných zážitkov,
podnetov a vedomostí, ako človek pracuje so svojimi predstavami, emóciami a ako spracúva

ším okolím a so sebou samým,
kedy je potreba zmeniť životné
postoje. Vnútorný svet človeka,
jeho objavovanie je pre prežitie
v dnešnej dobe veľmi dôležité
a jednou z možností je práve
výtvarná činnosť.“
Ako ilustrátorka detských kníh
a časopisov si v sebe uchováva
detský svet a s rešpektom pristupuje k detskej fantázii. „Deti
sú vystavené nepriaznivému
vplyvu násilia, podsúvajú sa im
nevhodné modely správania.
Tieto skutočnosti ma prirodzene viedli k otvoreniu ateliéru aj
pre deti.“

podnety z okolia. „Pred pár rokmi som sa rozhodla sprístupniť svoj ateliér ženám a deťom
a viesť pre nich tvorivé dielne.
Pre ženy je to priestor na ich
duchovnú a duševnú regeneráciu a pre deti možnosť prejaviť
svoju tvorivosť, zotrvať vo svojom vnútornom svete fantázie
a zbaviť sa stresu. Momentom,
kedy som sa rozhodla viesť tvorivé dielne pre ženy, bolo prekonanie mojich malých životných
tragédií. Pochopila som, ako
rýchlo môže nastať kríza identity
a ako hlboko nás môžu zasiahnuť neuspokojivé vzťahy s na-

Slávnosť tvorivosti v záhrade
Každý rok v júni, po niekoľkých
mesiacoch práce, ožíva záhrada A. Wagnerovej obrazmi a obrázkami žien a detí, ktoré tvoria
v Tvorivom ateliéri. „Vernisážou
vyjadrujeme našu spolupatričnosť. Máme možnosť potešiť
sa a zrekapitulovať svoju prácu.
Tentoraz sme sa rozhodli, že
po štyroch rokoch práce v Tvorivom ateliéri svoje dielka budeme vystavovať v Hoteli Senec.
Vernisáž výstavy sa koná 14.
septembra o 18. hodine a potrvá do konca októbra.
Eva Lauková, foto Ján Lauko

Ateliér oddychoval TVORIVO

OSLÁVILI spolupatrónov Európy
Sviatok sv. Cyrila a Metoda,
spolupatrónov Európy a našich vierozvestcov, oslávili
v Senci koncertom Dedičstvo
otcov zachovaj nám, Pane
v evanjelickom kostole. Hosťami koncertu boli husľový virtuóz Peter Michalica a herec
a recitátor Jozef Šimonovič.
Odzneli krásne verše M. Rúfusa, K. Strmeňa, R. Dilonga.,
M. Chudu, T. Križku a predo-

všetkým Proglas od Konštantína Filozofa v staroslovienčine
i v preklade V. Turčányho v súčasnej slovenčine.
Majster Michalica husľovou
hrou starých majstrov vytvoril nádhernú atmosféru.
Na koncerte vystúpil aj spevácky zbor pri MO Matice slovenskej v Senci.
(hč)
foto Ján Lauko

Prázdninové dni rýchlo ubehli.
V súkromnej ZUŠ - ATELIÉR
sa ich snažili využiť nielen na
oddych, ale aj tvorivo. Vylepšovali a pripravovali priestory
školy, no hlavne čerpali nové
zážitky a podnety, ktoré využijú pri spoločnej práci so
žiakmi. Už počas leta vznikajú
nové námety, inšpirujú sa aj
cestami, kde nikdy nechýba
návšteva galérií a zaujímavej
architektúry. Akademická maliarka Jitka Bezúrová: „Tešíme
sa na začiatok nového školského roka a stretnutie s deťmi, na vzájomnú inšpiráciu po
prázdninách. Pre našu školu
to bude síce už druhý rok existencie, ale prvý rok ako Súkromnej základnej umeleckej
školy ATELÉR, zaradenej do

siete škôl ministerstva školstva. Máme radosť a spravíme všetko pre to, aby sa naše
tvorivé plány a túžby naplnili
a aby deti chodili k nám rovnako rady ako dosiaľ.“
(el)

Zápis sa uskutoční v dňoch 2. septembra (piatok)
a 5. septembra (utorok) od 14. do 18. hod.
v priestoroch školy na Vodnej ulici 20.
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Reprezentatívna výstava:
Odkaz NA PERGAMENE
Vzácnu výstavu Odkaz na
pergamene si do 14. októbra
môžete pozrieť v seneckom
múzeu, v budove Tureckého
domu.
Ide o reprezentatívnu časť
zbierky zo Slovenskej národnej knižnice (SNK) v Martine.
Tá má vo svojich zbierkach
okolo 200 kusov pergamenov,
najmä francúzskej, talianskej,
nemeckej, českej a domácej
proveniencie. Svojím vznikom
sa hlásia do 11. až 20. storočia, väčšinou však pochádzajú zo 14. a 15. storočia. Nachádzajú sa medzi nimi liturgické
a biblické texty, texty kanonického práva, filozofické diela
- napr. Boëthiovo dielo O úteche filozofie, Dialógy Gregora
Veľkého, komentár k Danteho
Božskej komédii a iné. Celkovo ide o zbierku textov štyroch
pergamenových kódexov, 156
fragmentov rukopisných a tlačených kníh, 37 listín a troch

diplomov. Väčšina z nich sa
dostala do knižnice v 50. rokoch 20. storočia v čase násilného likvidovania kláštorov na
Slovensku.
Výstavu otvorili v máji za účasti delegácie z Archívu literatúry a umenia SNK v Martine na
čele s riaditeľkou Mgr. Magdalénou Brinckovou. Hlavnými
autormi výstavy a riešiteľmi
projektu boli okrem riaditeľky Ing. Alena Maková, PhDr.
Ľubomír Jankovič, PhD., Ing.
Ivan Kuka, Zdenka Kyšková a
Ing. Janka Čavajdová. Mimoriadne záslužnú prácu odviedli odborní reštaurátori knižnice
pod vedením Ing. Makovej.
Vďaka nim si návštevník môže
doslova siahnuť na mnohé zo
spomínaných
dokumentov.
Ide totiž o tzv. faksimile kópie
či dvojičky vyrobené, spracované a napísané historicky
vernou technikou vzniku ich
originálov. Ponúkaná paleta je

široká: pápežská bula (listina)
Gregora XVI. z roku 1839, tzv.
hodinky – stredoveký latinský
kódex z 15. storočia, bohatými
ilumináciami zdobený pergamenový list z Hanovho hudobného kódexu bratislavskej proveniencie z rokov 1487 – 1488,
mimoriadne vzácne zlomky
hlaholských omšových kníh
z 11. – 16. storočia, hebrejský
kódex z 18. storočia, erbové
listiny cisára Leopolda I. z roku
1659 a cisára Karola VI. z roku
1727 a iné. Ďalšia časť výstavy je venovaná histórii používania pergamenu, jej typológii
a výrobným technológiám.
Výstava je doplnená krátkym
dokumentárnym filmom.
Navštívte mestské múzeum,

kde okrem hore uvedenej výstavy si môžete pozrieť stálu
expozíciu venovanú osídleniu
Senca a okolia od doby kamennej, histórii stredoveku
a novoveku v archeologických
nálezoch a archívnych dokumentoch, živej i neživej prírode od toku Čiernej Vody po
Svätý Martin. Objavíte pri tom
vzácne zbierkové predmety,
preparáty zvierat žijúcich na
okolí a zoznámite sa aj s náleziskom seneckého mamuta.
Mgr. Gábor Strešňák

Otváracie hodiny Mestského múzea v Senci:
Utorok: 10 - 12.00, 13. - 16. hod.
Streda - Piatok: 10. - 12., 13. - 18. hod.
Sobota: 14. - 18. hod. (len do konca septembra)
Kontakty: 0911 169 754; 02/2020 5501, mail: muzeum@senec.sk

Ako postupovať pri uplatnení pohľadávky

Požičali ste peniaze, alebo sa
snažíte domôcť odplaty za tovar alebo poskytnuté služby
a nič nezaberá. Písomné
výzvy, telefonáty dlžníkovi
sa míňajú účinkom. Pre vymáhanie svojej pohľadávky
potrebujete exekučný titul,
ktorým je súdne rozhodnutie.
Predstava zdĺhavého súdneho konania môže viacerých
odradiť, avšak zákon pozná
aj zrýchlené konanie, ktorého výsledkom je platobný
rozkaz.
Predpokladom pre to, aby súd
vydal platobný rozkaz je to,
že ide o zaplatenie peňažnej
sumy a tento nárok sa javí ako
dostatočne zrejmý. Svoje právo
by ste mali preukázať všetkým,
z čoho vyplýva, že dlžník má
zaplatiť, napr. zmluva o pôžičke, objednávka, dodací list, či
faktúra.
Súd môže vydať platobný rozkaz aj bez výslovnej žiadosti
žalobcu, ale odporúčam podať
priamo návrh na vydanie pla-

Právnik radí
tobného rozkazu, nie návrh na
zaplatenie. Návrh na vydanie
platobného rozkazu musí obsahovať najmä označenie žalobcu a žalovaného. V prípade
fyzických osôb ide o uvedenie
mena a priezviska, trvalého
pobytu, dátumov narodenia,
či telefonický kontakt a údaj
o štátnom občianstve, prípadne IČO, ak ide o podnikateľa.
Pri právnickej osobe sa uvádza jej názov, sídlo, IČO. V prípade, že k návrhu na vydanie
platobného rozkazu priložíte aj

platobný rozkaz na tlačive vydanom podľa vzoru uvedenom
v osobitnom predpise a zaplatíte súdny poplatok, súd vydá
platobný rozkaz najneskôr do
10 dní.
Pre zrýchlenie konania je vhodnejšie zaplatiť súdny poplatok
priamo pri podaní návrhu. Výška súdneho poplatku je šesť
percent zo sumy, ktorú si uplatňujete, najmenej 16,50 eur. Nie
je rozdiel vo výške súdneho
poplatku medzi žalobou na zaplatenie a návrhom na platobný rozkaz. Súdny poplatok je
v oboch prípadoch rovnaký.
Platobným rozkazom sa dlžník
zaviaže na zaplatenie dlžnej
sumy v lehote 15 dní odo dňa
doručenia platobného rozkazu. Ak dlžník podá v lehote 15
dní odôvodnený odpor proti
platobnému rozkazu, tento sa
ruší a súd nariadi pojednávanie. Pojednávanie sa nenariaďuje v prípadoch, ak ide o
drobné spory, t. j. - uplatnená
pohľadávka je nižšia ako 500

eur. Súd v takýchto prípadoch
môže rozhodnúť bez pojednávania.
V prípade, že dlžník nezaplatí v
lehote 15 dní a nepodá ani odpor, je potrebné rovnopis rozhodnutia opatriť doložkou vykonateľnosti a právoplatnosti.
Takéto rozhodnutie je exekučným titulom, s ktorým je možné
obrátiť sa na súdneho exekútora za účelom vymoženia dlhu.
Účelom vydania platobného
rozkazu je rýchle a hospodárne vybavenie veci za predpokladu, že sú splnené všetky
zákonné náležitosti. Platobný
rozkaz je súdne rozhodnutie
rovnocenné rozsudku. V prípade nároku na zaplatenie je
teda vhodnejšie podať návrh
na vydanie platobného rozkazu. Ak sa s takýmto návrhom
obrátite na súd, odporúčam
podrobne opísať a zdokladovať skutočnosti osvedčujúce
právo na zaplatenie.
JUDr. Mária Faithová
mfaithova@gmail.com
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Spoločenská kronika
Narodili sa
Sebastian Winkler, Jakub Dostál, Klára Vietorisová, Matej Krajčík, Lucia Brdečková,
Ruben Pospěch, Maxim Makovický, Michal
Mrázek, Jakub Matoš, Sofia Katonová, Michal Lipnický, Adela Jasenovcová, Adam
Chrenko, Viliam Bosík, Alžbeta Dunajčíková, Dávid Farkas, Ferdinand Döme, Laura
Mimrová, Rastislav Németh, Martin Fejka,
Mia Tóthová, Nela Račeková, Michaela
Bogyai, Viktória Vargová, Samuel Horváth,
Máté Bognár, Adam Tringela, Ema Badinová, Patrícia Baloghová, Veronika Ďuranová,
Timea Sykorová, Andrea Benkucs, Maxim
Hollósy, Michal Vyšňan, Maxim Zářický,
Rebecca Perincová, Liliana Kantorová, Matúš Morvay, Olívia Szaboóvá, Viola Klára
Peričková, Tomáš Królik, Peter Zimerman,
Linda Liptáková, Diana Szabová, Viktória
Poliaková.

Manželstvo uzatvorili
Juraj Skovajsa - Katarína Szusztorová, Kieran Daniel Fishpool - Martina Jagdvirthová,
Peter Očenáš - Andrea Wojnárová, Reima
Samuli Laaksonen - Mária Plšková, Marek
Podolský - Katarína Nováčiková, Michal
Bučan - Michaela Múčková, Ondrej Bartoš - Miroslava Portášová, Pavel Augustín
- Katarína Rášová, Jaroslav Dudík - Katarína Mazancová, Zdeněk Vojtíšek - Jana
Suchánková, Peter Chymčák - Beverly Ann
Saliba, Zoltán Simon - Kristína Klenovicsová, Ján Haničák - Ivanka Straková, Jozef
Póda - Silvia Pappová, Peter Galgóczi - Monika Urbančoková, Jozef Bereznai - Jana
Hanečáková

Blahoželáme jubilantom
Jednota dôchodcov MO v Senci
Alžbeta Barkolová (70), Irma Farkašová
(75), Štefan Farkaš (65), Juliana Galovicsová (65), Štefan Šupala (70), Alžbeta Juhászová (75), Mária Stolariková (85)

Klub dôchodcov
Erzsébet Mészáros (65), Alžbeta Barkolová
(70), Mikuláš Pajor (70), Alžbeta Kválová
(75), Helena Lassúová (75), Irena Miklášová
(80), Mária Fehérová (80), Juliana Galovicsová (65), Alžbeta Rezsnáková (65), Tibor
Nagy (70), Amália Polláková (70), Juliana
Poláková (70), Štefan Hegyi (75), Václav
Kadnár (75), Mária Krajčovičová (75), Irena
Vargová (80)

Slovenský zväz telesne
postihnutých ZO č. 215 v Senci

staneš v našich srdciach. Manželka, deti,
vnúčatá a ostatná rodina.

Štefan Vidra (55), Alžbeta Tóthová (55),
Marta Biháryová (65), Irena Miklášová (80),
Timea Sándorová (35), Mária Príbusová
(55), Štefan Farkaš (65), Ing. Ivan Fiala (70),
Štefan Šupala (70)

S
boľavým
srdcom
a plačom k Tvojmu hrobu
chodíme, pri plameňoch
sviečok sa za Teba modlíme. Osud Ti nedoprial už
dlhšie s nami byť, ale zato
v našich srdciach budeš
stále žiť. Dňa 27. júla sme si pripomenuli prvé výročie úmrtia nášho milovaného
Vojtech Doroňaia. S láskou spomíname,
navždy zostaneš v našich srdciach. Manželka, deti, vnúčatá a ostatná rodina.

Navždy nás opustili
Zuzana Harisová (1963), Veronika Pákozdyová (1934), Alžbeta Juhászová (1936), Mária Suslová (1925), Mária Martišová (1930),
Valéria Vadovičová (1922), Jozef Sedlák
(1949), Mária Podolská (1956), Zoltán Takács (1938), Stanislav Štefanovič (1948),
Zuzana Lehocká (1925), Josef Arvai (1956),
Tibor Perička (1963), Františka Heribanová
(1926), Anna Siváčková (1926), Róbert Botló (1976), Petra Štefanovičová (1992), Karol
Šidó (1951), Fridrich Maár (1928).
Dňa 10. augusta uplynul
rok, čo nás navždy opustila
drahá manželka, mamička,
babička, sestra a švagriná
Magdaléna
Bittnerová.
S láskou a vďakou na ňu
spomína rodina, priatelia a
známi. Odpočívaj v pokoji.
Dňa 21. septembra si pripomíname 20. výročie, kedy
nás navždy opustil náš drahý Pavol Dovalovský, ktorý
by sa bol 9. augusta dožil
70 rokov. S láskou na neho
spomína manželka Magdaléna, deti Jana, Dana, syn
Pavel s rodinami a ostatní príbuzní. Omša
sa koná v nedeľu 25. septembra v evanjelickom kostole.
Už sú to celé štyri roky, čo nás navždy
opustil náš nenahraditeľný otec, syn a brat
Dežko Gottgeisl. Veľmi nám chýba a v našich myšlienkach žije naďalej. Tí, ktorí ste
ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Smútiaca rodina.
Čím bol si nám, to vie len
ten, kto stráca, čím bol si
iným, Boh Ti to už spláca.
Od života pre seba nič si
nežiadal, všetko len pre
svoje deti a rodinu, svoje
zlaté srdce celé si nám dal,
večný pokoj nech dá Boh Ti
za odmenu. Dňa 6. júla sme si pripomenuli
druhé výročie úmrtia Imricha Michaleka.
S láskou na Teba spomíname, navždy zo-

Osud Ti nedoprial ďalej
s nami byť, ale zato v našich srdciach budeš navždy žiť. Dňa 8. septembra
si pripomíname 3. výročie
úmrtia nášho milovaného manžela, otca, dedka,
pradedka, švagra, brata
a krstného otca Jana Jendruša. S láskou
spomína celá rodina.
Dňa 31. augusta uplynú
dva roky, čo nás navždy
opustila naša milovaná
manželka, mamička, babička a prababička Anna
Keveždová. S láskou spomíname, navždy ostaneš
v našich srdciach. Smútiaca rodina.
Dňa 9. septembra uplynie
15 rokov, čo nás náhle
opustil náš milovaný Štefan Petrovič. S láskou
spomínajú manželka, deti
a ostatní príbuzní.
Ako ten čas letí... Dňa
9. septembra uplynie už
25 rokov, čo nás navždy
opustil milovaný manžel
a otec František Ujhelyi.
S láskou na neho spomína rodina. Hogy mennyire
gyorsan száll az idő… 2011. szeptember
9-én immár 25 éve annak, hogy távozott
körünkből Ujhelyi Ferenc, a szeretett férj és
apa. Emlékét örökké őrző családja.
Len kytičku kvetov Ti na hrob môžeme dať,
s láskou a úctou spomínať. Dňa 1. septembra uplynú tri roky, čo nás navždy opustil
manžel, brat, švagor a zať Ján Hóz. S láskou na neho spomína manželka Zuzana
s celou rodinou.

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 september
Kino MIER SENEC
Začiatok filmových predstaví o 18. hod.
1., 2. štvrtok - piatok
MACKO PÚ
Macko Pú po prvýkrát v kinách na Slovensku!
Celkom nový príbeh, animovaná rodinná
komédia. USA, vhodné pre všetkých, 70 min.,
slov. dabing
Vstupné: 2,50 eur
4., 5., 6. nedeľa - pondelok - utorok
MUŽI V NÁDEJI
Šarmantný bonviván Rudolf (Bolek Polívka)
úspešne uplatňuje svoju divokú teóriu o účinku
nevery v každodennej praxi. Zaťovi ponúkne
niekoľko osvedčených rád, ako vniesť do
monotónneho manželstva potrebné vzrušenie.
Vo filme je množstvo komických situácií. ČR,
nevhodné do 15 r., 115 min.
Vstupné: 2,50 eur
8. štvrtok
VRESKOT 4
Najdesivejšia hororová séria je späť! USA,
nevhodné do 15 r., 111 min.
Vstupné: 2,50 eur
10., 11. sobota – nedeľa
PÁN POPPER A JEHO TUČNIACI
Jim Carrey sa vracia v rodinnej komédii. Film
vznikol na motívy klasickej detskej knihy.
USA, nevhodné do 12 r., čes. dabing, 100 min.
Vstupné: 2,50 eur
12. pondelok
VO ŠTVORICI PO OPICI 2
Pokračovanie hitu z roku 2009 – tento raz
sa hrdinovia vydajú na cestu do exotického
Thajska. USA, nevhodné do 15 r., 102 min.
Vstupné: 2,50 eur
13. utorok
HARRY POTTER A DARY SMRTI II
Najočakávanejšia posledná časť prichádza
v dvoch častiach. Vyvrcholí boj medzi silami
dobra a zla. USA, nevhodné do 12 r., 130 min.,
slov. dabing
Vstupné: 2,50 eur
15. štvrtok
DÁMSKA JAZDA
Ako sa nežné pohlavie dokáže skvelo baviť.
Situačný humor, zábavný aj drsný. USA,
nevhodné do 15 r., 125 min.
Vstupné: 2,50 eur
16., 17. piatok - sobota
KUNG FU PANDA 2
Ešte hlbší príbeh a väčšie akcie ako v prvej
časti. Animovaná komédia. USA, vhodná pre
všetkých, 100 min., slov. dabing
Vstupné: 2,20 EUR
18. nedeľa
DÁMSKA JAZDA
Ako sa nežné pohlavie dokáže skvelo baviť.
Situačný humor, zábavný aj drsný. USA,
nevhodné do 15 r., 125 min.
Vstupné: 2,50 eur
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19. pondelok
NICKYHO RODINA
Voľné pokračovanie dokumentu Nicholas
Winton - Sila ľudskosti. Príbehy novoobjavených
zachránených detí, ktorí sa stávajú aj súčasťou
Nickyho rodiny. Dokumentárny film s hranými
rekonštrukciami. SR/ČR, nevhodné do 12 r., 96
min.
Vstupné: 2,30 eur

a tvoria nerozlučnú dvojku. Uvidíte aj krásne
brazílske pláže a slávny karneval. USA, vhodné
pre všetkých, 96 min., čes. dabing
Vstupné: 2 eurá

20. utorok
PAUL
Komédia o mimozemšťanovi, ktorý sa správa
ako pubertiak. USA/VB, nevhodné do 12 r., 104
min.
Vstupné: 2,50 eur

KULTÚRNE PODUJATIA:
Park oddych - amfiteáter

22. štvrtok
TVOJ SNÚBENEC, MÔJ MILENEC
Priateľstvo, alebo láska svojho života? Komédia.
USA, nevhodné do 12 r., 110 min.
Vstupné: 3 eurá
23. piatok
V PERINE
Magický svet dobrých a zlých snov ožije
v muzikálovej rozprávke. Hrajú: L. Bílá, J. Mádl,
B. Polívka, D. Rollins a ďalší. ČR, nevhodné do
12 r., 103 min.
Vstupné: 2,30 eur
24., 25. sobota - nedeľa
MRCHA UČITEĽKA
V novej komédii hrá Cameron Diaz učiteľku,
ktorej by rodič svoje dieťa nerád zveril. O učení
toho veľa nevie, fajčí marihuanu, hreší a medzi
mužskými kolegami striehne na svoju ďalšiu
korisť... USA, nevhodné do 12 r., 100 min.
Vstupné: 2,50 eur
26., 27. pondelok - utorok
ZRODENIE PLANÉTY OPÍC
Film napínavo líči revolúciu, vedúcu k tomu,
že nás na piedestáli civilizácie vystriedali nižší
primáti. Sci-fi. USA, nevhodné do 12 r., 105
min.
Vstupné: 2,50 eur
29. 30. štvrtok – piatok
ŠMOLKOVIA
Sú malí, modrí a roztomilí a nešťastnou
náhodou sa ocitnú priamo uprostred New
Yorku s Gargamelom v pätách. Šmolkovia sa
vracajú v celovečernom filme. USA, vhodné pre
všetkých, 90 min., slov. dabing
Vstupné: 2,30 eur

DETSKÉ A MLÁDEŽNÍCKE
PREDSTAVENIA:
18. nedeľa
KUNG FU PANDA 2
Ešte hlbší príbeh ako v prvej časti. Animovaná
komédia. USA, vhodné pre všetkých, 100 min.,
slov. dabing
Vstupné: 2,20 eur
25. nedeľa o 15.30 hod.
RIO
Príbeh vzácneho papagája menom Blu, ktorý
žije v malom meste so svojou paničkou Lindou

PRIPRAVUJEME:
1., 2.októbra sobota – nedeľa
ČERTOVA NEVESTA

3. sobota od 15. hod.
11. Senecký festival dychovej hudby - hrajú:
Senčanka,
Nedanovčianka,
Vištučanka,
Vlčovanka, Stříbrňanka (CZ)
Vstup: voľný

KULTÚRNE PODUJATIA:
kinosála
4. nedeľa o 15.30 hod.
Najsladšia rozprávka, hrá Divadlo na kolesách.
Príbeh protivnej tučnej princeznej Kamily.
Vstupné: 2 eurá

PRIPRAVUJEME:
26. októbra o 19. hod.
Divadelné predstavenie: Prípad čiernej vdovy

LABYRINT MsKS:
Výstavy
9. piatok o 18. hod.
vernisáž akademický maliar György Dolán
Každý deň... /// Mindennap... /// Every day...
Výstava obrazov od 1. 9. do 30. 9.
9. piatok o 18. hod.
vernisáž Daniel Hevier
Moje obrázky sa tešia na vaše oči
V spolupráci s Mestskou knižnicou mesta
Piešťany
Výstava obrazov od 1. 9. do 30. 9.

MESTSKÉ MÚZEUM:
Turecký dom
Výstavy
Stála expozícia prírody a starších dejín
Senca a jeho okolia.
Osídlenie Senca a okolia od doby
kamennej, história stredoveku a novoveku
v archeologických nálezoch a archívnych
dokumentoch, živá i neživá príroda od Čiernej
Vody po Svätý Martin. Dermoplastické preparáty
zvierat, nálezisko mamuta v Senci.
Prednášky
28. streda o 19. hod.
Kriminalita v minulosti I.: Vraždy
Prednáška archivára a historika Mgr. Gábora
Strešňáka o Senčanoch i Nesenčanoch
súdených župným trestným súdom v 18. – 19.
storočí. Prednáška bude v slovenskom jazyku.
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Zájazd po juhu SLOVENSKA

Počas tohtoročného trojdňového zájazdu miestnej organizácie SMK-MKP
sme navštívili niektoré mestá a obce
na južnom Slovensku.
V nedeľu 3. júla bola prvou zastávkou Rimavská Sobota, potom Gemer a Bohúňovo, kde na miestnom evanjelickom gymnáziu študoval Janko Kráľ, Pavel Jozef
Šafárik, Ján Kalinčiak, Samo Chalúpka
a ďalší. Na rozhraní Rožňavského a Košického okresu nás očarila Štátna prírodná rezervácia Zádielska dolina. V pondelok sme spoznali zaujímavosti mesta Moldavy nad Bodvou. Ďalšou zastávkou bol
kostol v Jasovej a budova premonštrátskeho kláštora. Zvláštnosťou kláštornej
budovy je skutočnosť, že má 365 okien
- ako dní v roku, má 12 veľkých komínov ako mesiacov v roku, a má 4 vchody - ako
počet ročných období. Poobede sme sa
za účasti veľmi vzdelaného a šikovného

Kik a szebb jövőt

Adj Uram nekünk magyar tanulót,
hű tanítókat, sok-sok nebulót!
itt is legyen még: jövő nemzedék,
magyar ne legyen kopott maradék!
drága jó anya-tedd, mit tenni kell,
így majd gyermeked helyes utat lel,
ami az övék, legyen mindig az,
de mi a miénk: maradjon halmaz!
ezer iskolánk, tárd ki kapudat,
nőjön az öröm ne csak hangulat,
küszöbön belül tanulja meg mind.
jobb belül a lég, mint ami van kint!
hitünk: küldetés, ez szent feladat,
éltessen a nyelv kinti lemarad,
egy életen át legyen szent emlék,
kik a szebb jövőt együtt teremték!
hű tanár s diák mindvég szívetek
legyen kitartás, örök Hiszekegy!
azt tanítsd barát, mit kell tudnia:
sprievodcu dozvedeli všetky zaujímavosti a hűség megtart, nem kell buknia!
a fakty o Košiciach. Druhé najväčšie mes- minden iskola tárt kapuval vár,
to na Slovensku má zachovalé historické hívja gyermekét, mint költő madár,
centrum, ktoré je najväčšie spomedzi slo- mert ezerszer szebb, hol egy a fészek
venských miest. Je tu mnoho chránených és a gyermekek mind odatérnek!
pamiatok v gotickom, renesančnom, ba- vezesd jó Urunk szívünk és agyunk,
rokovom a secesnom štýle. Nachádza sa hogy a küldetést tegyük és valljuk!
tu aj jeden z najväčších kostolov na Slo- az az iskola, ahol ezt teszik:
vensku – Katedrála sv. Alžbety. Po večeri fényes napsugár, holnap, nem veszik!
diák meg tanár mind áldott legyen,
sme prijali pozvanie vedenia mesta Molha látja a célt az adott helyen!
davy na posedenie do múzea vín.
mert aratás is csak ott várható,
Posledný deň nášho zájazdu sme si naj- ahol az utunk nem szétágazó!

skôr pozreli pamätihodnosti mesta Rožňavy, prekrásny kaštieľ v Betliari a takmer
úplne zachovalý hrad Krásna Hôrka. Unikátne zbierky hradného múzea a premeny
architektúry lákajú návštevníkov takmer
z celého sveta na cestu poznania našej
histórie a umelecko-historického dedičstva prostredníctvom stredovekého rodového hradu Andrássyovcov.
(dr)

Az MKP dél-szlovákiai kirándulásáról
Az MKP Szenci Alapszervezete hagyományos kirándulásának első körsétája 2011.
július 3-án, vasárnap, Rimaszombatban a
város szülöttjének, Tompa Mihálynak és a
várost többször meglátogató Petőfi Sándor
szobrának a megtekintésével kezdődött.
Sajógömör meglátogatása szintén egy szobor megtekintésével kezdődött.
A csodálatosan felújított katolikus templom
megtekintése és a község történelmének
megismerése után a legendás magyar cigányprímásnő, Czinka Panna szobra előtt
is lefényképezkedtünk. Lekenye községben
a közel hatszáz esztendős, fazsindelyes kis
templom történetét a helység tiszteletese,
a faluval kapcsolatos tudnivalókat pedig
a polgármester mondta el nekünk. Hétfőn
reggel szálláshelyünk, Szepsi város nevezetességeinek megtekintése közben a katolikus templomban Gábor Bertalan esperesplébános fogadott bennünket. Jászóban a

patinás premontrei apátság épületét csodáltuk meg. A kassai programunkban elsőként a Szent Erzsébet-székesegyház, valamint II. Rákóczi Ferenc és hozzátartozói
sírjának megtekintése szerepelt.Betértünk
a város mellékutcáiba is, megnézni Márai
Sándor, Esterházy János, vagy a Rodostói
ház udvarában álló II. Rákóczi Ferenc életnagyságúnál is nagyobb szobrát.
Este Szepsi város MKP-s alpolgármestere,
Iván László a városházán ismertette velünk
a város életét, majd a Szepsi Laczkó Máté
bormúzeumban látta vendégül csoportunkat. Kedden Rozsnyó szépségeit ámultuk,
Torna vára alatt, Tornaújfalun megállva pedig egy falumúzeumban nyílt lehetőségünk
megismerni egy régi parasztház berendezését. Elragadott a gyönyörű Betléri-kastély, továbbá Krasznahorka vára is.
(dr)

Mgr. Katona Roland

Darovali krv
Miestny spolok ČK v Senci usporiadal ďalší
z pravidelných odberov krvi, na ktorom sa
zúčastnili: BALAJOVÁ Mária (38-krát), BALAYOVÁ Jarmila (3), BALIŠ Martin (9), BALIŠOVÁ Nikola (3), BELIČKOVÁ Soňa, Ing.
(15), BOGYAI Michal (20), ČAMBAL Daniel
st. (94), ČEPELOVÁ Jana (7), DANČO Jaroslav (15), FARKAŠ Štefan (21), FRANIKOVÁ
Edita (1), GALAMBOŠ Rudolf (24), GLAVANIČOVÁ Mária (40), KOLOZSVARI Štefan
(44), KOSTKOVÁ Lýdia (82), KOTÚČ Roman
(13), KUŠNÍROVÁ Jarmila (19), LAKY Matej
(7), LÓCZI Michal st. (21), LUKÁČ Ján (12),
MATLÁKOVÁ Zuzana (4), MIČIAN Pavol (5),
MUCZKOVÁ Monika (4), NAGYOVÁ Silvia (5),
PETRIKOVIČ Ivan (4), POPELIŠOVÁ Jana,
Ing. (5), SABOVÁ Gabriela (4), STRÁNSKA
Miroslava (21), SZABO Július (50), SZALAY
Ľudovít (6), ŠEFČÍK Marián (24), ŠUPLATOVÁ Michaela (8), TRAJDA Martin (5), TRNKA
Vladimír (2), UJJOVÁ Katarína (54), UNTERMAJER Arpád (61), VAŠ Marián (39), VRBIAROVÁ Eva (34), VINCZE Csaba (30), VOBEROVÁ Jana (7), ZMAJKOVIČ Jozef (70),
ZSIGMOND Pavol ml. (7), ŽÁK Michal (26),
ŽILINEC Ľuboš (35)
Ďalší odber je naplánovaný na 13. októbra, opäť v Stredisku sociálnych služieb na
Hviezdoslavovej ulici č. 55 v Senci, v čase
od 8. do 11. hod.
ČK Senec
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DOSKY, čo znamenajú svet
Ochotnícke divadlá pri Základnej škole A. Molnára Szencziho a pri základnej organizácii CSEMADOK-u, GALIBA
a RIGÓ predviedli vystúpenia, ktorými
sa zavďačili obecenstvu a zároveň zažili
pôžitok z toho, že byť na „doskách, čo

znamenajú svet” je super. Predstavenie
v réžii učiteľa Zoltána Farkasa a Adriany
Simon „Mindenszentek éjszakája” (Noc
všetkých svätých) a v réžii Mariky Pomichal Óz, a nagy varázsló (Veľký mág Óz)
zožali úspech. Detská divadelná skupina

MERT játszani jó

A GALIBA gyermekszínjátszó csoport 2009
augusztusában a szülők és diákok kezdeményezésével alakult. Az első nyilvános
szereplés szeptemberben volt a Ki Mit Tud
versenyen, melyet a helyi CSEMADOK
Alapszervezet szervezett. Egy orosz népmesét adtak elő. A szeptemberi verseny
után elkezdődött a Lúdas Matyi c mese
próbafolyamata. Cél a Duna Menti Tavasz
báb és gyermekszínjátszók fesztiválja volt,
ahol a mesével a „Zsűri különdíját“ nyerte a
csoport. A nem várt sikerre a következő tanévben Baumm, Schwajda: Óz, a nagy va-

rázsló c. meséjével foglalkoztunk. Nagyon
izgalmas próbafolyamat eredménye a DMT
báb és gyermekszínjátszók fesztiválján az „
Ezüst sávos“ minősítés, valamint „ A színjátszás lovagjává“ avatták Rovensky Mária
Emmát a Toto szerepéért. Mindnyájan nagyon örültünk az elért eredménynek.Június
21-én este 18.30-kor a RIGÓ gyermekszínjátszó csoporttal egyetembe felléptünk a
szenci Városi Müvelődési Központ nagytermében. A RIGÓ gyermekszínjátszó csoport
a Mindenszentek éjszakája c. előadását
adta elő nagy sikerrel. Rendezték: Simon

Galiba na XXXVI. festivale Podunajská jar
získala strieborné pásmo a členku divadelného telesa Máriu Emmu Rovenskú
ocenili za stvárnenie postavy psa Totóa
v tejto rozprávke.
foto Ján Lauko

Adrien és Farkas Zoltán. A GALIBA gyermekszínjátszó csoport pedig a már emlétett
Óz, a nagy varázsló c. mesejátékot adta elő
Pomichal Mária rendezésében.
A közös fellépés gazdag kultúrélményt adott
nemcsak a nézőknek, hanem a szereplőknek egyaránt. Az előadások után kicseréltük tapasztalatainkat, melyek előre visznek
a további művészi alkotásban.Mindkét csoport a Szenczi Molnár Albert Alapiskola és
a szenci CSEMADOK Alapszervezet mellett
működik.
Mgr. Pomichal Mária

KÖSZÖNET a szponzorainknak
A Szenczi Molnár Albert Alapiskola udvarán az alsófokos
tanulók számára elkészült egy
gyönyörű játékpark. Ezúton
szeretnénk megköszönni szponzorainknak jótékonyságukat, akik nélkül nem valósítottuk
volna meg álmunkat: - Pozsony

Megye, Szenci Városi Hivatal,
Szenczi Molnár Albert Alapiskola Mellett Mőködö Szülői Szövetség, Szenc és Vidéke Társulás.
Személyes köszönetem PhDr.
Németh Gabriellának, Pozsony
Megye alpolgármesterének és
Ing. Vladimír Rakyta úrnak.

Ihrisko slúži vďaka SPONZOROM
Upravený areál na školskom
dvore ZŠ s vjm A.M. Szencziho
a nové ihrisko v rámci voľnočasových aktivít budú využívať
predovšetkým žiaci I. stupňa.
Ďakujeme našim sponzorom,
bez ich pomoci by sme nemohli

realizovať náš sen: Bratislavský samosprávny kraj, mesto
Senec, Zruženie maďarských
rodičov pri ZŠ A.M.Szencziho,
Nadácia Senec a okolie. Osobne sa chcem poďakovať PhDr.
Gabrielle Németh, podpred-

sedníčke Bratislavského samosprávneho kraja a inžierovi Vla-

dislavovi Rakytovi za ich nezištnú pomoc. Mgr. Erika Takács
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Hokejbalový TURNAJ pre Playboy
Obrovskú radosť mali hráči
seneckého
hokejbalového
klubu Playboy, keď si prebrali
ocenenia za víťazstvo v turnaji Memoriál Jána Pšenka.
Za sebou nechali aj svojho
najväčšieho domáceho rivala
Watberg Senec, ktorý skončil tretí. Prehral v semifinále
v derby zápase s víťazom na
samostatné nájazdy.
V poradí už 4. ročník dvojdňového turnaja sa konal
v enormných horúčavách. Na
jeho úrovni sa to však neodrazilo, 16 mužstiev predvádzalo
skvelé výkony. Základná časť
turnaja sa hrala v Senci aj
Modre.
Playboy počas turnaja neprehral, šťastie stálo na jeho
strane. V troch zápasoch rozhodovali samostatné nájazdy. Kapitán úspešného celku
Štefan Kollár vyzdvihol aj finálový zápas s celkom Devils
Petržalka, kde rovnako rozhodovali samostatné nájazdy.
„Turnaj má z roka na rok vyššiu úroveň, medzi kvalitnými
mužstvami je čoraz ťažšie sa
presadiť. O to viac si víťazstvo
ceníme. Sme radi, že pohár
zostáva doma, v Senci. V našom tíme prevládal kolektívny

duch. Je to povzdudením pre
nás do nastávajúcej ligovej
sezóny. Presvedčili sme sa, že
viac-menej vyrovnané partie
s víťazom ligy mužstvom Watberg neboli náhodné.“

Víťazné mužstvo Playboy Senecs radosťou a v nových dresoch.

Finále Playboy - Devils sa rozhodovalo na samostatné nájazdy.

Finále malo veľmi dramatický
náboj, Playboy sa môže pochváliť dobrou obranou, ktorá
deptala súpera, toho podržal
brankár. „Podávali sme vyrovnané výkony vo všetkých zápasoch. Na začiatku turnaja sme
si nastavili latku a výkony sme
udržali.“
Turnaj na počesť bývalého hokejbalového hráča slovenskej
reprezentácie Jána Pšenka jedného z prvých hráčov, ktorí
sa zaslúžili o vznik hokejbalovej
ligy v Senci, sa teší stále väčšej
obľube. Viaceré celky sa naň
nedostali.
Umiestenie: 1. Playboy Senec,
2. Devils Petržalka, 3. Watberg
Senec, 4. Pretorians Trnava, 5.
Slávia Právnik Bratislava, 6. Nokia Centrum Nitra, 7. Skeletons
Senec.
Individuálne ocenenia hráčov:
najlepší strelec Erik Petrík (Flyers Nitra, 6 gólov), najlepší hráč
Robert Kováč (Watberg Senec,
9 bodov), najlepší brankár Jaroslav Katoš (Playboy Senec).
Eva Lauková, foto Ján lauko

Šachisti POSTÚPILI do tretej ligy
Tri roky bojovali seneckí šachisti
v Bratislavskej krajskej šachovej
súťaži o postup do tretej ligy.
Aby sa to konečne podarilo,
museli posilniť senecký klub
skúsenými, ale aj s mladými
perspektívnymi hráčmi. Z Dunajskej Stredy hrali pre senecké farby František Jablonický a
László Takács, z Modranky pri
Trnave Tomáš Lukáč a z Bardejova Michal Kovaľ. Ako uviedol
tréner Ladislav Mészáros „výber
týchto hráčov bol dobrý, lebo
vytýčený cieľ - postup sme dosiahli aj bez nášho najlepšieho
hráča Davida Vargu. Títo hráči
boli skutočnou oporou nášho
družstva. Ďakujeme im za dosiahnutý úspech, mestu Senec
za finančnú podporu a kultúrnemu stredisku za poskytnutie hra-

cích priestorov. Stačí sa pozrieť
na konečnú výsledkovú tabuľku
a je jasné, že šachisti Senca boli
favoritmi súťaže. Treba však pochváliť aj šachové družstvo Senec B, ktoré - nie že nevypadlo
zo štvrtej ligy, ale práve naopak,
husárskym finišom sa udržalo
v strede tabuľky. Preto aj jemu
patrí uznanie.“
Hráči, ktorí úspech vybojovali
- Senec A: Pavel Pušec, František Jablonický, Michal Kovaľ,
Matúš Ujhelyi, Tomáš Lukáč,
László Takács, Renáta Koloditsová, Ján Cíbik, Dávid Matus,
Evelína Tomovicsová, László
Mészáros, Mária Cíbiková, Sadra Hervaiová, Dóra Simon, Peter
Zľava Kovaľ, Tomovicsová, Jablonický, Pušec, Pozsár, Cíbik a Lukáč.
Pozsár (kapitán).
(lm)

Chýbajú Ujhelyi, Dávid, Takács a Mészáros
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„HANBIŤ sa veru nemusíme“

Senecké hádzanárky začínajú súťaž v nadnárodnej lige s ťažkým súperom v Zlíne
v nadnárodnej slovenskočeskej súťaži WHIL. Hráčky
aj tréner Štefan Kelemen
sa tešia na novú príležitosť.
Prvý zápas hrajú 3. septembra v Zlíne, s tretím najlepším celkom českej ligy.

Tvrdú prípravu majú za sebou hádzanárky ŠKP Piccard
Senec, ktoré vstupujú do
zatiaľ nevyskúšanej oblasti.
V novej sezóne si zahrajú

Ako je tréner spokojný
s prípravou?
-Štatistiky sú uspokojivé, veď
z 12 prípravných zápasov sme
sedem vyhrali, dva remizovali
a tri prehrali. Pritom sme hrali
s kvalitnými, aj zahraničnými
celkami. Hanbiť sa veru nemusíme.
Čo všetko ste v rámci prípravy ešte absolvovali?
- Dievčatá naberali kondičku
nielen behaním, ale aj veslovaním na Slnečných jazerách.
Aby to mali pestré, boli aj na
Zochovej chate, trénovali so

Príprava na jazerách mala svoje čaro.

záťažou, aj bez. Zranenia sa
nám vyhýbali, zaskočili nás
až neskôr. Máme dve zranené
pivotky – jedna si zlomila kosť
v lakti, druhá je po operácii.
Ďalšia – stredná spojka má
natiahnuté väzy v členku.
Súperov ste aj trochu vystrašili...
Ani jeden nebol ľahký. Teší
ma, že sme vyhrali turnaj v Pezinku - porazili sme maďarské
juniorky z Györu, kde hrá šesť
reprezentantiek, zdolali sme
silný rakúsky celok Fünfhaus
Viedeň. Najlepšou brankárkou bola naša Eva Vargová
a Zuzana Koníková zase najlepšou strelkyňu s 27 gólmi.
Pár dní na to hráčky odohrali
výborný zápas s celkom Crvena Zvezda Belehrad, je to druhé najlepšie srbské družstvo.
Koľko členný káder máte

k dispozícii?
-Trénuje 26 dievčat, čo je naozaj pozitívne, bojuje sa aj
o miesto v základnej zostave.
V družstve sú zabudované štyri skúsené hráčky, ďalšie majú
od 19 do 23 rokov. K desiatim
seneckým hráčkami pribudli
ďalšie aj z ŠKP Bratislava.
Po príprave môžete konštatovať, kde sú plusy a mínusy
vašich zverenkýň.
-Máme ešte rezervy, napríklad aj pri riešení situácií jednej
hráčky na jednu, v rýchlosti,
občas sú dievčatá „zbrklé“.
Potrebujú získavať skúsenosti,
bolo to vidieť aj v posledných
zápasoch, kedy kvalita hry
stúpala. Aj keď už boli unavené. V kvalitnej súťaži sa ideme
aj učiť, zbierať skúsenosti.
Eva Lauková
foto Ján Lauko

Zápasy s kvalitnými súperkami napovedali o možnostiach.

Cvičte Pilates, budete ZDRAVŠÍ

Blíži sa september a je čas
plánovať si pohyb po prázdninovom relaxe. Ak je vaším
cieľom zdravá chrbtica a kĺby
po dlhom sedení za počítačom v práci, skúste cvičebnú
koncepciu Pilates. Šetrne rieši
problémy pohybového aparátu, pracuje so svalmi, ktoré
tvoria oporu chrbtici (centrum

tela - vnútorné a vonkajšie
svaly brucha a chrbta).
Cvičenie bude prebiehať
v Pastoračnom dome na
Farskom námestí vždy v utorok:
18.15 hod. Pilates pre úplných začiatočníkov (nenáročné cvičenie vhodné pre
staršie vekové kategórie, ale-

bo ako pokračovanie rehabilitácie). Prevažujú strečingové
a zdravotné cvičenia. Pri ťažších diagnózach je vhodné sa
poradiť s lekárom.
19.30 hod. Pilates pre náročných (silovo - dynamické cvičenie s dôrazom na silné brucho, plynule prechádzajúce
z pozície do pozície, cvičením

proti odporu vlastného tela,
ale i záťaže - činky, gumové
expandre), vhodný pre zdravého cvičenca.
Zápis na cvičenie bude 13.
septembra v Pastoračnom
dome o 18. hod. Cvičenie
sa začne 20. septembra
Info: 0903 135 613
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Stabilné VÝKONY podáva brankár
Nový tréner Mikuláš Radványi čaká na víťazný impulz

Brankár Martin Matlák je zatiaľ oporou mužstva SFM Senec.

Po 5. kole 2. futbalovej ligy sa
seneckí hráči nachádzali na 6.
mieste v tabuľke, bodové rozdiely s mužstvami pod sebou
však mali minimálne. Z piatich
zápasov jedna výhra – to samozrejme neteší ani trénera
Mikuláša Radványiho, ktorý
v novej sezóne prevzal mužstvo SFM Senec.
Už ste vyhlásili, že do Senca
ste ako kouč nastúpili predovšetkým preto, že mužstvo má
ambície postúpiť do Corgoň
ligy...
-Jedna vec je rozprávať, druhou
je realita. Z kvalitného kádra odišiel pre prvým majstrovským
zápasom nečakane Richard
Chorvatovič, vraj zostal hrať na

Cypre. Zatiaľ sa však oficiálny
kontakt s tamojším klubom neuskutočnil. V predchádzajúcej
sezóne dal za Senec najviac
– 14 gólov.
Jeho streleckou dvojičkou bol
Ladislav Belkovics, ten dal 12
gólov. Čo je s ním?
-Majú ho operovať, zrádza ho
koleno. Vypadol nám však aj
ďalší strelec Zoltán Bognár,
zlomil si členok. Mužstvo malo
ofenzívnych kvalitných hráčov,
preto sa aj hovorilo o postupe.
Bohužiaľ, v útoku zostal iba
s dvoma gólmi najlepší ofenzívny hráč Marek Plichta a nedávno prišiel z Petržalky Martin Mikulič. V hľadáčiku máme ďalšieho mladého útočníka, ktorý hrá
v reprezentácii do 21 rokov.
Ešte nenastúpil, nechcem predbiehať. Dobrý útočník sa hľadá
veľmi ťažko, na slovenskom futbalovom trhu ich je veľmi málo.
Zatiaľ nepresvedčili ani záložníci...
-Juraj Tomášek, ktorý prišiel
zhruba pred dvoma mesiacmi
z Vionu Zlaté Moravce, potrebuje čas, zatiaľ nepodáva výkony
podľa očakávania. Boris Turčák
zo Slovana je nádejný reprezentant do 19 rokov, jeho výkony sú
však zatiaľ kolísavé. Spoliehať

sa môžeme na Lukáša Hlavatoviča s Martinom Gabrielom
a Martinom Železníkom. Dobre
sa ukazuje aj Imrich Bedecs,
z mladých Senčanov – Filip Kováč, Miroslav Minárik a Lukáš
Pomichal zatiaľ najlepšie. V doraste hrajúci Stanislav Lapin je
rýchly, aj on má šancu zaradiť
sa. Mladí však potrebujú rokdva, aby sa chytili.
Kto vás zatiaľ herne uspokojil?
Veľmi dobré stabilné výkony
podáva brankár Martin Matlák,
mužstvo viackrát podržal.
Nálada v tíme zrejme nie je
optimálna...
Potrebujeme jeden dobrý výsledok a mužstvo sa chytí. Po avizovanej snahe hrať o postup sa
hráči dostali pod tlak. Vtedy sa
vždy hrá veľmi zle. V zápasoch
nevieme využiť šance, odchádzajú nám body. Pritom kondične je mužstvo na tom veľmi
dobre.
Eva Lauková, foto Ján Lauko

Martin Mikulič prišiel z Petržalky, má posilniť útok.

