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Túlavé mačky v meste vyvolávajú obavy (str. 9)

Mali svoj slávnostný deň. Do-
teraz škôlkari, od septembra 
žiaci základných škôl. S oča-
kávaním v očkách prišli na zá-
pis do „veľkej“ školy.  Niektorí 

smelší, iní bojazlivejší. Uči-
teľkám ukázali, ako poznajú 
písmenká, geometrické tvary, 
farby. Ale aj ako držia ceruzky                       
a rozoznávajú farby. Zarecito-

vali aj spievali. Do troch se-
neckých základných škôl sa 
opäť zapísalo  o niečo viac 
prváčikov ako vlani. 

(viac na str.  12,13)

Komisia výstavby organizuje

22. februára (streda) o 18. hod.
v kinosále Kultúrneho domu v Senci

OKRÚHLY STÔL
na tému

Investičná politika mesta a aktuálne otázky  

Ambíciou organizátorov je diskutovať s občanmi o investíciach 
mesta. Chceme poznať Váš názor na rozhodnutia mesta a na 
zámery s nehnuteľnosťami, ktoré sú vo vlastníctve mesta. 
Nosným bodom bude hodina pre otázky k aktuálnej situácii         
v meste. Môžete dostať odpovede aj na písomné otázky, ak ich 
do 15. februára pošlete na adresu gaspar.jozan@azet.sk. Zá-
kladné informácie k uvedenej téme môžete získať na sekretariá-
te mestského úradu.

Ing. Gašpar Józan
poslanec mestského zastupiteľstva 

Potravinová POMOC
Múka a cestoviny zdarma sa budú odovzdávať: 8. februára od 
13. do 17. hod., 9. a 10. februára od 9. do 15. hod.
Akcia sa koná v priestoroch firmy MADIATO Stavebniny, s.r.o., na 
Železničnej ulici č. 3, Senec.
Info: Mestský úrad, odbor sociálnych služieb mesta, tel. č. 
02/20205 121, 02/20205 122, 02/20205 145

Potravinová pomoc sa v Senci týka okolo 1500 ľudí. Z nich pri-
bližne 200 je v hmotnej núdzi, zvyšní spadajú do kategórie nízkej 
výšky dôchodkov (do 305 eur), patria sem aj deti v náhradnej 
rodinnej starostlivosti. Ako uviedla vedúca sociálneho odboru 
PhDr. Jana Matulová, do Senca prídu dva kamióny potravinovej 
pomoci. „Je skúsenosť, že nie všetci, čo na ňu majú nárok, si 
potraviny aj prídu zobrať. Ak by nám predsa len niečo chýbalo, 
dodajú ďalšie.“ Každý, kto má na túto pomoc nárok, dostane 20 
kíl hladkej múky a 20 kíl bezvaječných cestovín. 
Bližšie info aj na www.senec.sk a na vstupných dverách do 
mestského úradu (el)                  

O ďalších jedenásť kamier sa 
rozrástol kamerový systém      
v Senci. Spolu je v meste a na 
Slnečných jazerách inštalova-
ných zatiaľ 22 kamier.

Nové kamery sa podarilo zabez-
pečiť financiami zo štátnej dotá-
cie v rámci projektu prevencie 
kriminality, mesto naň získalo 
22-tis. eur, jeho spoluúčasť bola 
6-tis. eur. Ako uviedol primátor 
Karol Kvál, „zámerom mesta je 
postupne umiestiť kamery aj na 
iné problematické miesta – naj-
väčšie parkoviská, pešiu zónu či 
ďalšie časti Slnečných jazier.“
Všetky kamery sú prepojené na 
mestskú políciu, monitory sledu-
je operačný pracovník mestskej 
polície. Dva servery zabezpeču-
jú aj ukladanie záznamov. Ope-
račné stredisko s vlastným mo-
nitorovacím centrom na mest-
skej polícii mesto vybudovalo     
v minulom roku.
Nové kamery sa nachádzajú                               
v Parku oddychu (5 kusov),             
v areáli ZŠ Mlynská (2), ZŠ Tajov-
ského (1), kamera sleduje aj kru-
hový objazd pri Lidli, parkovisko 
na Jesenského ul. aj autobusovú 
stanicu. 

(pokračovanie na str. 2)

Pribudli 
kamery...

Veľký DEŇ budúcich prvákov



(dokončenie zo str. 1)
Autor projektu Bc. Štefan Pap 
doplnil, že ide o kvalitné otoč-
né kamery na báze najnovších 
technológií digitálnych kamier    
s vysokým rozlíšením a zumom, 
aj s nočným videním. „Inštalova-
li sme ich v decembri minulého 
roku, sú plne funkčné, zapojené 
do kamerového systému mest-
skej polície. Dolaďujeme ešte 
niektoré technické parametre, 
ako sú napríklad nastavenia 
detekcie pohybu a automatizo-
vané pohyby kamier so zame-
raním na sledovanie problema-
tických zón.“ Kamerový systém 
sa buduje aj v spolupráci so 
spoločnosťou e-Net, ktorá za-
bezpečuje budovanie optických 
trás na prepojenie kamier. Po-
krytie kamerami sa koordinuje                     
s náčelníkom mestskej polície.
Do roku 2010 boli kamery umies-
tené na dome kultúry, mestskom 
úrade, pešej zóne (polyfunkčný 
dom Helios), drogérii Helena 
(vjazd na pešiu zónu), Farskom 
námestí, Krátkej ulici, vstupnej 
bráne na juhu Slnečných jazier, 
pri hoteli Senec na severe Slneč-
ných jazier a pri recepcii vstupu 
na jazerá od Reckej cesty. Štyri 
vlastné kamery, rovnako napo-
jené na políciu, má Základná 
umelecká škola na Fándlyho ul. 
„Postupne si vlastné kamerové 

systémy budujú aj mestské or-
ganizácie, aby sme tak chránili 
majetok mesta. Využívame pri 
tom optické prepojenia našich 
budov v rámci metropolitnej sie-
te,“ povedal K. Kvál 
Počas prevádzky kamerového 
systému záznamy z kamier už 
viackrát využila aj štátna polícia 
pri riešení krádeží či výtržníctva. 
Pomocou záznamov sa rieši aj 
poriadok na pešej zóne a na 
námestí, aktivity bezdomovcov, 
ale aj pohyb podozrivých osôb 
či unikajúcich páchateľov. Aj       
s prispením záznamu z kamier 
sa podarilo zadržať dievčinu                                   

s ukradnutou bankomatovou 
kartou v centre mesta či objas-
niť krádež kreditky pri Slneč-
ných jazerách.
V Senci sa kamerový systém 
začal budovať pred tromi rok-
mi, keď pilotne inštalovali tri 
kamery. Cieľom je spustiť spo-
lu 35 kamier po celom meste, 
realizácia je postupná, kamery 
pribúdajú v závislosti od finan-
čných možností. Okrem posled-
nej investície 28-tis. eur mesto 
v predchádzajúcom období 
investovalo z vlastných peňazí 
viac ako 15-tis. eur.

Eva Lauková, foto Ján Lauko
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ZAPLESAJME si 
spolu...
Aktív rodičov a vedenie školy 
Gymnázia A. Bernoláka v Senci 
srdečne pozývajú na 12. ročník 
školského plesu, ktorý sa usku-
toční 11. februára v priestoroch 
jedálne Strednej odbornej školy 
na Kysuckej ul. Začiatok o 19. 
hod., vstupné 20 eur. Lístky 
si môžete zakúpiť na sekreta-
riáte školy u pani Olasovej, tel.: 
02/4592 3261                           (r)

POZVÁNKY
• Jednota dôchodcov MO JDS 
Senec srdečne pozýva svojich 
členov na výročnú členskú schô-
dzu, ktorá sa koná 27. februára 
o 16. hod. v SOŠ na Kysuckej ul. 
(Montostroj). Tešíme sa na hojnú 
účasť. Predseda Ing. Vladimír 
Kopecký

• Klub dôchodcov pri mest-
skom úrade pozýva svojich čle-
nov na tradičné fašiangové po-
sedenie. Uskutoční sa 15. feb-
ruára (streda) o 16. hod. v SOŠ 
(Montostroj). Večera a príjemná 
hudba je zabezpečená! Svoje 
stoly môžete obohatiť vlastnými 
dobrotami.
Termín prihlásenia v KD je do 
konca januára medzi 14.-17. hod., 
kedy treba zaplatiť aj členský 
príspevok na rok 2012 v hodnote 
tri eurá a vstupné na fašiangové 
posedenie dve eurá. Podľa mož-
ností prispejte finančne alebo 
vecnými cenami do tomboly.

Pribudli monitorovacie KAMERY 

Operačné stredisko mestskej polície s monitorovacím centrom

Otvorili DENNÝ stacionár pre seniorov
V Senci od februára otvárajú 
Denný stacionár - Autumn 
domus. 
Neverejný poskytovateľ sociál-
nych služieb vám, alebo rodin-
ným príslušníkom, zabezpečí 
dohľad počas dňa kvalifikova-
ným personálom.
V dennom stacionári poskytu-
jú: stravovanie, záujmovú čin-

nosť, pomoc pri odkázanosti 
na inú osobu, sociálne pora-
denstvo aj pracovnú terapiu. 
Denný stacionár sa nachádza 
v blízkosti Slnečných jazier - 
juh, v nebytových priestoroch 
ORBIS na Štúrovej ulici 44.

Otvorené je v pracovné 
dni od 7. do 17. hod.

Bližšie informácie získate na 
www.autumndomus.sk, cez 
e-mail: autumndomus@gmail.
com, tel.: 0948 115 344

Dňa 3. februára je srdečne 
vítaný každý na Dni otvore-
ných dverí, ktorý sa uskutoční            
v priestoroch stacionára od 
15. do 18. hod.                     (r)

Beseda: KONIEC 
raketoplánov...
Astronomická prednáška 1. 
februára (streda) o 18. hod. 
na ZŠ A. M. Szencziho

Téma: Kozmonautika, koniec 
raketoplánov, Čínsky vesmírny 
program, ISS
Prednášajúci: Mgr. Jiří Šilha, 
študent tretieho stupňa štú-
dia Fakulty matematiky, fyziky                                                      
a informatiky Univerzity Ko-
menského v Bratislave. Za-
meranie štúdia: problematika 
optického pozorovania a mo-
delovania populácie kozmic-
kého znečistenia blízkeho oko-
lia Zeme. Absolvent polročnej  
doktorandskej stáže v Johns-
novom vesmírnom centre 
NASA, Houston, USA.     (r)

Mimoriadne UDALOSTI
Ľudia si uvedomujú riziká, ktoré 
ohrozujú ich život, zdravie alebo 
majetok až vtedy, keď sa ich to 
priamo týka. Každý by si mal os-
vojiť základné informácie, ktoré 
mu pomôžu v prípade potreby. 
Viac v príručke CO Ako sa za-
chovať pri mimoriadnych uda-
lostiach. 

(viac na www.senec.sk)



Do pol roka by v Senci mal 
začať svoju prevádzku so-
ciálny taxík. Je to dopravná 
služba určená predovšetkým 
seniorom a zdravotne ťažko 
postihnutým občanom. 

Taxík má jazdiť za zvýhodnené 
ceny.  Podľa vedúcej sociálne-
ho odboru PhDr. Jany Matulo-
vej mesto po zaregistrovaní na 
Bratislavskom samosprávnom 
kraji požiadalo ministerstvo 
práce, sociálnych vecí a rodi-
ny o dotáciu na auto. „Posky-
tovaná je až do výšky 90 per-
cent ceny vozidla. O pridelení 
dotácií má v apríli tohto roku 
na ministerstve rozhodovať 
komisia.“ 

Až po rozhodnutí ministerstva 
bude môcť mesto vypísať na 
obstaranie vozidla verejnú sú-
ťaž. Ako uviedol primátor Karol 
Kvál, mesto by kúpilo špeciál-
ne upravené vozidlo aj pre po-
treby imobilných či zdravotne 
postihnutých občanov. 
Starší občania vo všeobecnos-
ti majú problém nastupovať do 
nízkeho auta. Preto špeciálne 
upravené vozidlo má mať aj 
prídavný schodík. „Cena také-
hoto auta sa pohybuje okolo 
30-tisíc eur. Na jeho kúpe by 
sme sa podieľali piatimi per-
centami - čo predstavuje sumu 
približne 1600 eur,“ doplnil K. 
Kvál.      Eva Lauková
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Uzávierka februárového čísla 
mestských novín Senčan
je v stredu 17. februára.

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

Sociálny TAXÍK výhodne

Správa cestovného ruchu (SCR) 
Senec, s. r. o., sa zúčastnila                 
v bratislavskej Inchebe v rámci 
Bratislavského samosprávneho 
kraja na veľtrhu ITF Slovakia-
tour. SCR propagovala predo-
všetkým ubytovacie zariadenia 
v meste a na Slnečných jaze-
rách. Tak trochu v regionálnom 
celku stratená a málo identi-
fikovateľná prezentácia pred-
stavovala možnosti kultúrneho                                                       
a zábavného vyžitia počas letnej 
turistickej sezóny. Zástupcovia 
SCR poskytovali informácie aj 
o zaujímavostiach v priľahlých 
obciach regiónu Podunajsko. 
Výborným spestrením prezen-
tácie SCR bola ľudová hudba 
Bertókovcov spolu s Rudolfom 
Galambošom. ITF Slovakiatour 
je najdôležitejším veľtrhom ces-
tovného ruchu na Slovensku 
a patrí medzi najvýznamnejšie 
podujatia v strednej Európe. 

Eva Lauková, foto Ján Lauko

Cestovný ruch v CENTRE diania

PRECHOVÁVAL 
detskú pornografiu
Vo svojom mobilnom telefóne 
29-ročný muž zo Senca mal 
fotografie a videá zobrazujúce 
detskú pornografiu. Obvinili ho 
z prečinu prechovávania detskej 
pornografie. V prípade dokáza-
nia viny pred súdom mu hrozí 
trest odňatia slobody až na dva 
roky.                                       (pol)

POZOR! voľná pracovná pozícia
Administratívna pracovníčka!

Náplň práce: Úlohou administratívnej pracovníčky je komunikácia so zákazníkmi, 
plnenie bežných administratívnych prác a dokonalé ovládanie kancelárskych balíkov 

Microsoft Office. V prípade otázok nás kontaktujte na mail praca@e-net.sk alebo
tel. číslo 02/2020 2020. Pracovný pomer na plný úväzok.

V prípade, ak máte záujem o pozíciu, zašlite e-mail s vaším CV na praca@e-net.sk. Do tela mailu pripojte nasledujúci 
súhlas: Zaslaním svojho CV a ďalších dokumentov, obsahujúcich osobné údaje, poskytujem svoj súhlas spoločnosti 
e-Net, s.r.o., so sídlom Lichnerova 35, 903 01 Senec, IČO: 35 860 413, aby spracúvala moje osobné údaje pre účely:          
• poskytnutia zamestnania, • získania informácií o vhodných pracovných miestach formou ukladania na nosiče dát a 
do informačného systému spoločnosti a ich upravovaním alebo vyhľadávaním v nich v súlade so zákonom č. 428/2002 
Zb. o ochrane osobných údajov, a to až do odvolania písomnou formou.

VN - JAZYKOVÉ KURZY

Anglický a nemecký jazyk
pre dospelých

na ZŠ Tajovského Senec
2 hodiny týždenne

Poplatok za kurz: 55 eur
(38 hodín, na hod. 1,44 eura)

Zápis: 2. februára (štvrtok) 
od 16. do 18. hod.

na ZŠ Tajovského Senec

033 / 6411311
0905 662 504

www.jazykovekurzyvn.sk

Senec a jeho
VÝROČIE
Pozmenený erb mesta k 760. 
výročiu prvej písomnej zmienky 
o Senci máte možnosť vidieť aj       
v hlavičke mestských novín. Ako 
uviedol vedúci mestského mú-
zea Mgr. Gábor Strešňák, spre-
vádzať bude všetky nosné akcie 
mesta v tomto roku. „Vyvrchole-
ním našej prezentácie bude me-
dzinárodná, vlastivedno-histo-
rická vedecká konferencia, ktorá 
sa bude konať na jeseň tohto 
roku.“                                      (el)

Riaditeľ seneckej Správy cestovného ruchu Ing. Robert Podolský

Čo (NE)VIEME 
o stromoch
Voľným pokračovaním prednáš-
ky Ing. Jána Maglockého z ap-
ríla minulého roku je jej druhá 
časť pod názvom Čo (ne)vieme            
o stromoch. Uskutoční sa 29. 
februára (streda) o 19. hod.           
v mestskom múzeu v Tureckom 
dome. Na prednáške odznejú 
vybrané state z náuky o drevi-
nách – dendrológii. Po úvode                                                          
a všeobecnej charakteristike 
drevín bude nasledovať ich za-
triedenie v systematickej bo-
tanike podľa systému rastlín. 
Botanické znaky zástupcov 
jednotlivých druhov drevín budú 
prezentované podrobne, de-
monštrované na prinesených 
prírodninách. V závere predná-
šajúci zodpovie na otázky.   (r) 
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Tradície treba dodržiavať,                  
a preto Traja králi v kostýmoch 
si spolu s ostatnými zaspievali 
hymnu otužilcov a vkročili do 
studenej vody. Mala 3,5 stup-
ňa, vzduch 6 stupňov. A tak si 
organizátori z Piccardu Senec 
povedali, že ju musia aspoň 
trochu ochladiť... V Metre im 
cez noc vyrobili okolo 700 kíl 
ľadu, ktorý traja eskimáci há-
dzali nielen do jazera, ale ob-
sypali ním aj otužilcov. Aby sa 
ochladili aj znútra, ponúkali im 
studené nanuky. Postavené 
palmy na brehu pováľal silný 

vietor, ktorý znepríjemňoval 
život predovšetkým divákom, 
prišlo ich okolo 500. K dispo-
zícii mali chlieb s masťou a ci-
buľou, spolu s vareným vínom 
však až prirýchlo zmizli z „pul-
tov“, neušlo sa všetkým. O tro-
chu dlhšie vydržal čaj...
Z medicínskeho hľadiska je 
možné zostať v ľadovej vode 
maximálne 22 minút, čo sa 
podarilo deviatim medveďom. 
Bol medzi nimi aj Vlado Lysi-
čan, ktorý v Senci pred šies-
timi rokmi založil skupinu Se-
neckých ľadových medveďov. 

Do jazera sa ponorili siedmi                              
z nich. Všetci otužilci po vy-
lezení z vody boli červení ako 
paradajky a viacerí z nich 
triašku prekonávali behaním  
a „klikovaním“ na malom tráv-
niku. Najmladší účastník Maté 
Mészaros z Dunajskej Stre-
dy mal rekordných 12 rokov           
a otužuje sa od piatich. Chorý 
vraj vôbec nebýva. Najstaršou 
účastníčkou bola Magdaléna 
Chudá z Bratislavy, ktorá vo 
februári oslávi 66 rokov a je 
na to hrdá. Otužovať sa začala                                                          
v roku 1999, choroby ju obchá-

dzajú. Uviedla, že „otužovanie 
má výhody aj z ekonomického 
hľadiska. Doma nekúrim, spr-
chujem sa studenou vodou,   
a tak aj ušetrím.“ 
Výborný guláš, varené víno      
a čaj v hoteli Senec po stude-
nej „kúre“ v jazere dobre padli 
všetkým účastníkom, ktorým 
zástupcovia mesta odovzdali 
aj pamätné diplomy.
Organizátori ďakujú všetkým 
sponzorom a tým, ktorí ako-
koľvek pomohli pri tejto akcii.
(viac foto na www.senec.sk) 

Eva Lauková, foto Ján Lauko

Otužilcov SCHLADILI Eskimáci

Mesto ako vlastník poliklini-
ky v Senci sa zaviazalo, in-
vestovať aj do jej pravidlenej 
obnovy. 

Všetky staré nevábne lavice      
v čakárňach vymenilo za nové 
čalúnené a pacientom tak 
spríjemnilo čas čakania. Pe-
niaze na ne vo výške takmer 
9600 eur išli ešte z minuloroč-
ného rozpočtu. Okrem toho sa 
vymenili aj prebaľovacie pul-
ty v detských ambulanciách, 

pribudli aj polepy na steny              
a nový informačný systém pre 
pacientov. Celkovo mesto do 
týchto úprav investovalo viac 
ako 18-tis. eur. „V budúcnos-
ti budeme riešiť investície do 
polikliniky aj pomocou financií 
z grantov,“ uviedla prednostka 
mestského úradu Ing. Jarmi-
la Répássyová. Lekári, ktorí 
si ambulancie v poliklinike od 
mesta prenajímajú, vymenili 
vstupné dvere do polikliniky.

 Eva Lauková, foto Ján Lauko

Nové LAVICE v poliklinike

vás pozýva na PREDVALENTÍNSKE DAROVANIE KRVI

Uskutoční sa 9. februára (štvrtok) v čase od 8. do 11. hod. v Stredisku Sociálnych Služieb (klub dôchodcov)
na  Hviezdoslavovej ulici č. 55 

...urobiť dobrý skutok nie je také ťažké, stačí v správny čas podať pomocnú ruku. Tešíme sa na Vás!

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža v Senci
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S podpredsedníčkou bratislavskej župy PhDr. Gabriellou Németh o aktivitách v sociálnej oblasti

Ako vraví jedno indické príslovie:
„Ak máš všetko a nemáš zdravie, nemáš nič - ak nemáš nič a máš zdravie, máš všetko.“

A to je to, čo si potrebujeme uvedomiť v tejto uponáhľanej dobe.
Trvalé zdravie si vieme zabezpečiť aj sami pravidelným cvičením, chodením do sauny,

otužovaním sa a takisto perfektnou metódou k pevnému zdraviu je masáž.

Príďte dopriať svojmu telu aj mysli oddych do

NOVOOTVORENÉHO MASÁŽNEHO SALÓNU
na Šafárikovej 47 (oranžová budova) vedľa bicyklov 1. poschodie

Akcia pre nových klientov platí do 29. februára

VÁŠ VEK = VAŠA ZĽAVA
(napr. 30 rokov = 30% zľava)

NA OBJEDNÁVKU 0908 243 005

Podpredsedníčka bratislav-
skej župy Gabriella Németh 
má na starosti okrem škol-
stva, zdravotníctva a kultúry 
aj sociálne veci. Za sebou 
má polovicu volebného ob-
dobia, v ktorom sa podarilo 
zrealizovať veľa práce...

...Veľa sme urobili, ale množ-
stvo úloh nás ešte čaká.            
V čase finančnej a hospodár-
skej krízy máme aj v oblasti 
sociálnych vecí ohraničené 
finančné možnosti, ktoré však 
kompenzujeme inováciami      
a vyššou efektivitou.
Čím ste odštartovali štvor-
ročné volebné obdobie?
-Predložili sme koncepciu 
rozvoja sociálnych služieb               
v regióne krajským poslan-
com. Tento záväzný progra-
mový dokument stanovuje 
hlavné ciele: zabezpečiť kva-
litu poskytovaných sociálnych 
služieb, informovanosť a sie-
ťovanie služieb, ako aj pokryť 
nedostatkové sociálne služby.
Bratislavský kraj pracoval 
na koncepcii - Podmienky 
kvality poskytovaných so-
ciálnych služieb v zariade-
niach kraja – dva roky.
-Boli sme prvý kraj, ktorý tento 
závažný dokument spracoval.   
 Ako spolupracujete s neve-
rejnými poskytovateľmi so-
ciálnych služieb?
-Už v predstihu sme pracovali 
na príprave zmlúv, pretože si 
uvedomujeme, ako potrebu-
jú financie práve na začiatku 

roka. Uzavreli sme už zmlu-
vy o poskytnutí finančného 
príspevku na poskytovanie 
sociálnych služieb s viac ako 
46 organizáciami z 88. Prvé 
platby dostali v druhej polo-
vici januára tak, ako aj verejní 
poskytovatelia.
Aký je systém prijímania no-
vých klientov do zariadení 
sociálnych služieb v pôsob-
nosti kraja?
- Každý občan má rovnaké 
práva a možnosti zabezpeče-
nia sociálnej služby, čo ne-
bolo v minulosti zvykom. Za-
viedli sme systém finančných 
príspevkov na klientov neve-
rejných poskytovateľov tak, že 
idú na konkrétneho občana a 
ten si môže ľahko skontrolovať 
výšku poskytnutého príspev-
ku zariadeniu.  
Podporili ste aj vznik a rozší-
renie nových sociálnych slu-

žieb v bratislavskom kraji?
-Áno, išlo o špecializované za-
riadenie v Pezinku a zariade-
nie podporovaného bývania 
v Bratislave. Aj v tomto roku 
máme rozbehnuté ďalšie pro-
jekty  na vytvorenie podporo-
vaného bývania v Bratislave     
a Senci.
Máte na tento rok viac finan-
cií?
- Za uplynulé dva roky sme 
navýšili objem finančných 
prostriedkov na pokrytie po-
žiadaviek zo strany poskyto-
vateľov sociálnych služieb. Pre 
rok 2012 zastupiteľstvo BSK 
schválilo na sociálne zabez-
pečenie takmer 24 miliónov 
eur, čo je o 2,2 milióna viac, 
ako vlani. Navýšenie sa týka 
najmä sociálnych služieb, kto-
ré poskytujú neverejní posky-
tovatelia.
Koho financujete z rozpočtu 
sociálneho zabezpečenia?
-Verejné a neverejné zariade-
nia sociálnych služieb, špe-
cializované sociálne poraden-
stvo, zariadenia pestúnskej 
starostlivosti, sociálne progra-
my v oblasti sociálnoprávnej 
ochrany a sociálnej kurately, 
neziskové organizácie po-
skytujúce opatrenia v oblas-
ti sociálnoprávnej ochrany                
a sociálnej kurately, lekárske 
výkony v rámci lekárskej po-
sudkovej činnosti, spolufinan-
covanie v prípade získania 
dotácií a grantov, výskumy a 
podobne.
Čo ste zabezpečili z dotácií 

ministerstva práce a rozpoč-
tu kraja?
-Zmodernizovali sme tech-
nické vybavenie zariadení               
v zriaďovateľskej pôsobnosti, 
zabezpečili sa dva nové výťa-
hy, dve viacmiestne špeciálne 
upravené vozidlá pre ľudí na 
vozíčkoch. Podarilo sa nám 
vybaviť novým nábytkom via-
ceré zariadenia sociálnych 
služieb, v ktorých pôvodný 
nábytok slúžil niekoľko de-
saťročí. Po desiatkach rokov 
sme  zabezpečili nové veľko-
kapacitné práčky, chladničky, 
umývačky riadu do zariadení 
sociálnych služieb, kde už 
častokrát museli zamestnanci 
prať a umývať riad aj po 200 
klientoch ručne. Prístroje sme 
mali neustále v oprave, alebo 
vyradené z prevádzky. 
Zamerali ste sa aj na deti       
a mládež?
-Finančne sme podporili 
desiatky organizácií, ktoré              
v našom kraji pracujú s deťmi 
a mládežou, ohrozených chu-
dobou, drogovou závislosťou, 
násilím, sexuálnym zneuží-
vaním, alebo potrebujúcich 
konkrétnu pomoc a radu, 
ako kvalitne stráviť voľný čas                      
v bezpečnom prostredí. Kraj 
má aj vlastný sociálny prog-
ram Centrum pre rodiny                                                 
v kríze a je koordinátorom 
Regionálneho akčného plá-
nu pre prevenciu a elimináciu 
násilia páchaného na ženách       
v Bratislavskom kraji.

Eva Lauková 

Podporované BÝVANIE aj v Senci

Župa rozdelí dotácie
Bratislavský kraj vyčlenil v roz-
počte roku 2012 na dotácie 
220-tisíc eur. Môžu sa poskytnúť 
na podporu všeobecne pros-
pešných služieb, všeobecne 
prospešných alebo verejnop-
rospešných účelov, na podporu 
podnikania a zamestnanosti. Je 
možné použiť ich aj na financo-
vanie úloh kraja a obce v záujme 
rozvoja územia BSK. Záujem-
covia môžu žiadať o dotáciu do 
výšky 1659,70 eur, resp. o viac 
eur v rôznych termínoch.    (bsk)



V rodinách, ale aj v škôlke 
na Kollárovej ulici deti spolu          
s rodičmi, učiteľkami, kuchár-
kami a upratovačkami preží-
vali predvianočný čas. Vedel 
by si niekto predstaviť detstvo 
bez Vianoc? Na toto dedičstvo 
a krásu tradície nadviazali aj v 
tejto škôlke. Začalo sa to prí-
chodom Mikuláša, ktorý deťom 
priniesol čižmičky plné slad-
kostí a ovocia. Na tradičných 
„Trhoch vianočných“ každý 

účastník si mohol v tvorivých 
dielňach vyskúšať odlievanie 
zvončekov z vosku, zdobenie 
medovníkov alebo púšťanie 
sviečok v orechových škru-
pinkách. Príjemnú atmosféru 
utvrdzovala vôňa vianočného 
punču a vo vode špliechanie 
kapra Karola. Dozvuky via-
nočnej atmosféry rezonovali 
na vianočných besiedkach                                          
v triedach pod rôznymi názva-
mi.        (učiteľky Pavla a Silvia)
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Miestny odbor Matice sloven-
skej (MS) v Senci už tradič-
ne usporadúva Trojkráľový  
koncert, ktorý sa tohto roku 
uskutočnil 8. januára v evan-

jelickom kostole. Vystúpil na 
ňom Ženský spevácky zbor 
pri MO MS v Senci pod vede-
ním dirigenta Mgr. art. Zdeňka 
Macháčka, ako hosť výbor-

ná vokálna skupina SKLO                    
z Bratislavy. Jej piati členovia 
interpretovali starú i novšiu 
duchovnú aj svetskú pieseň, 
ľudové koledy a piesne, ale  

aj černošské spirituály. Ich 
vystúpenie bolo pre všetkých 
divákov úžasným umeleckým 
a duchovným zážitok. 

(hč), foto Ján Lauko

Umelecký aj DUCHOVNÝ zážitok

Na obvodnom kole súťaže Ša-
liansky Maťko J. Cígera Hron-
ského sa v Senci zúčastnilo 21 
žiakov z desiatich základných 
škôl seneckého okresu. Víťaz-
kami v jednotlivých kategóriách 
sa stali: Aneta Lomjanská (ZŠ 
Miloslavov), Adriana Žilová (ZŠ 
Tajovského Senec), Diana Čič-

mancová (ZŠ Mlynská), ktoré 
postúpili do krajského kola. Po-
rote predsedal herec, recitátor 
a bývalý pedagóg na konzerva-
tóriu Jozef Šimonovič, ďalšími 
členmi poroty boli Mgr. Ľubica 
Boršová zo ZŠ Miloslavov a Mgr. 
Helena Čajková zo ZUŠ Senec.

 (mm)

Šaliansky Maťko pozná
VÍŤAZKY

Na Tureckej ulici č. 10 otvorili 
prvé dietetické potraviny Bez-
Glutenka. Predajňa je v Senci 
jedinečným projektom, preto-
že svojím zameraním je urče-
ná najmä pre ľudí a pacientov, 
ktorým diagnostikovali celiakiu 
a musia celoživotne dodržiavať 
bezlepkovú diétu, ale aj pre ľudí 
trpiacich rôznymi potravinový-
mi alergiami a intoleranciami, 
pre ľudí s cukrovkou, ako aj 
pre priaznivcov zdravej výživy            
a zdravého životného štýlu.
„Bezlepkové potraviny sú stále 
nedostupným artiklom na na-
šom trhu, ich ceny sú vysoké.
Chceme ponúknuť širší výber 
bezlepkových a dietetických 
potravín, obohatiť trh o nové 
bezlepkové značky za akcepto-

vateľné ceny a odbremeniť tým 
život bezlepkových pacientov 
a ľudí s povinným dietetickým 
režimom od náročnej domácej 
prípravy jedál,“ uviedla majiteľ-
ka Lucia Buntajová. 
V obchode ponúkajú široký sor-
timent bezlepkového a dietetic-
kého pečiva, čerstvý bezlepko-
vý chlieb, zákusky, koláče, ce-
reálie, polotovary, ochucovadlá, 
ale aj dobré rady na základe dl-
horočných skúseností. Ponúka-
jú aj lístkové cesto na prípravu 
bezlepkovej štrúdle.  
Otvorené: pondelok až piatok: 
10. - 18. hod., sobota: 9. - 12. 
hod., nedeľa: zatvorené. 

Tel: 02/3810 3726, e-mail:       
bezglutenka@bezglutenka.sk

NOVÉ dietetické potraviny 
BezGlutenka

Vokálna skupina Sklo, vpravo Jarmila Ožvaldová, predsedníčka MS

Voňal VIANOČNÝ punč, špliechal KAPOR Karol

Spevácky zbor MO MS s dirigentom Zdeňkom Macháčkom

Diana Čičmancová Adriana Žilová



V predvianočnom období, až 
do konca januára 2012, sa žiaci 
Súkromnej ZUŠ Ateliér  prezen-
tovali Vianočnou výstavou - vý-
berom zo svojich prác v hoteli 
Senec. Na vernisáži nechýbal 
takmer nikto. Všetci mali radosť 
- rodičia, hostia aj malí výtvarní-
ci, že sa môžu potešiť gejzírom 
farieb a detskej fantázie. „Pre 
výtvarníkov - malých či veľkých 
- je veľmi dôležitá konfrontácia 
s divákom a aj s iným prostre-
dím, v ktorom výtvarný artefakt 
vyzerá inak, ako v ateliéri, kde 
vznikol. Naša spolupráca s ho-
telom Senec už má tradíciu, pri 
realizovaní výstav nám veľmi 
vychádzajú  v ústrety,“ uviedla 
akademická maliarka Jitka Bez-
úrová a dodala: „Dielka našich 
žiakov tentoraz vyzdobili a oži-
vili celý hotel – od reštaurácie 
až po výstavnú miestnosť pred 

bazénom. V tomto školskom 
polroku sme sa venovali pri rôz-
nych témach a výtvarných prob-
lémoch najmä dielu Vincenta 

Van Gogha, ktorý sa nám stal 
inšpiráciou. Preto aj návštevní-
ci mohli vidieť okrem iných tém 
predovšetkým pohľad detí na 

tohto už legendárneho maliara 
a napríklad parafrázy na Van 
Goghovu izbu v Avignone, či 
parafrázu maliarovho autopor-
trétu, svetoznámych Slnečníc 
a francúzskych krajín.“ Je veľ-
mi zaujímavé, ako nebojácne,           
s akým pochopením a  expre-
siou sa deti tejto problematiky 
chytili a aké zaujímavé a osobité 
dielka vytvorili.
Škola J. Bezúrovej sa v tomto 
roku rozrástla, výtvarný odbor 
má už 102 žiakov od piatich do 
osemnástich rokov a plánuje 
ďalšie výstavné podujatia či ex-
kurziu. „Chystáme sa aj na vý-
tvarné súťaže, vymýšľame témy 
a nové inšpirácie pre deti. Teší-
me sa, že nový rok nám prinesie 
aj nové podnety a najmä radosť 
z tvorby, ktorá je našou najväč-
šou odmenou.“ 

Eva Lauková, foto Ján Lauko
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Malí VÝTVARNÍCI v gejzíre farieb

Koza Erža STEPUJE, kohútik zas rapuje...

Keď sa vo dverách objavili 
dve vesmírne bytosti, viacerí 
zostali zaskočení. A keď títo 
strážcovia Galaxie posypali 
nové knihy Márie Čechovičo-
vej vesmírnym prachom, za-
tlieskali im všetci. V decembri 
tak uviedli  do čitateľskej duše 
detí aj dospelých, jej najnovšie 
knihy - básnickú zbierku pre 
dospelých Chudera a knižku 
pre deti Zvieratká sa zbláz-

nili. V priebehu decembra 
vydala autorka aj knihu Koza 
Erža. „Básne som nemala        
v pláne vydať,“ vysvetľuje M. 
Čechovičová. „No výrazne ma 
zasiahla aktuálna situácia, po-
cit bezmocnosti. Odchádzala 
som od mojej chorej mamy. 
Sadla som si do auta, buchla 
do volanta a bezradne si zana-
dávala. Moje city sa napokon 
vyliali do básní. Väčšina z nich 

je nová, zbierku básní, myšlie-
nok a filozofovania som napí-
sala za dva týždne. Obtieram 
sa o chlapov, ale aj o ženy.“  
A keďže M. Čechovičová píše 
predovšetkým pre detské sr-
diečka, na svete je knižka Zvie-
ratká sa zbláznili. „Predsta-
vila som v nej aj zopár piesní                                                            
o zvieratkách, ktoré sprevá-
dzajú úsmevné rady do živo-
ta.“ A Koza Erža? „Vyrástla na 

hospodárskom dvore a mala 
poriadne vrtochy. Ostatným 
zvieratkám išla na nervy. Na-
pokon z dvora ušla a na svo-
jich potulkách zažila všeličo 
zaujímavé a veselé... Príbehy 
dopĺňajú vtipné básničky. 
Napríklad aj o tom, ako Erža 
stepuje a kohútik rapuje“
M. Čechovičová okrem brožo-
vaných dielok vydala spolu už 
deväť kníh. Pre deti pripravuje 
ďalšie dve rozprávky – Škria-
tok Didi a jeho zázračný zvon-
ček, Kráľ ofinka. Píše aj zbier-
ku básní a piesní Pávie oči.

 Eva Lauková, foto Ján Lauko

Akademická maliarka Jitka Bezúrová so žiakmi na vernisáži 

Cuco (Martin Luciak), šéf netradičnej skupiny Strážcovia Galaxie (býva aj ozdobou seneckého karne-
valu) sype vesmírny prach na jednu z kníh Márie Čechovičovej. Ilustroval aj knihu Koza Erža. V knihe 
Zvieratká sa zbláznili sú aj milé kresbičky Simony Asztalosovej, vnučky M. Čechovičovej.



Mal iba 12 rokov, chodil na ZŠ 
Tajovského v Senci a už bol 
rozhodnutý, stať sa kuchárom. 
„Najviac ma inšpirovala moja 
babička. Vždy som s ňou varil 
a piekol,“ povedal nový šéf-
kuchár v seneckej (pôvodne 
iba poľovníckej) reštaurácii 
20-ročný Adam Salama, ktorý 
sa zaúčal u známeho kuchára 
Jaroslava Žídeka.
„Keď som skončil hotelovú 
školu, išiel som za ním a spý-
tal sa, či nemá voľné mies-
to, že by som chcel u neho 
pracovať. Túžil som po tom 
odvtedy, ako v Bratislave ot-
vorili najúspešnejšiu sloven-
skú reštauráciu Camouflage, 
kde robil šéfkuchára. Týždeň 
som robil zadarmo na skúšku 
a potom ma zobral. Čo mi to 
dalo? Veľmi veľa. Naučil som 
sa disciplíne, používať nové     
a čerstvé suroviny. Učil som 
sa nové spájanie chutí, novú 
modernú gastronómiu, čo vás 
v škole nenaučia.“ 
Po roku si to Adam namieril na 
polročnú stáž do Dubaja, od-
tiaľ na dva mesiace do Osla. 
Zbieral skúsenosti aj z inej 

„kuchyne“, aplikuje ich aj vo 
svojej. O ktorej tiež sníval.
Najradšej varí slovenské jedlá, 
z nich delikatesu teľacie líčka, 
podáva ju s omáčkou, ktorá 
sa varí 50 hodín. Odporúča 
aj kurča na kukuričných lu-
pienkoch, urobí však i haluš-
ky s bryndzou, či iné tradičné 

jedlá. A dováža čerstvé ryby. 
Podáva samozrejme aj divi-
nu, napríklad jelenie mäso so 
špenátovým pyré a šípkovou 
omáčkou. Ale aj klasický jele-
ní guláš...
„Nemáme príliš široký jedál-
niček, menu chcem obmieňať 
približne každé tri mesiace. 

Niektoré jedlá budú stabilné, 
iné sezónne. Na Veľkú noc si 
zákazníci môžu pochutiť na 
králikovi, jahňacom lýtku so 
zemiakovo-mätovým pyré. 
Po Veľkej noci budem podá-
vať osemchodové menu, ku 
každému iné víno. Aj dezerty 
budú tradičné, ale i špeciál-
ne. Napríklad jahody v tvaro-
hovom cestíčku s jahodovou 
omáčkou. Ďalšie špeciality 
zatiaľ neprezradím.“ A čo on 
sám má najradšej? Smeje sa: 
„Čo mi pripravia druhí...“
Reštaurácia mala podľa neho 
malú klientelu. Zmenil  interi-
ér, kompletne jedálny lístok. 
„Preferujem zdravý spôsob 
varenia z čerstvých surovín. 
Nezahusťujem múkou, nepo-
užívam vegetu či iné dochu-
covadlá.“
V Senci má kamarátov z det-
stva, chodievajú sa najesť 
a posedieť si. „Poviem vám 
perličku: Mám jedného zákaz-
níka, ktorý chodí ku mne jesť 
každý deň. Aj v pondelok, keď 
mám mať zatvorené...“

Eva Lauková
foto Ján Lauko
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Šéfkuchár od MAJSTRA Žídeka 

Zložitá sociálna alebo eko-
nomická situácia môže viesť 
k uzavretiu zmluvy, ktorú by 
človek bežne nepodpísal. 
Zákon pamätá na ochranu 
slabšieho a pripúšťa mož-
nosť odstúpiť od zmluvy. 
Keďže v zásade platí, že 
zmluvy sa musia dodržia-
vať, odstúpiť od zmluvy je 
možné, iba ak bola uzavretá                
v tiesni za nápadne nevý-
hodných podmienok.   
Čo je uzavretie zmluvy „v ties-
ni“, zákon nedefinuje. V praxi 
je zaužívané, že ide o taký 
sociálny alebo hospodársky 
stav osoby, ktorý na ňu do-
lieha do takej miery, že táto 
osoba  uzavrie zmluvu pre 
ňu nevýhodnú, ktorú by za 
normálnych okolností nikdy 
nepodpísala.  Je dôležité po-
dotknúť, že nie je podstatné, 
či nepriaznivý stav si osoba 

privodila sama alebo nie. Dô-
vody a pôvod nepriaznivých 
sociálnych či ekonomických 
podmienok nie sú podstatné.  
Tieseň sama o sebe nestačí 
pre odstúpenie od zmluvy. 
Vyžaduje sa, aby zmluva ob-
sahovala nápadne nevýhodné 
podmienky. Nevýhodné pod-
mienky musia byť na strane 
osoby konajúcej v tiesni. Ná-
padne nevýhodné podmienky  

možno posúdiť podľa toho, 
ak plnenia, ktoré si účastní-
ci majú poskytnúť, sú v zjav-
nom nepomere. Príkladom 
môže byť kúpna zmluva, kde 
predávajúci v zložitej sociál-
nej situácii predá vec za cenu 
omnoho nižšiu, ako cena, za 
ktorú by ju mohol predať, ak 
by nebol pod tlakom tiesne. Aj 
podľa uvedeného príkladu je 
zrejmé, že posudzovanie pod-
mienok bude vždy závisieť od 
konkrétneho prípadu a jeho 
okolností.
Odstúpenie od darovacej 
zmluvy z dôvodu, že bola 
uzatvorená v tiesni za nápad-
ne nevýhodných podmienok, 
je problematické. Súdna prax 
prijala záver, v zmysle ktorého 
nie je možné odstúpiť od da-
rovacej zmluvy, alebo aj inej 
bezodplatnej zmluvy. Dôvod 
spočíva v tom, že  povaha 

dobrovoľného darovania vy-
lučuje dôkaz o nevýhodnej 
podmienke. 
Odstúpenie od zmluvy sa 
uskutočňuje oznámením tejto 
skutočnosti druhému účast-
níkovi zmluvy. Momentom 
oznámenia sa takáto zmluva 
ruší. V prípade, že sa už podľa 
zmluvy plnilo, zmluvné strany 
si to vrátia a viac sa zmluvou 
neriadia.
V záujme právnej istoty od-
porúčam odstúpenie od 
zmluvy vykonať písomne. Ak 
druhá strana nerešpektuje 
odstúpenie, neostáva nič 
iné, iba sa obrátiť na súd. Na 
záver ešte podstatná skutoč-
nosť - uvedené neplatí pre 
obchodné vzťahy, t. j. vzťahy 
medzi podnikateľmi.

JUDr. Mária Faithová
mfaithova@gmail.com

Zmluvy podpísané v TIESNI

Právnik radí

Adam Salama chce ponúkať  kvalitné jedlá, vsádza aj na špeciality.



MVDr. Ľubomír Beladič, ve-
terinárny inšpektor z Odboru 
zdravia zvierat, Regionálna 
veterinárna a potravinová sprá-
va v Senci, vraví v súvislosti                     
s premnoženými túlavými mač-
kami: „Sú podobným problé-
mom ako túlavé psy. Až na to, že 
psov je ľahšie odchytiť. Jedinou 
cestou na riešenie problému je 
odchyt mačiek a ich kastrácia. 
Najzávažnejšou komplikáciou 
v súvislosti s túlavými mačkami 
je absencia ich očkovania proti 
besnote. Ak taká mačka uhryz-
ne či poškriabe človeka, mal by 
sa dať očkovať proti besnote.    
A to je záležitosť nielen finančne 
náročná, ale aj bolestivá.“
Odborníci upozorňujú na cho-
roby, ktoré túlavé – veterinárne 
neošetrené mačky môžu pre-
nášať aj na ľudí. Sú to vírusové 

ochorenia, ochorenia bakte-
riálneho pôvodu, prenášajú sa 
vonkajšie i vnútorné parazity. 
Mačky môžu prenášať besno-
tu, boreliózu, mačací svrab, 
salmonelózu, pásomnicu atď. 
Dieťa zbadá na chodníku milú 
mačičku, chce sa s ňou pohrať.            
A problém môže byť na svete.
Ako vraví Ľ. Beladič, mesto je zo 
zákona povinné mať útulok pre 
zvieratá, tam by mohlo umies-
tiť aj odchytené mačky. To je 
však už aj personálna záležitosť           
a otázka financií, naplánova-
ných v rozpočte. 
V západných krajinách fungujú 
organizácie, poskytujúce kom-
pletný servis od odchytu cez 
kastráciu až po vypustenie do 
teritória. Tam mačka naďalej 
plní svoju úlohu. U nás si zatiaľ 
nevieme rady.

Čipovanie mačiek a psov je už 
povinné

Od prvého novembra minulého 
roku majú vlastníci psov, mačiek 
a fretiek povinnosť na vlastné 
náklady zabezpečiť identifiká-
ciu a registráciu svojich zvierat. 
Každé musí byť nezameniteľne 
označené mikročipom, alebo 
čitateľným tetovaním, urobe-
ným pred 3. júlom 2011. Psy te-
tované po tomto dátume musia 
byť aj dodatočne očipované.
Na psy, mačky a fretky, ktoré sa 
narodili pred účinnosťou záko-
na o veterinárnej starostlivosti, 
teda pred 1. novembrom 2011, 
sa vzťahuje dvojročné prechod-
né obdobie, ktoré sa končí 30. 
septembra 2013. Do tohto dátu-
mu musia byť všetky spomína-
né zvieratá označené mikroči-

pom alebo tetovaním. O tom, čo 
sa stane s túlavými zvieratami, 
zákon nehovorí.

Za týranie vyššie sankcie

Novela Trestného poriadku za-
viedla zmeny v súvislosti s tý-
raním zvierat. Platí okrem iného 
aj to, že ten, kto z nedbanlivosti 
spôsobí smrť alebo trvalé ná-
sledky na zdraví viacerých zvie-
rat tým, že zanedbá potrebnú 
starostlivosť, potrestá sa odňa-
tím slobody až na dva roky. Je 
to pozitívna zmena, pretože je 
veľa prípadov týraných zvierat 
spáchaných nedbanlivostným 
zavinením. Aj tresty  by mohli 
byť výstrahou pre tých, ktorí sa 
neadekvátne zbavujú zvierat.

Stranu pripravila Eva Lauková, 
foto Ján Lauko
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Aj na Mestskom úrade v Senci 
sa sťažovala pani, ktorá si už 
nevie dať rady so znečisťova-
ním dvora túlavými mačkami. 
Rozmnožili sa v opustenej 
nehnuteľnosti oproti. Susedia 
ich začali kŕmiť a mačiek stále 
pribúdalo. Začali im už zneprí-
jemňovať bývanie. Dvor je plný 
exkrementov, nedá sa tam se-
dieť. Nachádzajú mačkami 

roztrhané holuby a iné vtáky. 
„Máme na dvore neskutočný 
smrad a bojíme sa o zdravie,“ 
konštatuje pani v liste. Sťaž-
nosť prešetrili, ale možností na 
riešenie je zatiaľ minimum.
Zverolekár MVDr. Štefan Sza-
káll konštatoval, že sú potreb-
né deratizačné opatrenia na 
opustenej nehnuteľnosti.

Na dvore NESKUTOČNÝ 
smrad a strach

Občania upozorňujú na to, 
že v Senci je veľa túlavých 
mačiek. Potulujú sa po cinto-
rínoch, záhradách, sídliskách 
či ihriskách. A zanechávajú 
po sebe kôpky exkrementov 
aj tam, kde sa hrajú deti. Ak 
nie sú veterinárne ošetrené, 
na ľudí môžu prenášať rôzne 
choroby, najhoršia je besnota. 
Zákonná norma na ich odchyt 
neexistuje.
Mačky po boku človeka žijú 
už stáročia, či už oslavované 
alebo zatracované. Ale boli tu 
vždy preto, aby chytali myši     
a iné hlodavce, udržiavali rov-
nováhu v prírode. Problémom 
je, že mačky niektorí obyvate-
lia kŕmia. V Senci na cintoríne 

pri kostole si už spravili hniez-
do. Zapáčilo sa im predovšet-
kým pri Dome smútku. Šliapu 
po hroboch, znečisťujú ich vý-
lučkami. Ženy, ktoré im dávajú 
žrať, vravia, že radšej nakŕmia 
mačky ako bezdomovcov. 
Tým, čo chodia na hroby, to 
prekáža a navrhujú, aby ich 
nekŕmili aspoň na cintoríne.
Odchytiť mačku? Funguje to 
tak, že ak odchytia túlavú kŕ-
menú mačku, veľmi rýchlo ju 
nahradí iná, ak tam bude na-
chádzať potravu. 
Prestať však mačky vo vše-
obecnosti kŕmiť, tiež nie je rie-
šenie, ozývajú sa proti tomu 
nielen ochrancovia zvierat, ale 
aj odborníci.

Túlavé MAČKY vyvolávajú obavy

Veterinár: Takmer NERIEŠITEĽNÝ problém...

Na webovej stránke Sloven-
ského zväzu chovateľov ma-
čiek venujú problému zame-
dzenia premnoženia mačiek    
v mestách dostatočný pries-
tor. Veď mačka nie je škodca, 
ale nevyhnutný pomocník.
Túlavé a opustené mačky sa 
samy od seba túlavými nesta-
li. Sú to mačky, ktoré predtým 
niekomu patrili, mali svoj do-

mov. Alebo sú to už ich po-
tomkovia. Za to, že sú na ulici, 
môže človek. 
Aj ochranári zvierat, v tomto 
prípade mačiek navrhujú -         
v spolupráci s veterinárnymi 
lekármi a dobrovoľníkmi prob-
lém z dlhodobého hľadiska 
riešiť prostredníctvom umelej 
kastrácie mačiek bez ohľadu 
na pohlavie.

Mačky nie sú ŠKODCOVIA, 
ale pomocníci 



10 SENČAN  január 2012

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 vyhra-
dzuje právo príspevky skrátiť a jazykovo upraviť. Za obsah článku zodpovedá autor, stanovisko redakcie sa nemusí zhodovať 
s uverejnenými príspevkami. Nepredajné. 

Spoločenská kronika
Narodili sa

Ema Vargová, Sára Ria Danielová, Teodor Ma-
tis, Július Móži, Nela Daubnerová, Štefan Ivan, 
Brian Hadvig, Ela Pravdová, Alexia Mudráková, 
Alex Dömötör, Leo Dömötör, Filip Ružička, Peter 
Hrbán, Habiba Bulavčiak, Lucia Císarová, Andrej 
Max Lučko, Hugo Koffler, Sebastián Dubovický, 
Zina Prazňáková, Nikolas Štellmach, Karolína 
Krausová, Peter Horváth, Pavel Jozaniak, Ri-
chard Gyalog, Michal Fiala, Matúš Vitrovszky, 
Dávid Hunka, Michaela Bučanová, Eliška Šulco-
vá, Šimon Strigač, Alexandra Balážová, Roman 
Mészáros, Ivana Chríbiková.

Manželstvo uzatvorili
Oskár Deák - Beáta Kurucová, Róbert Gottgeisl 
- Zuzana Talajková, Rastislav Kozelka - Júlia Mi-
chaleková, Mgr. Matej Polaček - Mariana Micha-
lovská

V sobotu, ale v netypický Štedrý deň sa zoso-
bášili František Rybecký a Monika Gerencsé-
rová. Tomuto dňu zodpovedalo aj do červena 
ladené oblečenie nevesty, červený šál a krava-
tu mal aj ženích. V kostýme St. Clausa bola aj 
ich 8-mesačná dcérka Ella Rebecca. Uprostred                     
v červených šatách matrikárka Silvia Urbancová.

Blahoželáme jubilantom
Naša drahá Margita Koláriková 
sa 11. januára dožila 94 rokov. Pri 
tejto príležitosti jej aj touto cestou 
želáme všetko najlepšie, predo-
všetkým lepšie zdravie a životnú 
pohodu. Dcéra Oľga, syn Michal 
s manželkou, syn Pavol, vnúčatá, 
pravnúčatá, prapravnúčatá a os-
tatná rodina a známi.

Dňa 26. januára sa dožil krásnych 80 rokov man-
žel, otec, dedko a pradedko Jozef Kovács. Do 

ďalších rokov mu prajeme veľa, 
veľa zdravia, plné vrece energie, 
chuť do života ako v osemnástich  
a radostné srdce ako v dvadsia-
tich. Aj touto cestou blahoželajú 
manželka, deti, vnuci, dve malé 
pravnučky a ostatná rodina.

   Jednota dôchodcov 
Štefan Glaus (65), Ing. Zuzana Lukáčová (65), 
Alžbeta Mareková (65), Mgr. Štefan Ruman (70), 
Mária Mrázová (75), Helena Bezúrová (85)

  Klub dôchodcov
Ladislav Egyed (65), Ladislav Tornyai (65), Ľud-
mila Bartošovičová (70), Štefan Ruman (70), 
Margita Schultheisová (75), Imrich Jasan (80),  
Jozef Kovács (80), Helena Bezúrová (85), Valéria 
Doktorová (90)

Slovenský zväz telesne
postihnutých ZO č. 215 v Senci

Štefan Glaus (65), Ľudmila Bartošovičová (70), 
Vlasta Dolánová (70), Helena Bezúrová (85)

Navždy nás opustili
Alžbeta Csövariová (1919), Juliana Erdélyiová 
(1947), Anna Lachová (1927), Eugen Tóth (1937), 
Terézia Csasznyová (1929), František Reisinger 
(1932), Dezider Kocsis (1944), Ladislav Mészáros 
(1941), Ing. Augustín Halenár (1929), Eva Nová-
ková (1937), Anna Talapková (1927), Matilda Kor-
maničová (1926) 

Odišla tíško ako odchádza deň 
a v našich srdciach zostáva spo-
mienka len. Dňa 10. decembra nás 
navždy opustila naša milovaná Ire-
na Hoksová. Ďakujeme všetkým 
príbuzným, priateľom a známym 
za prejavenú sústrasť a kvetinové 
dary. Smútiaca rodina.

Szívünkben soha el nem múló sze-
retettel emlékeztünk január 11 – én 
halálának első évfordulóján  drága 
Kolláth Ferencz – re. Köszönjük 
mindenkinek, aki velünk emléke-
zett. Gyászoló család.

Odišiel si tíško, bez rozlúčky, už ťa 
neprebudí slnko ani krásny deň. 
Smutná je cesta, čo k hrobu vedie, 
kde spíš svoj večný sen. V mysli     
a  v srdci si ťa stále nosíme. Dňa 3. 
februára si pripomíname prvé výro-

čie, čo nás navždy opustil náš milovaný Štefan 
Michalek vo veku 47 rokov. S láskou a bolesťou v 
srdci spomínajú mama, sestra Marika s rodinou, 
bratia Tibor a Jozef s rodinami. Kto ste ho pozna-
li, venujte mu tichú spomienku. Ďakujeme.

Už nastal ten čas, kedy sme ťa vi-
deli posledný raz. Sú chvíle, kto-
ré ťažko prežívame, sú okamihy, 
na ktoré tisíckrát denne v duchu 
spomíname. Márne Ťa naše oči 
všade hľadajú, márne po tvári 
slzy stekajú. Ako Ti z očí žiarila 
láska  a dobrota, tak nám budeš chýbať po celý 
zvyšok života. Dňa 19. januára sme si pripome-
nuli prvé výročie úmrtia Juraja Svoreňa, ktorý 
nás opustil vo veku 71 rokov. S láskou spomína 
manželka Mária, syn Juraj, dcéra Zdenka s rodi-
nou a ostatná rodina.

Osud nikdy nevracia to, čo vzal. 
Len jedno Ti vráti, spomienky       
a žiaľ. Dňa 12. januára uplynul 
rok, čo nás navždy opustil náš 
drahý František Varga. S láskou 
na neho spomíname. Smútiaca 
rodina.

Szívünkben soha el nem múló 
szeretettel emlékezünk január 
14-én halálának 1. évfordulóján 
a drága jó férjre, édesapára, na-
gyapára, apósra, Vincze Jenő 
Lászlóra. Köszönjük minden-
kinek, akik velünk emlékeznek. 
Szerető felesége, lányai, vejei, unokái.
Dňa 14. januára sme si pripomenuli 1. výročie, 
čo nás navždy opustil náš milovaný Eugen La-
dislav Vincze. S láskou na neho spomíname, 
navždy ostane v našich srdciach.

Fájó szívvel és szeretettel emlékezünk  2012. 
február 9-én, halálának első évfordulóján Hor-
váth Lajosra (Szenc) Szomszédai Farbula és 
Kontár család. 
S láskou spomíname na nášho suseda Ľudovíta 
Horvátha. Dňa 9. februára uplynie rok, čo nás 
navždy opustil. Rodina Farbulová a Kontárová. 

Dňa 3. februára uplynie 10 rokov, 
čo nás navždy opustila naša Eva 
Kalivodová. Už Ťa neprebudí 
slnko ani krásny deň. Na cintorí-
ne spíš svoj večný sen. S láskou 
spomínajú krstné dcéry Ingrid      
a Dagmar s rodinou, sestra Betka 
a švagor Vojtech. 

Program na február

Kino MIER SENEC 
Začiatok filmových predstaví o 18. hod.

2. štvrtok   ŠMOLKOVIA
Sú malí modrí a roztomilí a nešťastnou náhodou sa 
ocitnú priamo uprostred New Yorku s Gargamelom 
v pätách. Šmolkovia sa vracajú vo filme. USA, 
vhodné pre všetkých, 90 min., slov. dabing.

Vstupné: 2,20 eur

3., 4., 5. piatok – sobota – nedeľa
MISSION: IMPOSSIBLE – GHOST PROTOCOL
Štvrté pokračovanie úspešného špionážneho 
thrilleru. Drsnejšiu a intenzívnejšiu misiu hrdinovia 
ešte nezažili... Hrajú Tom Cruise, Paula Patton        
a ďalší. USA, nevhodné do 15 r., 133 min.

Vstupné: 2,50 eur

6., 7. pondelok – utorok
TWILIGHT SÁGA: ÚSVIT – 1. časť
V prvej časti záverečného dielu strhujúcej upírej 
romance sa Bella a Edward po svadbe vydajú na 

svadobnú cestu do Ria de Janeira. USA, nevhodné 
do 12 r., 111 min.

Vstupné: 2 eurá

10. piatok   JANA EYROVÁ
Životný príbeh Jany Eyrovej, ktorý mapuje 
dramatické a pohnuté situácie. VB, nevhodné do 
12 r., 120 min.

Vstupné: 2 eurá

11.-12. sobota – nedeľa   POLNOC V PARÍŽI
Mladý pár Gil a Inez, ktorí sa majú čoskoro 
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zosobášiť, prichádzajú do Paríža. 
Romantická komédia. Hrajú: O. 
Wilson a R. Mc Adams. Šp/USA, 
nevhodné do 15 r., 94 min.

Vstupné: 2,50 eur

13. pondelok   IDE LEN O SEX
Obohatenie priateľstva len o sex 
dokáže pekne skomplikovať život. 
Hrajú: J. Timberlake, M. Kunis              
a ďalší. Komédia. USA, nevhodné do 
12 r., 109 min.

Vstupné: 2,30 eur

14. utorok   LÓVE
Ide o pravdivú milostnú drámu zo 
súčasnosti, ktorá sa odohráva na 
periférii veľkomesta a jej devízou 
je silná autenticita prostredia. 
Film scenáristu a režiséra Jakuba 
Kronera je podobne úspešný ako 
Bratislavafilm, určený mladému 
divákovi s ambíciou zaujať aj starších. 
SR/ČR, nevhodné do 12 r., 90 min.

Vstupné: 2,50 eur

16., 17., 18., 19. štvrtok - piatok - 
sobota - nedeľa
ALVIN A CHIPMUNKOVIA 3
Tretí diel rozprávkových dobro-
družstiev Alvina a Chipmunkov 
sa vracia do minulosti. Rodinný 
animovaný film. USA, vhodné pre 
všetkých, 90 min., dabing

Vstupné: 2,50 eur

20. pondelok   DLH
Každý dlh treba zaplatiť, ak to 
neurobíte, nakoniec vás to zničí. 
USA, nevhodné do 15 r., 100 min.

Vstupné: 2,50 eur

23., 24. štvrtok – piatok
SHERLOCK HOLMES 2: HRA 
TIEŇOV
Sherlock Holmes býval najmúdrejším 
mužom salóna, až doteraz... Na 
scéne je nový kriminalistický mozog 
- profesor Moriarty. Akčný krimifilm. 
USA, nevhodné do 12 r., 110 min.

Vstupné: 2,50 eur

25., 26. sobota – nedeľa
VYMEDZENÝ ČAS
Ži naveky. Alebo to aspoň skús. 
Dej akčného sci-fi thrilleru v hlavnej 
úlohe s J. Timberlakom sa odohráva 
v blízkej budúcnosti, keď peniaze 

neznamenajú vôbec nič. Platí sa 
časom. USA, nevhodné do 12 r., 109 
min.

Vstupné: 2,30 eur

27. pondelok     VIDITEĽNÝ SVET
Film sa zaoberá sledovaním, 
pozorovaním - ktorého výsledkom je 
pôsobivý thriller. Hrajú: Ivan Trojan, 
Jana Hlaváčová, Martin Mňahončák 
a ďalší. SR, nevhodné do 12 r., 104 
min.

Vstupné: 2,20 eur

28. utorok
JOHNNY ENGLISH SA VRACIA
Kto zachráni britskú kráľovnú, keď 
agent 007 James Bond je práve 
uložený na ľad? Johnny English nosí 
tvár Rowana Atkinsona, disponuje 
registrom grimás a silným magnetom 
na katastrofy všetkého druhu. USA/
Franc./V. Británia, nevhodné do 12 r., 
101 min.

Vstupné: 2,20 eur

Detské a mládežnícke filmové 
predstavenia

12. nedeľa o 15.30 hod.
RIO
Film Rio je príbehom vzácneho 
papagája menom Blu, ktorý žije         
v malom meste so svojou paničkou 
Lindou a spolu tvoria nerozlučnú 
dvojicu. Vo filme uvidíte aj cestu 
do exotickej Brazílie - krásne pláže           
a slávny karneval. USA, vhodné pre 
všetkých, 96 min. dabing

Vstupné: 2 eurá

19. nedeľa o 15.30 hod.
ALVIN A CHIPMUNKOVIA 3
Tretí diel rozprávkových dobro-
družstiev Alvina a Chipmunkov 
sa vracia do minulosti. Rodinný 
animovaný film. USA, vhodné pre 
všetkých, 90 min., dabing

Vstupné: 2,50 eur

26. nedeľa o 15.30 hod.
TINTINOVE DOBRODRUŽSTVÁ
Dobrodružstvá obľúbenej komiksovej 
postavičky Tintina a jeho psa 
Snowyho. Réžia S. Spielberg. USA, 
vhodné pre všetkých, dabing, 100 
min.

Vstupné: 2,20 eur

Kultúrne predstavenia: kinosála

5. nedeľa o 15.30 hod. 
Super Markétka - muzikál, Divadlo 
na kolesách. Príbeh neposlušného 
dievčatka Markétky. 

Vstupné: 2 eurá

15. streda PÓDIUM SZÍNHÁZ 
Budapest
o 11.00 hod. Fekete István-Csík 
Csaba: VUK - rozprávkové divadlo 
zenés mesejáték
o 19.00 hod. Brandon -.Aldobólyi -
.Szenes: CHARLEY  NÉNJE hudobná 
komédia v dvoch častiach/ zenés 
bohózat két részben
Predpredaj vstupeniek v kníhkupec-
tve v MsKS  

Kultúrne podujatia: Labyrint

10. piatok o 18. hod. vernisáž
Výstava ilustrácií: Daniela Olejníková 
(kniha Martina Vopěnku - Spiace 
mesto), Miloš Kopták (kniha Jána 
Uličianskeho - Malá princezná)           
a Alena Wagnerová (kniha Andrei 
Gregušovej – Operácia orech a iné 
dedkoviny)
Výstava obrazov: Sylvia Palumbiny / 
ČARO  CERUZKY 
Výstava trvá od 6. do 29. februára

18. februára o 16. hod.
Cesta okolo sveta: Bábkové 
predstavenie pre deti do 10 r.,               

v ktorom účinkujú deti - pomocou 
rôznych dopravných prostriedkov 
cestujú po svete, navštívia roz-
právkovo, stretnú rôzne zvieratká, 
na ktoré sa aj zahrajú, navštívia 
rôzne krajiny... Deti sa formou hry                   
a zážitkov učia, tancujú, spievajú, na 
konci kreslia mapu.

Vstupné: 2,50 eur/osoba

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  nielen v  archeologických 
nálezoch, ale aj archívnych  
dokumentoch, živá i neživá príroda 
od Čiernej Vody až po Svätý Martin. 

Zem planéta hmyzu
Výstava o expedíciách slovenských 
zoológov zo seneckého regiónu 
nielen u nás, ale aj vo svete. 
Expozícia s osobitným dôrazom na 
hmyz tropických dažďových pralesov 
rôznych oblastí Zeme. Výstava potrvá 
do 6. apríla. 

Prednášky
29. streda o 19. hod. 
Čo (ne)vieme o stromoch? II.
Druhá časť prednášky Ing. Jána 
Maglockého o dendrológii. 

Otvorené utorok: 10. - 16., streda - 
piatok: 10. - 18.
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Zápis v ČARODEJNÍCKOM kraji
Slávnostný zápis do ZŠ Alber-
ta Molnára Szencziho sa konal 
20. januára. 
Budúcich prvákov a ich ro-
dičov privítali deti z družiny 
so slávnostným programom, 
neskôr sa s nimi pani učiteľ-
ky hrali v čarodejníckej triede. 
Nasledovalo bábkové divadlo 
s Lucou Németh. Na základe 
reklamného minifilmu školu na 
zápise navštívili televízie STV2 
a DUNA TV. 
Nakoniec sa zapísalo 17 budú-
cich prvákov, čomu sa v škole 
veľmi potešili.

foto Ján Lauko

A Szenczi Molnár Albert Alapiskola ün-
nepélyes beíratására 2012. január 20-án 
délután került sor. 
A napközisek műsora után az alsó ta-
gozatos tanító nénik varázslótanodá-
ban látták vendégül a leendő elsősöket, 

majd Németh Luca varázsolt el mindenkit 
bábszínházával. 
A beiratkozás alkalmából iskolánkat fel-
kereste az STV2 magyar adása és a Duna 
TV, valamint az Új Szó is, rendhagyó be-
iratkozási kisfilmünknek köszönhetően, 

mely megtekinthető a www.zsamszenc-
ziho.edupage.org oldalon.
A szombati ügyelet végére kiderült a le-
endő elsősök létszáma is: 17, aminek na-
gyon örülünk.

(mm)

BEÍRATÁS varázslótanodával

Dňa 13. januára senecké gym-
názium a stredná odborná 
škola s vyučovacím jazykom 
maďarským privítali žiakov, 
pedagógov a rodičov z oko-
litých základných škôl na Dni 
otvorených dverí. Žiaci pred-
niesli kultúrny program, tretia-
ci a štvrtáci SOŠ podnikania 
predviedli svoju cvičnú firmu. 
Žiaci a rodičia získali informá-
cie o možnostiach štúdia na 
škole, kde okrem gymnázia, 
školy podnikania a učiteľstva 
pre MŠ a vychovávateľstva 
od septembra 2012 zavedú 
ďalšie tri odbory: vychová-
vateľsko-opatrovateľská čin-
nosť, pracovník marketingu 
a manažment regionálneho 
cestovného ruchu. Hostia sa 
mohli zúčastniť na otvorených 
hodinách a deň ukončili pre-
zentáciou aktivít školy.
Na štúdium odboru učiteľstvo 
pre MŠ a vychovávateľstvo je 
potrebné zaslať prihlášky do 
28. februára. Podrobnejšie in-
formácie na webe školy: www.
szenczigsz.sk.

Odbory podľa 
TRHU práce 

Január 13-án nyílt napon fo-
gadták a szenci magyar gim-
náziumban és középiskolában 
a városból és környékéről, va-
lamint a távolabbi régiókból ér-
kezett kilencedikeseket és azok 
szüleit. Az oktatási intézmény 
diákjai műsorral kedveskedtek, 
majd bemutatkozott a vállalko-
zói szak gyakorlóüzeme. Ezt 
a diákok és tanárok ismertetői 
követték a jelenleg működő 

háromféle képzésről: a gimná-
ziumról, valamint a vállalkozói 
és az óvodapedagógiai szakról. 
Részletes tájékoztatás hangzott 
el a tervezett három új szakról 
is: nevelői és gondozói; piacs-
zervezési és piackutatói; regi-
onális turisztikai menedzsment. 
Ezután a vendégek tanórákon 
vehettek részt. A nyílt nap az 
iskoláról és az idén megvalósult 
programokról szóló prezentá-

cióval zárult. A gimnázium és a 
középiskola felkészülten várja a 
végzős alapiskolások jelentke-
zését; óvodapedagógiai szaká-
ra – a tehetségvizsga miatt – le-
gkésőbb február 28-ig. Bővebb 
információkkal a tanintézmény 
www.szenczigsz.sk honlapja 
szolgál, és természetesen te-
lefonon is érdeklődhetnek a 
02/4592 3424-es telefonszá-
mon.         Szabó Eszter tanár

A munkapiac igényeinek MEGFELELŐ szakágazatok



Pri vstupe do ZŠ Mlynská budúci prváči-
kovia žiarili spokojnosťou, keď ich za ruky 
zobrali rozprávkové postavičky. Prešli       
s nimi rozprávkovým lesom a odviedli 
ich až do tried, kde sa konal zápis. Veľ-
ké pohladenie pre malú dušičku. Lukáš-
ko Macich sa už do školy teší. Možno sa  
v triede stretne s Tomáškom Škultétym. 
Obaja sa narodili v posledný augustový 
deň.  Tomáško sa zdá byť vážny, mama 
však o ňom vraví, že ho už niekedy ne-
baví byť dobrý. V škôlke robil aj šašoviny, 
pretože chcel ísť do kúta. Len tak, vyskú-
šať si to... Trochu ho ešte trápi jazýček, 

chodí k logopedičke. Ale rád by do školy 
išiel.  Skúsená učiteľka Mgr. Kvetoslava 
Sládečková vysvetľuje, ako sa skúma fy-
zická zrelosť žiaka. „Musí si dokázať chy-
tiť napríklad pravou rukou cez hlavu ľavé 
uško.“  Akú skúsenosť má s odkladmi 
návštevy školy? „Mala som aj prípad, keď 
rodičia, napriek tomu, že dieťa ešte nebo-
lo na školu zrelé, trvali na jeho nastúpení. 
Po mesiaci sa žiačik vrátil do škôlky. Jed-
noducho to nezvládal. Veď prvý ročník je 
najťažší, čo si nie všetci uvedomujú. Pr-
váčikovia sa okrem iného denne učia aj 
jedno-dve písmenká. Musia byť zrelí po 

každej stránke. Ak majú už na začiatku 
problémy, prejaví sa to aj vo vyšších roč-
níkoch.“ Do tejto základnej školy zapísali 
107 prvákov a prekročili tak hranicu sto 
žiakov. Riaditeľ školy Mgr. Ivan Rezník je 
spokojný. „Asi štyri deti budú mať odklad 
školskej dochádzky, čakajú ich psycho-
logické vyšetrenia. Na druhej strane štyri 
deti prídu rodičia zapísať dodatočne. Ak 
vezmem do úvahy kapacitu tried, ešte 
približne desať detí môžeme prijať. Otvo-
ríme päť prvých tried.“

Eva Lauková
foto Ján Lauko
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Hűségben nincs szünet !
Mi kell mindig nekünk? Éjjel és még nappal?
amire úgy vágyunk, ami az éltetőnk?
ami nélkül élni az értelmes aggyal
nem lehet seholsem: mert ö ami erőnk!
Tudja az emberszív, minden lélek vallja!
HŰSÉG nélkül élni nem lehet a földön.
HŰSÉGa jövendőnk, az új élet sarja.
nélküle homály van, zord moha a tönkön.
Merre van, merre jár? Keressük szívünkkel,
biztos rátalálunk, megkapjuk, megleljük,
ö a mi reményünk, érezzük hitünkkel,
mert igaz jövendőt csak vele teremtjük!
Legyen a HŰSÉGÜNK erőnk, a legnagyobb,
oly erős, hatalmas, mint a tenger  árja,
a kötődés tükre, szívünknek kiszabott,
orkánnál erősebb, hadd ne legyen párja!
Az isteni HŰSÉG kovácsoljon össze
minden embert végre széles a földtekén,
széttéphetetlenülszíveinket kösse,
így leszünk boldogok minden napnak keltén!
HŰSÉG az Istenhez, hazához, nemzethez,
egymáshoz végtére, hisz másként nem lehet,
szent, új kor kezdetén, s EMBER az EMBER-
HEZ,
így a holnapunkért mindenki csak tehet!
Áldott napkeltének reményt nyújtó napja.
világosítsd elménk, hogy HŰSÉGRE leljünk,
csakígy lesz életünk oly, hol már nem marja
a galád gyűlölet, mely volt mindig vesztünk!

Mgr. Katona Roland

Rozprávkový ZÁPIS povzbudil

Učiteľka Mgr. Jana Bujňáková chváli Tomáška Škultétyho.

„Som prekvapená, aká 
je Emka pokojná a šikov-
ná. Celý čas, ako musela 
dokazovať svoju priprave-
nosť na nástup do prvej 
triedy, sa držala výbor-
ne,“ chváli budúcu prváč-
ku na ZŠ Tajovského uči-
teľka Jarmila Szalayová. 
Ešte ukáže mamine, ako 
lepšie uchopiť ceruzku, 
čo sa Emke zíde, keď zač-
nú písať perom. Dominik 
Lehocký zase s istotou 
tvrdí, že to vôbec nebolo 
ťažké. Ako sám vraví, vie 
už „rátať dvakrát do ne-
konečna“, ocino potvrdil, že  ovláda malú 
násobilku a doma mu nedá pokoj, musí 
mu dávať príklady.
K riaditeľke školy Mgr. Božene Venerča-
novej vstupuje mamička s otázkou, či jej 
na túto školu zapíšu syna. Bývajú v Hru-
bom Šúri. Riaditeľka ju upozorňuje, že im 
nebudú preplácať cestovné, s čím ma-

mička súhlasí a vraví, že prváčika bude 
do školy aj školského klubu voziť. 
Napokon do tejto školy zapísali 126 pr-
vákov, zatiaľ asi v jedenástich prípadoch 
požiadali o odklad školskej dochádzky. 
„Až po psychologických vyšetreniach 
budeme vedieť skutočný počet prvákov,“ 
uviedla riaditeľka.

Eva Lauková, foto Ján Lauko

Budúcich prvákov vítali aj šmolkovia.

Vôbec to NEBOLO ťažké...

Šikovná Emka Backová a učiteľka Mgr. Jarmila Szalayová
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Začali ste s prípravou na jar-
nú časť súťaže 2. ligy. S akými 
zmenami ste do nej vstúpili?
-Predovšetkým odišlo osem 
hráčov. Dôvody? Mal som neja-
ké podmienky, mám koncepciu 
a jednoducho do toho neza-
padli. Samozrejme, bolo to so 
súhlasom prezidenta klubu. Aj 
keď možno divák videl u niekto-
rých snahu, ale bolo to jalové. 
Ak hráč stále „len“ hrá, no nedá 
gól, tak chýba vyvrcholenie 
snahy...
Kým zaplátate diery po ich 
odchode? Sú to adekvátne 
posily?
-Vychádza sa skôr z finančných 
možností. Musím povedať, že 
hráči, ktorí prišli, nie sú posila-
mi, ale iba dopĺňajú káder. Pri-
chádzajú zo štvrtej, respektíve 
piatej ligy, nezakrývajme si oči. 
Ak však budú na sebe aj men-
tálne pracovať, budú väčším 
prínosom. No priznajme si, za 
približne mesiac, ktorý je do 
začiatku súťaže, hráča nepre-
robíme...

Je šanca získať lepších?
-Rozrobený máme príchod Pe-
niaška zo Slovana, dnes to platí 
na 99 percent. Z vedenia klubu 
mám prísľub, že do marca sa si-
tuácia môže zmeniť, káder ešte 
nie je uzavretý.
A čo odchovanci SFM?
-Rátam s tým, že do mužstva 
zabudujeme ešte dvoch-troch 
odchovancov.
Ako to vyzerá s nádejným Be-
decsom?
-Dozrieva. V závere jesennej 
časti ukázal chuť aj potenciál, 
javil sa tak, že už bude môcť 
odohrať celé zápasy. Je to 
konštruktívny, technicky dobrý 
hráč. Má však smolu, začal mať 
zdravotné problémy so zubami, 
vypadol z prípravy. Pomaly sa 
bude zapájať do prípravy aj zá-
pasov.
Dlhodobo absentuje Belko-
vics. Kedy nastúpi?
- Dáva sa do poriadku po ope-
rácii predného krížneho väzu, 
chodí k špecialistovi do Györu 
posilňovať. Začne behať v po-

lovici februára. Približne o dva 
týždne sa po vážnejšom zrane-
ní zapojí aj Martin Mravec.
Ako ste zatiaľ spokojný s roz-
behnutou prípravou?
-Časť sme absolvovali doma, 
ale hráči potrebovali aj zmenu, 
psychický relax. Preto sme mali 
sústredenie v Kokave nad Ri-
mavicou.
Čo ste tam pre nich prichys-
tali?
-Bol tam meter snehu a mínus 
13 stupňov. Dopoludnia bežko-
vali asi 15 kilometrov, popolud-
ní hrali futbal na snehu a večer 
hokej. Mali trojfázovú zabe-
račku. Najprv boli nadšení, po 
troch dňoch by však najradšej 
zapichli lyže a  korčule zavesili 
na klinec. Súčasťou šesťdňové-
ho sústredenia bolo aj posilňo-
vanie. 
Rozbehli sa aj prípravné zá-

pasy. S akými výsledkami?
-V pláne ich máme dvanásť, 
doteraz sme hrali s corgoňligo-
vou Senicou, prehrali sme 0:2,          
s Ružinou sme v Lučenci vyhra-
li 0:1 a rovnako so Zvolenom 
na jeho ihrisku. Okrem súperov       
z nižších súťaží  nás ešte čakajú 
zápasy s bratislavským Slova-
nom, Nitrou, Zlatými Moravca-
mi a Dunajskou Stredou. 
Aké sú ambície?
Postavenie v tabuľke je v jej 
hornej časti jasné. Postupové 
ambície SFM čas a výsledky 
zredukovali, ale na umiestenie 
do piateho miesta, na ktorom 
sa nachádzame, mužstvo má. 
Nehovorme o postupe, som 
realista. Jarná časť ligy je kon-
solidačná, bude aj prípravou na 
budúci ročník ligy.

 Eva Lauková, 
foto Ján Lauko

Zatiaľ iba dopĺňame KÁDER... 
Tréner futbalistov SFM Senec Anton Jánoš: Na umiestenie do 5. miesta mužstvo má

Odchody: Akos Szarka, Zoltán Bognár, Marek Plichta, Martin Gab-
riel, Michal Čerňan, Tomáš Szollos, Egzon Brahimaj, Filip Kováč, 
Miroslav Minarík.
Príchody: Viktor Hall (obranca, Bernolákovo), Peter Šnegoň (zálo-
ha, Lehnice), Marián Timm (útok, České Budějovice)
Do zimnej prípravy nastúpili - brankári: Martin Matlák, Vojtech 
Milošovič, obrancovia: Martin Hromkovič, Peter Polgár, Patrik Traj-
csík, Lukáš Hlavatovič, Martin Mravec, Michal Habai, Viktor Hall, zá-
ložníci: Tomáš Karč, Boris Turčák, Imrich Bedecs, Martin Železník, 
Juraj Tomášek, Peter Šnegoň, Filip Chromý, útočníci: Martin Miku-
lič, Ladislav Belkovics, Marián Timm.

Tréner Anton Jánoš (vľavo) povedie mužstvo naďalej spoločne s tré-
nerom brankárov Štefanom Kollárom.

Imrich Bedecs, talentovaný odchovanec seneckého futbalu, sa po 
doliečení naplno zapojí do prípravy. 
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Najlepšou pretláčačkou za 
minulý rok sa na Slovensku 
stala Senčanka Lucia Deb-
nárová (do 60 kg). Obhájila 
tak svoje postavenie z pred-
chádzajúceho roku. Už po 
piaty raz sa dostala medzi 
najlepších do TOP 5 v tomto 
športe.

Po vyhlásení netajila spokoj-
nosť. Dúfala, že sa znova po-
staví na piedestál. Je parado-
xom, že oň súperila už nielen                                                       
s mužmi, ale s ďalšou ženou 
reprezentantkou Snežanou 
Babajevou (do 50 kg) pôvo-
dom z Ukrajiny, ktorá vlani 
prvý raz reprezentovala Slo-
vensko na majstrovstvách 
sveta. Ako uviedol prezident 
Slovenskej asociácie pretlá-
čania rukou (SAPR) Marián 
Čapla, Lucia si prvenstvo za-
slúžila. „Výkonný výbor SAPR 
zhodnotil, že počas celého 
roka podávala stabilnejšie 
výkony Lucia. Má za sebou 
opäť výbornú sezónu. Hoci 
sa jej obhajoba titulu z maj-
strovstiev sveta v pravačke po 
tretíkrát za sebou nepodarila, 
prvý raz získala titul majsterky 
sveta ľavou rukou, na pravú 
bola strieborná. Ako jediná zo 
slovenského tímu získala dve 
medaily (striebornú a bronzo-
vú) aj na majstrovstvách Eu-
rópy v Turecku. Mala náročný 

prvý polrok, keď absolvovala 
viacero ťažkých súťaží.“ A čo 
vraví na svoje druhé kraľovanie 
Lucia? „Som šťastná nielen za 
seba. Dúfam, že moje úspe-
chy pritiahnu k tomuto športu 
aj ďalšie dievčatá a ženy.“ Tro-
chu sa rozhovorila a prezradi-
la o sebe, že na súťažiach sa 
stáva akýmsi „vrešťadlom“. 
„Jednoducho – v zápasoch si 
pomáham vydávaním zvukov, 
je to spontánne, pomáha to.“ 

Slovenská asociácia pretláča-
nia rukou každoročne oceňuje 
čestným uznaním mimoriadne 
osobnosti, ktoré sa zaslúžili                                                        
o rozvoj pretláčania na Sloven-
sku a v zahraničí. Za rok 2011 
sa ňou stal rovnako Senčan  
Robert Čapla. Získal Čestné 
uznanie sa dlhoročné pôso-
benie vo funkcii výsledkára na 
domácich i medzinárodných 
súťažiach.
TOP 5 v roku 2011 v abeced-

nom poradí: Snežana Baba-
jeva (AWK Rabča), Lucia Deb-
nárová (AWK Senec), Ľubo 
Jagnešák (AWK Rabča), Peter 
Kasan (AWK Vavrečka), Ján 
Vojenčák (AWK Revúca).
Jedenásť medailí z vrcho-
lových podujatí v roku 2011 
rozšírilo slovenskú medailovú 
zbierku už na 290 cenných 
kovov.  

Eva Lauková
foto Ján Lauko

Kráľovnou PRETLÁČANIA opäť Lucia 

Hráči trinástich mužstiev Se-
neckej hokejbalovej ligy sa 
môžu tešiť na zmeny, týkajú-
ce sa hokejbalového ihriska 
v Senci. Mestskí poslanci od-
súhlasili v rozpočte na tento 
rok 20-tisíc eur na jeho rekon-
štrukciu, predovšetkým však 
na mantinely.
Bude potrebné demontovať pô-
vodné ihrisko, pretože nové sa 
musí zväčšiť, súvisí s tým aj do-
betónovanie plochy. Potom prí-
de na rad nový povrch ihriska, 
natiahnu jemnejší asfalt. Ako      
v tejto súvislosti uviedol predse-
da komisie športu pri mestskom 
zastupiteľstve Ing. Juraj Gubá-
ni, s realizáciou sa začne, keď 
sa vonku oteplí. „Na ihrisku sa 

však najprv urobí brigáda. Se-
necká liga sa preruší, zatiaľ sa 

bude hrať v Modre. Postup ko-
ordinujeme po dohode s klubmi 

a vedením ligy. Najbližšie sa 
opäť máme stretnúť 4. februára. 
Veríme, že play off súťaže sa už 
bude hrať v Senci na zrekon-
štruovanom ihrisku.“ 
Nielen ihrisko je problémom ho-
kejbalovej ligy v Senci. Potrebné 
je doriešiť aj priestory pre šatne 
a toalety. „Aj o týchto veciach 
budeme hovoriť a hľadať rieše-
nia,“ dodal J. Gubáni.
Aká je aktuálna situácia v Se-
neckej hokejbalovej lige? Po 
12. kole je na čele obhajca titu-
lu Watberg Senec pred celkom 
Orly Modra. Postavenie ďalších 
seneckých celkov: 5. Playboy, 
9. Leaders, 12. Skeletons, 13. 
Bulls.

Eva Lauková, foto Ján Lauko

Hokejbalové IHRISKO sa zmení

Najlepšia slovenská pretláčačka Lucia Debnárová a prezident SAPR Marián Čapla.
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Snom každého športovca je 
dosiahnuť na čo možno naj-
vyššiu métu a prekonať vlast-
né očakávania. K vytúženým 
cieľom sa čoraz viac darí pri-
blížiť aj Dominike Feketovej                                               
s jej tanečným partnerom 
Tomášom Tankom, ktorí sa 
venujú športovému tancu             
v najvyššej „kategórii S“ la-
tinsko-amerických tancov.            
V súčasnosti sa im podarilo 
v konkurencii 82 slovenských 
párov v celkovom hodnotení 
Slovenského pohára obsadiť 
2. miesto. 
V polovici decembra minulé-
ho roku sa aj vďaka podpore 
mesta Senec zúčastnili na 
majstrovstvách Európy univer-
zít v štandardných a latinsko-
amerických tancoch v Mos-
kve, kde ich nominoval Zväz 
tanečného športu. „Už to, že 
nás nominovali reprezentovať 
Slovenskú republiku, si veľmi 
ceníme, lebo je to výsledok 
dlhoročnej snahy o dosiahnu-
tie čo najlepších výkonov na 
slovenskej i medzinárodnej 
úrovni,“ uviedla Dominika. 
Dlhé hodiny úmornej driny 
strávené na parkete napokon 
priniesli  v Moskve vytúžený 
úspech. V silnej konkurencii 
dvanástich štátov sa náš pár 
prebojoval do finále a umiest-
nil sa na skvelom 6. mieste. Je 
to veľký úspech.
Úspešnej dvojici sa darilo aj 
na nedávnych univerzitných 
majstrovstvách Slovenska                      
v Banskej Bystrici, kde zvíťa-
zila. Nabitý má aj február, ča-

kajú ju otvorené majstrovstvá 
Talianska a v Martine maj-
strovstvá Slovenska. Vážnej-
šie zranenia sa im vyhýbajú, 
Dominike je však ľúto, že už 
štyri roky nestála na lyžiach. 
„Máme to zakázané.“ 
Čo je za súčasnými úspechmi 
tohto mladého páru? „Sme 
skúsenejší, tancujeme spolu 
roky. Veľa trénujeme v Talian-
sku a Ostrave, platíme si lep-

ších zahraničných trénerov. 
Tanec je náročný aj po finan-
čnej stránke.“ 
Dominika, ktorá maturovala 
na Gymnáziu A. Bernoláka     
v Senci, v súčasnosti študuje  
v štvrtom ročníku na Fakulte 
podnikového manažmentu 
Ekonomickej univerzity v Bra-
tislave. Ako sa jej darí zladiť 
tréning so štúdiom? „Je to ná-
ročné. Mám upravený rozvrh, 

cez skúškové obdobie vstá-
vam ráno o piatej.“ 
Tento športový pár  má veľa 
snov a vytúžených cieľov.         
A tak mu nezostáva iné, ako 
sa opäť s vervou zahryznúť 
do tréningov a naďalej sa zú-
častňovať na významných 
medzinárodných súťažiach na 
Slovensku i vo svete. Svojimi 
výkonmi šíri dobré meno Slo-
venska a mesta Senec.      (lf)

Tanečníci ZBIERAJÚ ocenenia

Súčasné ÚSPECHY tanečného páru 

• 2. miesto v Slovenskom pohári

• 6. na majstrovstvách Európy univerzít         

   v Moskve

• 1. na univerzitných majstrovstvách SR    

   v Banskej Bystrici

Najlepších športovcov za rok 
2011 mesto vyhlási v stredu 18.  
apríla o 17. hod. Akcia Športo-
vec roka sa uskutoční v kinosá-
le kultúrneho domu. Spoznáme 
najlepších desať športovcov 
jednotlivcov, najlepšie kolek-
tívy, ako aj zaslúžilého hráča, 
resp. trénera či funkcionára. 
Novinkou budú aj kategórie Ob-
jav roka a Absolútny víťaz. Do 
vyhlásenia najlepších športov-
cov sa budú môcť fanúšikovia 
športu zapojiť aj v internetovom 

hlasovaní na stránke mesta a na 
facebooku.
Predseda komisie športu Ing. 
Juraj Gubáni: „Ak majú ďalší 
záujem o dianie v seneckom 
športe, ako už asi 1550 ľudí, 
ktorí si nás pridali, nech tak 
urobia požiadaním o priateľstvo 
v profile Komisia športu Senec 
na sociálnej sieti Facebook, kde 
môžu potom zahlasovať aj za 
svojho favorita.“
V prípade, ak ste do akcie Špor-
tovec roka nenahlásili svojho 

favorita, urobte tak doručením 
obálky - návrhu úspešných 
športovcov s uvedením kate-
górie, do podateľne mestského 
úradu s heslom ŠPORTOVEC 
ROKA 2011 do 17. februára. Ná-
vrh adresujte na komisiu špor-
tu, pripojte dosiahnuté úspechy 
športovcov (kolektívov) za rok 
2011.
Za dosiahnuté úspešné výsled-
ky sa napr. považuje medailové 
umiestenie na majstrovstvách 
sveta, Európy, medzinárodných 

súťažiach, či na slovenskom 
šampionáte alebo turnaji. 

Žiadame kluby, aby minimálne 
týždeň pred vyhlásením špor-
tovcov poskytli svoje logá 
alebo dresy, zástavy, lopty 
a pod. na dekoráciu pódia                       
v kultúrnom dome. Môžete ich 
priniesť priamo do mestské-
ho kultúrneho strediska či na 
mestský úrad do rúk tajom-
níčky komisie športu Alžbety 
Bondorovej.                         (el)

Pripravujeme VYHLÁSENIE najlepších športovcov


