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Na Okrúhlom stole sa hovorilo aj o nových projektoch a investíciach (str. 2)

Festival Musica Perennis Iuventutis 2012 (Večná hudba mladých) je projekt seneckých hudobných a speváckych zoskupení, v rámci kto-
rého sa v rímskokatolíckom kostole bude konať už tretí koncert.  (viac na str. 4)

Od nás všetkých závisí, ako 
naše mesto vyzerá. Či sa kdeka-
de povaľujú plastové fľaše, od-
hodené papierové obaly, ale aj 
väčšie kusy, ktoré sa vyhadzujú 
pri rôznych prerábkach. Alebo 
sa potešíme pohľadom na upra-
vené trávniky a chodníky. Mes-
to dva razy do roka organizuje 
čistenie. To jarné máme pred 
sebou, pričiňme sa o čistotu 
mesta aj uprataním a vyčistením 
okolia svojho bývania. Okrem už 
zabehaného vývozu komunál-
neho odpadu sa mesto v troch 
termínoch zameria aj na zber 
nebezpečného odpadu (vždy 
na vymedzených stanovištiach 
a v určenom čase). Zbierať a od-

vážať sa cielene bude aj elektro 
odpad (domáce spotrebiče, 
práčky, chladničky, televízory, 
sporáky...), zaslúži sa o to firma 
Romag. Klásť ho môžete vedľa 
veľkokapacitných kontajnerov. 
Romag ho bude odvážať v so-
botu 17. a 24. marca od 9. do 
13. hod. Zároveň ponúka odvoz 
väčšieho odpadu tohto druhu 
priamo od obyvateľov po nahlá-
sení na mestskom úrade na tel. 
0911 053 634.       (viac na str. 6)

Do marcového čísla mest-
ských novín pripravujeme 
tému Komunálny odpad                           
a separovaný zber a jeho 
nové možnosti v meste.   (el)

Elektronický 
STRÁŽCA seniorov

Mesto Senec pozýva na prezentáciu systému Elektronický 
strážca seniorov. Uskutoční sa v stredu 28. marca o 17. hod. 
v kinosále mestského kultúrneho strediska. 
Ide o komunikačný a lokalizačný systém, ktorý dodá pocit 
istoty a bezpečia ohrozeným občanom mesta – starším osa-
melo žijúcim, chorým, sociálne odkázaným, telesne alebo 
duševne znevýhodneným. Minimalizuje pocit bezmocnosti, 
keď si ohrození nedokážu pomôcť a sami privolať pomoc. 
Rodina môže pomocou elektronického strážcu svojho rodin-
ného príslušníka nepretržite monitorovať a komunikovať s ním 
cez webovú aplikáciu alebo inteligentný telefón. 
Ako to funguje? Občan stlačením tlačidla ALARM vyšle sig-
nál. Dispečer ho prijme aj s údajmi o občanovi a s jeho aktu-
álnou polohou a zabezpečí pomoc. Reagovať v situácii núdze 
môžu aj rodinní príslušníci.                                                  (el)               

Voľby do Národnej rady SR sa konajú v sobotu 10. marca. Viac vo vnútri čísla.

Jarné UPRATOVANIE aj s novinkami



Primátor Karol Kvál potešil 
priaznivcov športu: Multi-
funkčná športová hala pre 
loptové hry bude!

„Tento rok urobíme projekt a na 
budúci, niekedy v apríli - máji 
začneme stavať. Nemusíme 
sa báť ani úveru.“ Informoval 
na Okrúhlom stole, tradičnom 
stretnutí s občanmi, ktorých 
však prišlo do kinosály kultúr-
neho domu len okolo 40. 
Odkiaľ mesto zoberie na výs-
tavbu športovej haly a jej pre-
vádzku peniaze? Má rozpra-
covaný projekt Obnova sídiel, 
z ktorého môže získať 1,7 mil. 
eur. Tie investuje do Materskej 
školy Košická, ZŠ Tajovského a 
Strediska oparovateľskej služby 
na Hviezdoslavovej ul. Uvoľnia 
sa tak financie už v rozpočte ur-
čené pre tieto subjekty. „Každý 
rok nám na dani z nehnuteľnosti 
naskakuje z logistických centier 
do 200-tis. eur (5-6 mil. Sk),“ 
uviedol primátor a naznačil, od-
kiaľ môžu prísť peniaze navyše.  

Primátor informoval aj o druhej 
etape revitalizácie Mierového 
nám. pred poliklinikou smerom 
k Lidlu, na ktorú môže mesto 
získať 800-tis. eur. „Podarilo sa 
nám zabezpečiť 73-tis. eur na 
výťah a bezbariérový prístup 
pre stredisko opatrovateľskej 
služby, už ich máme na účte.“ 

Prítomných zaujala aj informá-
cia o rozšírení čistiarne odpa-
dových vôd v Senci. Mesto sa 
nebude napájať na Vrakuňu, ale 
rozšíri vlastnú. Má byť vypísa-
ná výzva na projekt. Mesto by 
čistiareň budovalo na tri etapy, 
bolo by to podstatne lacnejšie 
ako prepojenie s Vrakuňou.

O prioritách mesta a regulatí-
voch informoval poslanec Gaš-
par Józan. Bližše sa pristavil pri 
územnom pláne. Odzneli infor-
mácie aj o zlepšení dopravy a 
vybudovaní parkovísk na Šafá-
rikovej ul. Vychádza sa však z 
predpokladu, že premávka cez 
námestie a Šafárikovu ul. bude 
zjednosmernená, mesto by zís-
kalo viac ako 240 parkovacích 
miest. 
Zmenou prejde aj kruhová križo-
vatka s odbočeniami na Senec 
a Malý Biel. Zväčší sa a zmení 
na tzv. turbo križovatku, v ktorej 
sa bude jazdiť v dvoch pruhoch. 
Podľa vedúceho odboru výstav-
by Karola Czéreho má riešiť 
problém prehustenej dopravy 
v špičke. „Doprava v meste by 
sa mala odbremeniť o 35 až 40 
percent,“ uviedol. 
Aj ďalší projekt pri železničnej 
stanici Terminál integrovanej 
dopravy sa blíži do štádia za-
čiatku realizácia, stať sa tak má 
v marci tohto roku.

Eva Lauková, foto Ján Lauko
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Dobrá správa: ŠPORTOVÁ hala bude

Zľava Karol Kvál, poslanci Gašpar Józan, Rudolf Bittner.

Mesto sa stane členom 
organizácie cestovného ruchu
Poslanci mestského zastu-
piteľstva schválili spoluzalo-
ženie a  členstvo mesta Se-
nec v Oblastnej organizácii 
cestovného ruchu Región 
(OOCR) Senec. 
Súvisí s tým aj možnosť mes-
ta získať financie zo štátneho 
rozpočtu systémom „vložíme 
a takmer dvakrát toľko dosta-
neme“. V rámci okresu dalo 
súhlas na vstup do tejto orga-
nizácie ďalších päť obcí a nie-

ktoré podnikateľské subjekty.
Hlavným cieľom OOCR je roz-
víjať turizmus tak, aby bol dlho-
dobo na prospech obyvateľov 
regiónu a jeho návštevníkov, 
aby sa zvýšil ich počet a pre-
dĺžil sa ich pobyt. Organizácia 
bude financovať svoju činnosť 
z členských príspevkov obcí     
a podnikateľov, príspevku štá-
tu, vlastných príjmov, fondov 
Európskej únie a grantov. 

(r) 

Chatárom o DVE
permanentky viac
Majitelia chát dostanú o dve 
vstupné permanentky viac (spo-
lu šesť kusov na jednu súkrom-
nú chatu). Rozhodnutie  súvisí 
so snahou Správy cestovného 
ruchu umožniť bezproblémový 
prístup majiteľov chát do areálu 
Slnečných jazier. Po skúsenos-
tiach z predchádzjúcich rokov 
sa potvrdilo, že v letnej sezóne 
jednu nehnuteľnosť spravidla 
obývajú okrem dvoch dospelých 
osôb  a ich detí aj starí rodičia. 
Rozhodnutie sa týka 635 chát. 

(el)

Vlani ŠTYRI petície
V minulom roku doručili na 
mestský úrad štyri petície:
Petíciu za zachovanie maximál-
nej sadzby dane za užívanie 
verejného priestranstva na rok 
2011 na úrovni roka 2010, Petí-
ciu (a nesúhlas) k nadstavbám 
nehnuteľností v lokalite Strie-
borné jazero, Petícia za ustano-
venie Lichnerovej ul. za pešiu 
zónu s vylúčením premávky 
motorových vozidiel, bicyklov   
a kolieskových korčúľ a Petíciu 
za inštalovanie spomaľovacie-
ho retardéra na Pezinskej ul.  

 (el)

Ministerka o JUSTÍCII...
Ministerka spravodlivosti Lucia 
Žitňanská na stretnutí s primá-
torom mesta Karolom Kválom, 
podnikateľmi a niektorými po-
slancami priblížila skutočnos-
ti, ktoré sa podarilo presadiť              
a zrealizovať v rezorte súdnictva, 
ale aj tie, ktoré nestihla uviesť 
do života. Poukázala na nutnosť 
dokončenia reformy justície, 
„ktorú nesmú ovládať bratstvá 
ani politika“. Okrem iného spo-

menula aj zavedenie elektronic-
kého doručovania súdnych roz-
hodnutí.                                (el)

Vzrastú CENY vstupného 
V novej turistickej sezóne sa od 
1. júna zvýšia ceny vstupného, 
permanentiek a bungalovov        
v areáli Slnečných jazier. Po-
slanci mestského zastupiteľstva 
zobrali na vedomie rozhodnutie 
valného zhromaždenia a do-
zornej rady Správy cestovného 
ruchu, s.r.o. Ako uviedol riadi-
teľ  SCR Ing. František Podols-
ký, ceny sa takmer desať rokov 
nedvíhali napriek tomu, že pre-

vádzkové náklady stále rastú. 
„Nie je možné pokračovať bez 
zvýšenia týchto cien. Dozorná 
rada schválila, že pre obyvate-
ľov obcí susediacich s mestom 
Senec budú ceny rovnaké ako 
pre Senčanov. Vstupné sa bude 
vyberať od 9. do 18. hod., od 16. 
hod. návštevníci zaplatia jedno 
euro, aby sa vyšlo v ústrety ľu-
ďom prichádzajúcim z roboty. 
                                               (r)



Snáď aj dve tretiny ľudí, ktorí 
spĺňajú podmienky pre potra-
vinovú pomoc (približne 1500 
Senčanov), si pre 20 kilogramov 
hladkej múky a 20 kilogramov 
cestovín neprišli. Ostatní si pri 
odvoze pomáhali, ako vedeli. 
Prišli s karičkami, bicyklami, taš-

kami, ale aj na autách. Iní využili 
aj taxíky, pre jednu Senčanku 
a jej potraviny sa taxík otočil tri 
razy. „Niektorým sme pomohli 
potraviny odviezť,“ vraví vedúca 
sociálneho odboru mestské-
ho úradu PhDr. Jana Matulová         
a dodáva, že boli takí, čo sa 
hanbili prísť, iní zabudli.  „Akciu 
budeme opakovať.“  
Poznámka jedného z čakajúcich 
však bodla všetkých: Ale sme 
dopadli v tomto štáte...

    Eva Lauková
foto Ján Lauko
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Uzávierka marcového čísla 
mestských novín Senčan

je v piatok 16. marca.

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

Ale sme dopadli...

Mestskí policajti chytili nadránom 
o 3.45 hod. priamo pri čine zlo-
deja, ktorý sa 5. februára vlámal 
do predajne Jednota na Svätop-
lukovej ul. Stalo sa tak na základe 
anonymného oznámenia. Hliadka 
sa okamžite dostavila na miesto 
činu. Zistila, že vchodové dvere 
do objektu sú rozbité. Mestskí 
policajti v spolupráci s príslušník-
mi obvodného oddelenia polície 
na mieste zadržali „známu firmu“ 
Zbynka D. zo Senca. Skrýval sa    
v priestoroch predajne. Prípad 
prevzala štátna polícia.             (r)

Chytili ZLODEJA

Pozvánka
Slovenský zväz telesne posti-
hnutých, ZO č. 215 v Senci po-
zýva všetkých svojich členov 
na výročnú členskú schôdzu                 
v pondelok 20. marca o 16. 
hod. v jedálni SOŠ na Kysuckej 
ul. Tešíme sa na vás. 

Tibor Urgela, predseda

Prednáška
na tému ČAS
Prednášku na tému ČAS orga-
nizuje senecké astronomické 
združenie SOLAR v ZŠ A. M. 
Szencziho. Koná sa v stredu 
14. marca o 18. hod.
Prednášajúci: RNDr. Ladislav 
Kómar, PhD. Je absolvent Fa-
kulty matematiky, fyziky a infor-
matiky Univerzity Komenského 
v Bratislave. Vedecký pracov-
ník Slovenskej akadémie vied. 
Venuje sa fyzike kozmického 
prachu, rozptylu žiarenia v at-
mosfére Zeme a modelovaniu 
rozloženia oblohových jasov. 
    (r)

www.solarastronomy.sk
www.senec.solarastronomy.sk 

Voľná pracovná pozícia
predavač/ka

Hľadáme zodpovednú preda-
vačku na TPP do novootvore-
nej Večierky v centre Senca. 

Ponúkaný plat 2,3 €/hod.,
pracovná doba 14 hod. denne,

krátky - dlhý týždeň.
V prípade záujmu volajte 

na tel.: 0903 246 594 

Predám odstavčatá
mangalice (približne 15 kg), 

45 až 50 eur/ks. 
K odberu ihneď. 

Ing. Ján Svoreň, E. B. Lukáča, 
tel.: 0905 927 015

Akcie v KNIŽNICI
Knižná nedeľa: Deň otvore-
ných dverí v mestskej knižnici                   
mestského kultúrneho strediska 
v nedeľu 25. marca od 10. do 
16. hod.
Zápis do knižnice bez poplat-
ku! Deň odpúšťania pre tých či-
tateľov, ktorí dostali upomienku 
a prekročili výpožičnú lehotu. 
Neúčtuje sa za omeškané vráte-
nie kníh.
Piatok 30. marca: NOC s Ander-
senom v knižnici.    (r)

Zem PLANÉTA 
hmyzu
Výstava v mestskom múzeu po-
trvá už len do 6. apríla! 
Dodnes vedci opísali asi 1,6 milió-
na druhov organizmov, z ktorých 
vyše 1 milióna tvorí hmyz, najmä 
chrobáky (takmer 400-tis. dru-
hov). Hmyz na svoje objavenie 
stále čaká, veď entomológovia 
predpokladajú, že neopísaných 
ostáva najmenej ďalších 10 mili-
ónov druhov. Na mnohých mies-
tach Zeme nájdete ľahšie celkom 
nový, ako už známy a opísaný 
druh chrobáka. 
Materiál v múzeu pochádza             
z expedícií docenta Petra Fedo-
ra z Prírodovedeckej fakulty UK              
a niektorých ďalších slovenských 
zoológov do dažďových pralesov 
tropických regiónov sveta. 
Prednáška P.  Fedora  bude 28. 
marca  o 19. hod. v mestskom 
múzeu.                                      (gs)

Za bieleho dňa o 14.25 hod. 
hliadka mestskej polície zadr-
žala 15. februára Romana T. 
zo Senca. Pri pošte prepadol 
jej pracovníčku, ktorá mu zo 
strachu o svoj život dala 20 

eur. Z miesta činu ušiel, avšak 
hliadka mestskej polície ho po 
zadržaní odovzdala pracovní-
kom kriminálnej polície. Ro-
mana T. obvinili z lúpeže. 

(r)

Prepadol POŠTÁRKU
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Hudobník svetového kalib-
ru Ján Krigovský šíri dobré 
meno Slovenska aj mesta 
Senec. Predovšetkým je vy-
hľadávaným kontrabasistom 
v súboroch aj ako sólista. Pô-
sobí i ako pedagóg. Na prvom 
koncerte v seneckom kosto-
le hral na kontrabas, fujaru                    
a husle, ale aj dirigoval...

Akú školu ste absolvovali         
a ako sa rozbiehala vaša ka-
riéra?
-Navštevoval som VŠMU v Bra-
tislave a Schola Cantorum Ba-
siliensis v Basilei. Kariéra ma 
nezaujíma! V popredí je rodina, 
viera, hudba...
Majú aj vaše deti vzťah k hud-
be?
-Máme štyri dcéry - Karin má 
17, Karolína 13, Katarína 7, Klá-
ra 3. Tancujú, spievajú, hrajú na 
rôzne huduboné nástroje. Man-
želka Karin tancovala u Jána 
Ďurovčíka.
Koľko času trávite v zahrani-

čí? Kde ste boli naposledy?
-Asi dve tretiny v roku. Nedávno 
sme koncertovali v Bruckner-
haus – Linz a v Konzerthaus -
Wien. Nahrávam vo Švajčiarsku 
Bachove Brandeburgské kon-
certy...
Ste členom mnohých zahra-
ničných súborov, ale spolu-
pracujete aj  s hollywoodskou 
hviezdou Johnom Malkovi-
chom. Môžete to približiť? 
-Hrám na kontrabas v dvoch 
jeho hudobno-divadelných pro-
jektoch - Casanova a Diabolská 
komédia. Ročne absolvujeme 
okolo 50 predstavení v najzná-
mejších divadlách sveta.
Poďme do Senca. Ako vznikol 

projekt Festival Musica Pe-
rennis Iuventutis?
- V januári tohto roku s Božou 
pomocou a s pomocou milov-
níkov dobrej hudby, priateľov        
a úžasných duchovných otcov!
V Senci boli už dva koncerty,  
v čom sa líšili? 
-Prvý bol ukážkou, aká hudba 
bude znieť v Senci celý rok. 
Účinkujúcich bolo okolo 60, 
z toho dve tretiny zo Senca! 
Kontrabasisti boli z celého Slo-
venska, účinkovali učitelia a só-
listi ZUŠ v Senci, zbor Radosť                  
a nový zbor Amici, do ktorého 
pozývam milovníkov spevu                 
v Senci a okolí. Na druhom kon-
certe sa predstavil fantastický 
barokový ansámbel Ars Antiqua 
Austria z Rakúska. Publikum 
bolo nadšené.
Na čo sa Senčania, ale aj mi-
lovníci vážnej hudby z okolia 
môžu tešiť?
-Na rôznorodosť hudobných 
kvalitných žánrov! No predo-
všetkým na svojich výborných 

malých sólistov - deti so Senca.
Koľko koncertov je v pláne?
-Približne desať.
Na koncerte v kostole hralo 
naraz 16 kontrabasistov...
-Laik si myslí, že kontrabas iba 
doprevádza. Kontrabas však vie 
vylúdiť krásnu sladkú melódiu, 
aj husle mu môžu slepo závidieť 
(smiech).
Kontrabas sa vraj nedá ne-
všimnúť si...
-Ak bol niekto na divadelnej hre 
Kontrabas (Martin Huba v hlav-
nej úlohe), vie, že kontrabas je 
počuť aj na štvrtom poschodí... 
Ak pohladí dušu, pobaví, tak je 
to potom umenie komunikovať 
cez nástroj.
Na čom všetkom ešte hráte?
-Nemáme toľko priestoru... Skôr 
na čom nehrám!
Akú budúcnosť má vážna hud-
ba na Slovensku?
-Verím, že to prežije a neute-
čie... 

(viac foto na www.senec.sk)
Eva Lauková, foto Ján Lauko

Hralo šestnásť KONTRABASISTOV 

Spolupracuje aj s Johnom MALKOVICHOM

Tretí koncert hudobného festivalu Musica Perennis Iuventutis pod názvom Violone - praotec 
kontrabasu na cestách po Európe v 16. a 17. storočí sa uskutoční v nedeľu 4. marca o 15. hod. 

v rímskokatolíckom kostole. Výťažok bude venovaný na pomoc deťom na Slovensku a vo svete. 

Kňaz Juraj Vittek má blízko k hudbe aj spevu. Zbor Radosť je neoddeliteľnou súčasťou seneckého festivalu.

Kostol svätého Mikuláša sa         
v poslednú januárovú nedeľu 
zmenil na koncertnú sálu. Se-
nec zažil niečo výnimočné.
Festival Musica Perennis Iu-
ventutis 2012 (Večná hudba 
mladých) je projekt seneckých 
hudobných a speváckych zo-
skupení, ktorý radostne zvoláva 
Senec kultúru má! Otec Juraj 
Vittek vo svojom príhovore po-

čas koncertu povedal, že hud-
ba do kostola patrila odjakživa. 
Koncert bol výnimočný  a mal 
aj charitatívny rozmer – výťažok    
z dobrovoľného vstupného po-
putuje na podporu projektu Afri-
ka/Nairobi, ktorého garantom je 
Združenie Dobrota sv. Alžbety.
Okrem speváckeho zboru Ra-
dosť vystúpil aj zbor Amici, zá-
stupcovia ZUŠ na Fándlyho ul., 

organista Fridrich Kolarovič, 
huslistka Eliška Podolská, bas-
gitarista Jozef Lukács, Michal 
Podolský (barokové violončelo 
a elektrická gitara) a bonbóni-
kom bolo hudobné zoskupenie 
združenia Slovak DoubleBass 
Club. Senec sa stal sídlom tej-
to celoslovenskej organizácie, 
v ktorej sa združujú slovenskí 
kontrabasisti. Orchester, ktorý 

nazvali Basy naše, za krátky 
čas svojej existencie absolvoval 
viaceré koncerty a konečne aj 
Senčania videli a počuli šest-
násť kontrabasistov hrať naraz! 
To, že táto organizácia vznikla 
v Senci, nie je náhoda. Celé to 
vymyslel Ján Krigovský, ktorý 
sa tu usadil s rodinou.
                 Monika Macháčková

foto Ján Lauko
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„Toto sociálne zariadenie som 
sa rozhodla okrem iného zriadiť  
preto, že rodinní príslušníci sa 
cez deň nemôžu starať o svo-
jich blízkych. A nie vždy je mož-
né poskytovať sociálnu službu                     
v rodinnom prostredí. Dôvodom 
môže byť zdravotný stav, ale aj 
osamelosť. Do denného staci-
onára môžu prísť sami, alebo 
ich privedú rodinní príslušní-
ci. U nás sa o nich postarajú 
kvalifikovaní pracovníci. Majú 
zabezpečenú trikrát denne stra-
vu, dohľad, pomoc pri kŕmení 
či bežných úkonoch osobnej 
hygieny. Nebudú doma nečin-
ne sedieť a čakať, kedy sa vrá-
tia ich príbuzní z práce. U nás 
budú medzi svojimi, zabudnú 
na choroby a problémy, ktoré 
ich trápia,“ vraví zakladateľka 
stacionára Jarmila Koišová.                                                
V tomto dennom pobytovom 
centre počas pracovných dní 
ponúkajú sociálne poradenstvo, 
jeho súčasťou je aj pracovná 
terapia, záujmová činnosť a od-
dychová časť. Poskytujú tu aj 
nadštandardné služby – oxyko-
gén terapiu, masáže, individu-
álny telocvik s rehabilitačným 
pracovníkom, k dispozícii je 
infrasauna. „Klientov prijmeme 
na základe vydaného rozhod-

nutia o odkázanosti na sociálnu 
službu v mieste svojho trvalého 
bydliska. Akceptovať budem aj 
posudok a rozhodnutie úradu 
práce, sociálnych vecí a rodi-

ny. Úhradu za sociálne služby 
budú klienti platiť podľa cenníka 
schváleného Bratislavským sa-
mosprávnym krajom.“
Stacionár je otvorený cez pra-

covné dni od 7. do 17. hod. Viac 
info na www.autumndomus.sk, 
č. tel.: 0948 115 344.

Eva Lauková
foto Ján Lauko

Dom jesene pomôže s PRÍBUZNÝMI

Beseda s dvoma UMELKYŇAMI
Stalo sa už dobrým zvykom, 
že sa v seneckej knižnici ko-
najú besedy so spisovateľmi 
a inými zaujímavými ľuďmi. 
Naposledy sa uskutočnila 
beseda hneď s dvoma umel-
kyňami - spisovateľsko-ilus-
trátorským tandemom Ľu-
bicou Kepštovou a Alenou 
Wagnerovou.

Prvá z dvojice píše básne pre 
deti, vydala aj knihu poézie 
pre dospelých pod názvom 
Moje srdce má prázdniny 
(druhú pripravuje), pracuje 
ako redaktorka v časopise 
Slniečko, prekladá knihy z an-

gličtiny a češtiny. Žije v Ivanke 
pri Dunaji.
Alena Wagnerová je Senča-
nom známa, lebo v našom 
meste žije a tvorí. Ilustruje kni-
hy pre deti aj dospelých, vedie 
tvorivé dielne pre ženy i deti     
a maľuje vlastnú tvorbu.
Popoludnie patrilo žiakom 3. 
ročníka učiteľky PaedDr. Mo-
niky Snohovej zo ZŠ Mlynská. 
Deti sa dozvedeli, ako prebie-
ha tvorivý proces výroby kníh 
a časopisov, zapájali sa do 
diskusie, boli veľmi šikovné, 
za čo ich odmenili nielen spo-
ločnou fotografiou, ale i časo-
pisom Slniečko a sladkosťami. 

Večer sa na besede zúčastnili 
študenti gymnázia, naši čitate-
lia, dokonca aj celá rodina - od 
babičky až po vnúčatká... Dis-
kutovalo sa o poézii, o čítaní                                                               
a nečítaní, o živote a o všet-

kom, čo so sebou prináša. 
Dámam sa v knižnici veľmi 
páčilo, beseda sa v družnej 
atmosfére niesla do večer-
ných hodín.                

Jarmila Majová

Slávnostné otvorenie zľava Jarmila Koišová, vicežupanka Gabriella Németh a viceprimátorka Helena 
Nemcová.

Darujte DVE percentá pre Betániu 
Betánia Senec - nezisková organizácia poskytuje svoje sociálne služby v prospech občanov s postihnutím. Aj tento rok sa uchádza

o vašu priazeň. Pri ročnom zúčtovaní daní za rok 2011 môžete darovať v daňovom priznaní 2% pre túto sociálnu inštitúciu. 
Prostriedky takto získané chceme použiť na skvalitnenie života občanov odkázaných na pomoc iných, ktorí sú v našej opatere. 

Ďakujeme za podporu! 
Názov: Betánia Senec, n. o., právna forma: nezisková organizácia, sídlo: Štefánikova č. 74, 90301 Senec, IČO: 36077470



Moderný domov sociálnych slu-
žieb v trojpodlažnom bezbarié-
rovom objekte na brehu Slneč-
ných jazier otvorilo občianske 
združenie Dom Dobra (Domus 
Bene) v roku 2009. Kapacitu 
má 43 klientov, dnes však už 
nestačí pre veľký záujem, robí 
sa poradovník. Preto padlo roz-
hodnutie o prístavbe, ktorá by 
kapacitu rozšírila o ďalších 25 
lôžok. No pribudne aj rehabili-
tačné oddelenie, ktoré si vyža-
dujú samotní seniori, resp. ich 
rodinní príslušníci.
V Dome Dobra však začínajú 

poskytovať aj iné služby, od 
marca otvárajú špecializované 
oddelenie pre seniorov trpia-
cich Alzheimerovou chorobou. 
Novinkou je aj denný stacionár, 
kde sa o klientov postarajú po-
čas dňa od 7. do 17. hod. Po-
skytnú opatrovateľský servis, 
stravu, rehabilitáciu, podajú im 
lieky, umožnia odpočinok či 
rôzne aktivity. Ponúkajú aj opat-
rovanie v rodinnom prostredí 
pre osamelých seniorov, zatiaľ 
čo ich rodinní príslušníci sú v 
práci.

 (el)
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Nové služby
v Dome DOBRA

Agentúra Camillius organizuje 
5. ročník Benefičného koncertu      
s názvom: Len s láskou má svet 
nádej. Uskutoční sa 25. marca o 
15. hod. v kinosále. Vystupuje 
spevácky zbor Radosť, rocková 
skupina Patriot, speváci Adam 
Ďurica, Denis Lacho, Jakub 
Petraník, speváčka Mirka Be-
lancová, Oliver a Simona Asztá-
losovi, kontrabasový orchester 
BASY NAŠE. Cena vstupenky 2 
eurá, predpredaj v MsKS a TIK, 
alebo na tel.: 0907 577 699.

Benefičný koncertVýstavba OUTLETU štartuje

Nebezpečný odpad (motorový olej, 
farby, laky, rozpúšťadlá, riedidlá) 

bude firma AVE odvážať: 
V sobotu 17. marca 
• od 8. do 9. hod. z križovatky ulíc Moyzesova – Šafárikova, 
• od 9. do 10. hod. zo sídliska Jesenského (prechod k VÚB), 
• od 10. do 11. hod. z parkoviska pred Zdrojom na Fučíkovej,
• od 11. do 12. hod. z plochy pri križovatke ul. Letná a Športová
V sobotu 24. marca
• od 8. do 9. hod. zo sídliska „Bautech“
• od 9. do 10.hod. z plochy pri telefónnej ústredni na Košickej,
• od 10. do 11. hod. z parkoviska na Kysuckej pri vo. bytovkách
• od 11. do 12. hod. z plochy pri bytovke na Novomeského ul.

Vyzývame občanov, aby sa zapo-
jili do pravidelného jarného upra-
tovania v meste, ktoré sa koná           
v záujme nás všetkých! Veľkoka-
pacitné kontajnery budú umiest-
nené v nasledovných lokalitách: 
Termín: od 16. do 18. marca
(piatok, sobota, nedeľa)
• križovatka ulíc Moyzesova - Ša-
fárikova
• parkovisko na ul. Fraňa Kráľa
• sídlisko Jesenského (prechod    
k VÚB)
• parkovisko pred obvodným úra-
dom, Hurbanova ul. 
• parkovisko pred Zdrojom na Fu-
číkovej ul.
• parkovisko pred Amfiteátrom na 
Vodnej ul. 
• parkovisko na Šamorínskej ul.
• plocha pred ZŠ na Mlynskej ul. 
• plocha pri križovatke ul. Letnej   
a Športovej
• plocha na Liptovskej ul.
• roh ulíc Slnečná - Fučíkova
• Dúhová ul. pri bytovke
• Rybárska ul. - Štefánikova ul.
• Kollárova ul. pri výmeničke
• Osada Martin

Termín: od 23. do 25. marca
(piatok, sobota, nedeľa)
• Sídlisko „Bautech“
• plocha na parkovisku pri ob-
chodnom dome „Minor“

• plocha pri telefónnej ústredni na 
Košickej ul.
• plocha pri garážach na Svätop-
lukovej ul. (pri Jednote)
• ihrisko na Kysuckej ul. pri vojen-
ských bytovkách
• plocha pri bytovke na Žitavskej 
ul.
• plocha pri garážach na Gagari-
novej ul.
• plocha pri bytovke na Novomes-
kého ul. 
• plocha pri záhradách na ul. E. 
B. Lukáča
• Robotnícka ul. pri soche
• Vinohradnícka ul.
• Bratislavská ul. - parkovisko
• MŠ Košická - Svätoplukova
• cesta hore k cintorínu a na Far-
ské námestie
• roh Svätoplukovej a Hviezdosla-
vovej ul.
• Vajanského ul. - vstup na dvor 
MsÚ
• Pezinská ul. - nové bytovky

Termín od 30. marca do 1. apríla 
(piatok, sobota, nedeľa)
Slnečné jazerá - sever, kuh

Veríme, že do upratovania mesta 
sa zapojí každý, komu záleží na 
čistom meste.

Mestský úrad Senec

Jarné upratovanie

Výstavba prvého slovenského 
outletového centra pri Senci 
(smer Pezinok) – D1 Outlet Bra-
tislava vstupuje do ďalšej, tento-
raz už realizačnej fázy. Začali sa 
stavať budúce objekty výpreda-
jového areálu značkového tova-
ru ako aj prevádzky v jeho tes-
nej blízkosti. „Môžem potvrdiť, 
že po dokončení prípravných 
prác a zabezpečení financova-
nia spúšťame reálnu výstavbu,“ 
uviedol Ivan Čarnogurský, riadi-

teľ spoločnosti IPEC Group, kto-
rá je investorom projektu. Nák-
lady na dokončenie výstavby 1. 
fázy by mali dosiahnuť 10 mil. 
eur. V nasledujúcich mesiacoch 
investor postaví námestie, ktoré 
bude tvoriť srdce celého outletu 
ako aj ďalšie už zazmluvnené 
prevádzky. Na jeseň tohto roka 
by tak do areálu outletu malo 
pribudnúť krbové centrum, 
Hobby Expres i baby market. 
Súčasťou outletu bude tiež diaľ-

ničná reštaurácia podobná kon-
ceptu, známemu z rakúskych 
diaľnic. Paralelne budú prebie-
hať stavebné práce na ďalších 
častiach outletu a retailového 
centra, pričom výstavba, celko-
vo 15-tisíc m2 predajnej plochy 
(8500 outlet, 6500 retail) bude 
ukončená na jar 2013. D1 Outlet 
Bratislava predstavuje investí-
ciu viac ako 30 mil. eur. Vďaka 
projektu vznikne 300 nových 
pracovných miest.                 (r)

Reštauráciu Rozmarín v Senci 
pozná snáď každý. Sedemnásť  
rokov ju prevádzkoval jej majiteľ 
František Šušla so svojou man-
želkou. Na chutných jedlách za 
priaznivé ceny si pochutnávali 
mnohí Senčania. Od nového 
roku 2012 reštauráciu prevádz-
kuje Marián Kuric. Marči, ako ho 
známi prezývajú, trinásť rokov 
prevádzkoval na Slnečných ja-
zerách reštauračné zariadenie 
a jeho cigánska pečienka či do 
chrumkava upečený Heik chutili 
malým i veľkým. 
Pod jeho vedením  reštaurácia 
Rozmarín omladla. Interiér zís-
kal príjemný vzhľad vidieckeho 
štýlu. Zrubový obklad reštaurá-
ciu zosvetlil, modranská kerami-
ka a maľby na stenách ešte viac 
umocňujú pocit domáckeho 
prostredia. Zmenou prešiel aj je-
dálny lístok. Množstvo tradične 
ponúkaných jedál doplnili rôzne 

špeciality ako zabíjačková misa, 
v ktorej jaterničky i krvavničky sú 
domácim dielom majiteľa Ferka 
Šušlu,  alebo veľmi vyhľadávané 
pečené bravčové kolená.
„Mojím cieľom je, aby aj bežná 
slovenská rodina mohla prísť 
na chutný obed, či večeru. Aby 
strava v reštaurácii nebola len 
privilégiom bohatších,“ hovorí 
Marián. Interiér je vkusný a ne-
vtieravý. Preto je Rozmarín vy-
hľadávaným miestom pre rôzne 
spoločenské udalosti, ako sú 
svadby, oslavy, krsty, birmovky 
i kary. Reštaurácia ponúka aj 
lacné denné trojchodové obe-
dové menu. Nájdete ju na www.
restauraciarozmarin.sk.          (r)

Tradičné JEDLÁ doplnili 
špeciality
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Je to ĽAHKÉ, je to easy!
Angličtina v školskom klube 
sa do hláv žiakov dostáva 
hravou formou.
Rozpráva sa tu iba po anglic-
ky. A nikto sa nepozastaví nad 
tým, či deti rozumejú úplne 
všetko. So zahraničnou lek-
torkou sa vždy dorozumejú. 
Dívajú sa do mapy, podľa 
pokynov v angličtine hľadajú 
mestá, štáty a pod., rozprá-
vajú sa. Nie, nemajú vyučo-
vanie anglického jazyka, to 
„iba“ zmysluplne trávia čas                 
v školskom klube na Základ-
nej škole Tajovského. 
Žiaci 1. až 3. ročníka dostali 
na pol roka o jedno vysvedče-
nie navyše, mali na ňom hod-
notenie od svojich lektorov                
z anglického školského klubu. 
Na tejto škole funguje už dru-
hý rok. Každé popoludnie sa 
žiaci vlastne hrajú po anglic-
ky. Vravia, že je to super a kto-
si zahlásil: It ś easy! Lektorky      
z Austrálie a Poľska ich hravou 
formou po anglicky zasväcujú 
do čarov cudzieho jazyka bez 
toho, aby si uvedomovali, že 
sa učia.

Tento rok majú rodičia týchto 
detí o jeden dôvod na spokoj-
nosť viac. Nebudú musieť za 
svoje deti platiť, náklady na 
lektorky uhradí garant projek-
tu bezplatnej výučby anglické-
ho jazyka poslanec Národnej 
rady SR a podpredseda KDH 
Pavol Abrhan. „Angličtina je 
univerzálnym komunikačným 
prostriedkom, preto podporu-
jem tento projekt. Je dôležité, 
aby k jazykovej vzdelanosti 
mali prístup všetky deti. Veď 

ovládať dnes tento jazyk je ne-
vyhnutnosť,“ uviedol.

 Eva Lauková, foto Ján Lauko

Zdedili ste spolu s príbuzný-
mi nehnuteľnosť a máte chuť          
a prostriedky, ktoré chcete do 
tejto nehnuteľnosti investovať. 
Určite myslíte na to, že  budúc-
nosť môže priniesť nezhody                                                          
a to predstavuje riziko pre 
vašu investíciu.  Ak sa chcete 
vyhnúť nemilým prekvapeniam 
alebo sklamaniam, neľutujte 
energiu ani čas na to, aby ste 
s ostatnými spoluvlastníkmi 
uzavreli dohodu, alebo si inak 
zabezpečili svoje náklady.   
V zásade platí, že o hospodárení 
so spoločnou vecou rozhodujú 
spoluvlastníci  väčšinou  počíta-
nou  podľa veľkosti podielov. In-
vestície spadajú pod právny re-
žim hospodárenia s vecou  a pod 
investíciou je potrebné rozumieť 
taký výdavok, ktorý sa netýka 
nevyhnutnej opravy či úpravy.  
V praxi vôbec nie je výnimoč-
né, že jeden zo spoluvlastníkov, 
či už na základe dohody alebo 
aj bez nej, investuje do spoloč-
nej nehnuteľnosti v záujme jej 

zveľadenia a vízie jej spokojné-
ho užívania aj s ostatnými. Pre 
účely vysporiadania  investícií je 
nutné rozlišovať prípady, keď sú 
investície urobené so súhlasom 
ostatných spoluvlastníkov, hoci 
aj súhlasom konkludentným,           
a bez tohto súhlasu. 
Ak jeden zo spoluvlastníkov 
investuje do nehnuteľnosti so 
súhlasom ostatných, musí sa 
domáhať  nárokov z toho, a to 
úhrady vynaložených nákladov,  
najneskôr do  troch rokov od  

uskutočnenia investície. Ak le-
hotu zmešká, hrozí, že mu súd 
nebude môcť nič priznať, keď 
ostatní spoluvlastníci vznesú 
námietku premlčania. 
Ak sa investícia uskutočnila 
bez súhlasu ostatných spolu-
vlastníkov a investujúci nie je 
väčšinový spoluvlastník,  nemá  
možnosť  domáhať sa úhrady 
vynaložených nákladov od spo-
luvlastníkov za trvania spolu-
vlastníctva. Túto možnosť získa 
až pri zániku  spoluvlastníctva 
a to tak, že sa môže domáhať 
vydania bezdôvodného oboha-
tenia. Bezdôvodné obohatenie 
ostatných spočíva vo výške 
zhodnotenia podielov a je dané 
rozdielom ceny podielu pred in-
vestíciou a po nej. V prípade, že 
o vyporiadaní spoluvlastníctva 
rozhoduje súd,  najlepší spôsob 
ako si uplatniť právo súvisiace               
s takouto investíciou je podať 
vzájomný návrh, ktorým sa  
účastník domôže tzv. širšieho 
vysporiadania spoluvlastníctva. 

V praxi to znamená, že súd ok-
rem vysporiadania spoluvlast-
níctva, samostatným výrokom 
rozhodne aj o úhrade toho, o čo 
sa vec, resp. podiely zhodnotili. 
Z uvedeného vyplýva, že pred 
investovaním (iným ako sú 
nevyhnutné opravy a údržba) 
do spoločnej nehnuteľnosti je 
najlepšie dohodnúť sa s os-
tatnými spoluvlastníkmi, či už 
na splátkach  alebo na inom 
zabezpečení  vašej investície. 
Najrozumnejšia a právne naj-
bezpečnejšia je samozrejme 
písomná forma.  Pokiaľ doho-
da nie je možná, uvažujte, či 
nie je vhodnejšie vysporiadať 
podielové spoluvlastníctvo. 
Ak napriek všetkému inves-
tíciu vykonáte, doklady si ur-
čite odložte pre prípad, že po 
zveľadení nehnuteľnosti niek-
torý zo spoluvlastníkov bude 
chcieť spoluvlastníctvo ukon-
čiť a vysporiadať. 

JUDr. Mária Faithová
mfaithova@gmail.com

RIZIKO investície do spoločnej nehnuteľnosti

Právnik radí

Komorný koncert 
mladých umelcov
V koncertnej sále ZUŠ Fándlyho 
vystúpil mladý komorný súbor 
z Bratislavy  Muchovo kvarteto 
(www.muchaquartet.sk) - Juraj 
Tomka (I. husle), Andrej Matis (II. 
husle), Veronika Prokešová (vi-
ola) a Pavol Mucha (violončelo), 
ktorý učí tento nástroj na senec-
kej ZUŠ. Prítomní si vypočuli dve 
sláčikové kvartetá od J. Haydna 
a dielo súčasného rakúskeho 
skladateľa Paula Gallistera. V sú-
časnosti sa súbor pripravuje na 
5. ročník Medzinárodnej súťaže 
J. Haydna vo Viedni. V príjemnej 
atmosfére si žiaci violončelo-
vej triedy a hudobného odboru 
spolu s ostatnými návštevníkmi 
vypočuli profesionálne výkony 
mladých umelcov predvedené s 
entuziazmom im vlastným. (mm)

Ďakujeme Open bálu
Vedenie Spojenej školy na Tr-
navskej ul. v Senci ďakuje ple-
sovému organizačnému výboru 
za usporiadanie II. Seneckého 
Open bálu. Výťažok získaný           
v tombole darovali škole na mo-
dernizáciu výchovno-vyučova-
cieho procesu zdravotne osla-
bených detí.                           (r)



Pán Klokner, ste podnikateľ, žije-
te v Senci, dlhé roky ste pracovali 
v mestskom zastupiteľstve ako 
poslanec, pôsobili ste v rôznych 
komisiách. Veľmi dobre poznáte 
podnikateľské prostredie nielen                         
v okrese Senec. Prečo ste sa roz-
hodli kandidovať do NR SR?
Po roku 1989 som ako každý mla-
dý človek, absolvent vysokej školy, 
chcel realizovať svoje ambície naplno. 
Život mi zrazu ponúkol veľa možností, 
čo je však najdôležitejšie, možnosť 
podnikať a ukázať, čo človek  dokáže 
v nových spoločenských podmien-
kach. Cieľ som mal jasný, vytvoriť pre 
moju rodinu, rodičov a nás všetkých 
dôstojné podmienky pre život. V os-
tatných rokoch sa domáci podnikateľ 
na Slovensku stal vazalom zákonov, 
takmer úplne stratil prístup k úverom, 
nastavili sa úplne rozdielne podmien-
ky pre domáce a zahraničné podni-
kateľské subjekty. Daňové prázdniny 
pre zahraničného investora deformu-
jú podnikateľské prostredie.

Ak by Vám občania dali dôveru           
a v parlamente by ste mali možnosť 
urobiť nápravu tohto stavu, čo by 
ste navrhli?
Zrovnoprávnil by som podmienky pre 

domácich a zahraničných podnikate-
ľov s dôrazom na podporu domáce-
ho producenta, aby bol konkurencie 
schopný v priestore EÚ. Slovensko 
je malá a otvorená ekonomika, ex-
port je dôležitý pre produkciu a za-
mestnanosť. Podporujem zavedenie 
bankovej dane, zasadil by som sa   
o zachovanie 19 % dane z príjmu 
fyzických osôb, zníženie úrokových 
sadzieb pri spotrebiteľských úveroch 
občanov a podnikateľských úveroch 
na rozvoj podnikania, ktoré zabez-
pečia vytvorenie nových pracovných 
miest. Navrhol by som zaviesť daň      
z obratu vo výške 16%,  bez vrátenia 
subjektom na vnútornom trhu v SR, 
namiesto súčasnej 20% dane z prida-
nej hodnoty. Hľadal by som zákonné 
mechanizmy, ktoré by zabránili daňo-
vým únikom do tzv.  daňových rajov 
a tým zabránil firmám ochudobňovať 
vlastný štát. Podporím legislatívu, 
ktorá upraví podmienky pre domá-
cich výrobcov a budem presadzovať 
ich produkciu na slovenský trh, le-
gislatívu, ktorá zabezpečí stabilizáciu 
malých podnikov a ich zamestnancov 
aj v sezónnych prácach.
Pre mňa by bolo podstatné to, aby 
som zabezpečil sociálnu istotu všet-
kým bez rozdielu.

Dve otázky pre Ing. Gabriela Kloknera, 
kandidáta do NR SR za ĽS-HZDS, č. 47, za okres Senec

Veronika, ste jedna z najmladších 
navrhovaných kandidátov na po-
slancov do NR SR, čo Vás pres-
vedčilo, že chcete kandidovať?
To, že aj keď som mladá, presne 
viem, čo mladí ľudia potrebujú. 
Žijem medzi nimi, dýcham s nimi, 
viem, ako ťažko sa hľadá práca         
u nás po ukončení štúdia či zabez-
pečuje bývanie, rodina a výchova 
detí.

Ste absolventkou muzikálového 
gymnázia, bakalárskeho štúdia       
a dokončujete magisterské štú-
dium na právnickej fakulte, podni-
káte. Čo by ste chceli v parlamen-
te presadiť?
Veľa. Odkedy som bola schopná 
sledovať vývoj u nás a hodnotiť ho, 
tak som sa presvedčila, že kým 
nepôjdu do parlamentu ľudia bez 
záťaží z minulosti, nebude to nikdy 
dobré. Rozoberala som to často, 
sledujem programy, ktoré nám mla-
dým ponúkajú strany a ich kandidáti             
a stále viac ma zaráža, že zlepšenie 
postavenia mladej rodiny, bývania, 
školstva, zdravotníctva, sociálnych 
istôt sľubujú tí, čo v parlamente 

zostarli, pracujú tam 3-4 volebné 
obdobia. Zrušili Mečiarov zákon                                                         
o neprivatizovaní strategických 
podnikov a privatizovali, čím spô-
sobili sociálny prepad každého 
občana zvyšovaním poplatkov 
za energie, plyn, vodu, potraviny. 
Chcú privatizovať nemocnice, teplo 
do bytov.
Jednoducho, chcela by som robiť 
pre človeka, nie sľubovať! Priorit-
ne je treba zabezpečiť mladé rodi-
ny zákonom o sociálnom bývaní, 
zvýšením jednorazového a rodi-
čovského príspevku, prídavkov na 
deti, znížením odvodov zo mzdy, 
zamestnaním doma v SR s dôstoj-
nou odmenou za prácu, reformou 
detských zariadení. Vzdelávanie                                   
v školách nastaviť tak, aby absol-
vent v praxi obstál s nadobudnutý-
mi vedomosťami. 
Podporila by som komplexnú re-
formu zdravotníctva v prospech 
občana bez rozdielu, nepodporím 
zvyšovanie veku pri odchode do 
dôchodku a budem vždy podporo-
vať legislatívu, ktorá bude vytvárať 
dôstojné podmienky pre starších 
občanov.

Dve otázky pre Bc. Veroniku Bjeľovú,
kandidátku do NR SR za ĽS-HZDS

č. 35 za okres Senec
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Marián Príbelský
lekár

10. marec 2012 – Jar v slovenskom parlamente

Srdečne Vás všetkých pozdravujem!

Volám sa Marián Príbelský a som kandidátom hnutia KDH do slovenského parlamentu. Mám 64 rokov, manželku, 
6 detí, 9 vnúčat. Pôsobím ako lekár – onkológ v bratislavskej nemocnici v Petržalke.Od dnes by som sa chcel 
podieľať nielen na liečbe chorých na rakovinu, ale aj na liečbe chorých pomerov vo verejnom a spoločenskom 

živote na Slovensku. 

Pomôžete?
Neponúkam riešenia, ktoré zmenia svet. Tie ponúka niekto iný, v ktorého ako kresťan verím. 

Ponúkam seba, aby som Vám slúžil.

Prejavte mi prosím svoju dôveru a zakrúžkujte číslo 71.                         Ďakujem          Marián Príbelský 
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Spoločenská kronika
Narodili sa

Jakub Kubačka, Samuel Cigáň, Martin Rebroš, 
Viktória Takácsová, Ester Kopajová, Sofia Ja-
nečková, Romana Lilly Černáková, Gregor Žuffa, 
Peter Filo, Viktória Laura Matúšová, Daniel Dvor-
ský, Lea Hricová, Mikuláš Agárdy, Zlatica Chme-
líková, Sofia Šimoničová, Eliška Gurská, Simon 
Hruška, Alex Llanaj, Dominik Urbančok, Viktória 
Kovács, Zoltán Kovács.

Manželstvo uzatvorili
Marek Smatana - Katarína Moráveková, Miroslav 
Rampach - Naďa Smáková, Adrián Németh - Mi-
chaela Bánoczká, Róbert Cingel - Marcela Mruš-
kovičová, Arpád Matúš - Katarína Bartošová, Mi-
roslav Pechar - Renáta Vrablicová

Blahoželáme jubilantom
Pani Mária Magdaléna Čermáko-
vá sa 3. februára dožila krásneho 
jubilea 70 rokov. Pri tejto príleži-
tosti jej želáme všetko najlepšie, 
veľa zdravia a spokojnosti - man-
žel Anton, dcéra Norika, syn Peter 
s manželkou, vnúčatá Andrejka, 
Dávidko, Klaudika, Peťko a prav-
nučka Karinka.

Naša drahá Mária Spuchláková 
sa 25. februára dožila krásnych 88 
rokov. Pri Tvojom krásnom výročí, 
slzy sa tisnú do očí, srdce sa lás-
kou rozbúši, radosť nám vchádza 
do duší, bozky sa snúbia s obja-
tím: Ži dlho, mama, medzi nami, 
kým Teba máme, nie sme sami. Aj touto cestou 
Ti želáme všetko len to najlepšie, ale predovšet-
kým veľa zdravíčka. Dcéry Marka a Hanka s man-
želmi, synovia Štefan, Ján a Jozef s manželkami, 
vnúčatá a pravnúčatá babičku bozkávajú. Ku 
gratulácii sa pripája ostatná rodina.

   Jednota dôchodcov 
Michal Budaj (65), Alžbeta Iľková (65), Ivan Bu-
daj (70), Ing. Alexander Čerešneš (70), Ladislav 
Gašpar (70), Irena Chovančíková (70), Jozef Tuč-
novič (70), Františka Tengeriová (75)

  Klub dôchodcov
Peter Tobiaš (65), Mária Čermáková (70), Františ-
ka Tengeriová (75), Anna Katonová (80)

Slovenský zväz telesne
postihnutých ZO č. 215 v Senci

Mária Čermáková (70), Margita Tóthová (60), Bla-
žej Pevala (60)

Navždy nás opustili
Ján Hercsány (1934), Katarína Horváthová 
(1971), Ladislav Červený (1942), Miroslav Šuba 
(1939), Izabela Katonová (1928), Anežka Frčová 
(1926), Helena Kovácsová (1927), Ladislav Més-
záros (1959), Barbora Šipošová (1933), Hugo 

Koffler (2012), Anna Strešňáková (1947),  Václav 
Polakovič (1955), Andrej Csabaj (1941).    

Dňa 19. marca si pripomíname 10. 
výročie úmrtia Ľudovíta Bacigá-
la. S láskou spomínajú manželka 
Zuzana s deťmi a vnúčatami.

Osud nikdy nevracia to, čo vzal. 
Len jedno Ti vráti, spomienky          
a žiaľ. Dňa 1. marca uplynie 20 
rokov, čo nás navždy opustila 
naša drahá Alžbeta Csermáková.          
S láskou na ňu spomíname. Smú-
tiaca rodina.

Hálás szívvel mondunk köszöne-
tet mindazoknak, akik november 
30.-án elkísérték utolsó útjára 
drága édesanyámat és nagyma-
mát, Dulay Máriát. Köszönjük az 
együttérző szavakat. Gyászoló lá-
nya és unokája.

Rodina ďakuje všetkým priateľom 
a známym za poslednú rozlúčku   
s naším drahým Ing. Augustínom 
Halenárom, ktorý nás navždy 
opustil 5. januára vo veku 83 ro-
kov. Po odchode zo Slovenska sa 
v roku 1967 usadil s manželkou                     
v kanadskom Vancouveri, kde pracoval ako 
elektrotechnický inžinier. Jeho srdce však 
stále patrilo rodnému Slovensku, preto sa v 
roku 1994 vrátil a usadil sa v Senci, ktorý mu 
prirástol k srdcu. Mal rád prechádzky mestom, 
miloval Slnečné jazerá, venoval sa svojej vinici. 
Zanechal po sebe dve deti - syna Mária a dcéru 
Annu-Máriu a štyri vnúčence Sophinku, Nicho-
laska, Luka a Soniu.

„Beteg teste megpihent már, de 
lelke még velünk jár. Mert nem hal 
meg kit eltemetnek, csak az, kit 
elfelednek.“ Elmúlt négy év, de a 
fájdalom és a bánat megmaradt. 
Február 28 – án emlékezünk a 
drága jó férjre, apára és nagyapá-
ra Horváth Vilmosra, jósága és szeretete örökre 
bennünk él. Felesége, gyermekei, menye és 
unokái.
Dňa 28. februára sme si pripomenuli 4. výročie, 
čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, 
otec a dedko Viliam Horváth. S láskou na Teba 
spomíname, navždy ostaneš v našich srdciach. 
Manželka, deti, nevesta a vnuci.

Dňa 17. februára sme si pripome-
nuli prvé výročie úmrtia nášho 
drahého Jána Kontára. S láskou 
na neho spomínajú manželka s ro-
dinou a celá ostatná rodina.

Už nastal ten čas, kedy sme Ťa videli posled-
ný raz. Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, sú 
okamihy, na ktoré tisíckrát denne spomíname. 
Márne Ťa naše oči všade hľadajú, márne po tvá-
ri slzy stekajú. Ako Ti z očí žiarila láska a dob-

rota, tak nám budeš chýbať po 
celý zvyšok života. Dňa 7. mar-
ca si pripomíname prvé výročie 
úmrtia nášho milovaného ocka 
a dedka Štefana Topora, ktorý 
nás opustil vo veku 79 rokov.                          
S láskou spomína dcéra Katka 
s priateľom Petrom a milované vnúčatá Janko 
a Katka. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku. Ďakujeme.

Dňa 1. marca si pripomíname 
prvé výročie, čo nás náhle opus-
til náš drahý milovaný manžel, 
otecko, brat, švagor, syn Robert 
Laššú vo veku 43 rokov. S lás-
kou a bolesťou v srdci spomínajú 
manželka s deťmi, sestry s rodi-
nami, brat s rodinou, mama a ostatná rodina. 
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 
Ďakujeme.

Dňa 8. marca uplynie 15 rokov, 
čo nás navždy opustil náš dra-
hý otec Július Laššú zo Senca 
vo veku 72 rokov. S láskou na 
Teba spomínajú deti s rodinami, 
manželka a príbuzní. Kto ste ho 
poznali, venujte mu tichú spo-
mienku. Ďakujeme.

Dňa 13. januára uplynulo šesť 
rokov od úmrtia Marty Micha-
lekovej, rod. Kostkovej. Pred 15 
rokmi, 19. februára, sme sa roz-
lúčili s Jánom Kostkom a pred 
desiatimi rokmi, 
20. marca, s La-
dislavom Kos-
tkom. S láskou 
na nich spomí-
name. Manžel       
s deťmi, mama         
s rodinou, prí-
buzní a známi.

Srdečne ďakujeme všetkým 
príbuzným a známym, ktorí 16. 
decembra odprevadili nášho 
milovaného manžela a otca, 
Alexandra Ravasza na jeho po-
slednej ceste. Ďakujeme za pre-
javenú sústrasť. Smútiaca man-
želka a syn. Hálás szívvel mondunk köszöne-
tet mindazoknak a rokonoknak barátoknak és 
ismerősöknek, akik december 16.-án elkísérték 
utolsó útára drága férjemet és édesapát Ravasz 
Sándort. Köszönjük az együttérző szavakat. 
Gyászoló felesége és fia. 

Desať rokov uplynulo 21. febru-
ára, kedy nás vo veku 59 rokov 
navždy opustil Karol Szabó.        
S láskou na neho spomína man-
želka, dvaja synovia, dve neves-
ty, vnúčatá Lucinka, Lukáš, An-
namária, Nikolka, brat Ľudovít     
s rodinou a ostatná rodina.
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Program na marec

Kino MIER SENEC
Začiatok film. predstavení 

o 18.hod. 

2., 3., 4. piatok - sobota - nedeľa
JACK A JILL
Jack (Adam Sandler), úspešný 
reklamný manažér, žil takmer 
dokonalý život, keby nebolo jeho 
sestry dvojčaťa (Katie Holmes), ktorá 
mu strpčuje život... USA, nevhodné 
do 12 r.,, 91 min.

Vstupné: 2,50 eur

5. pondelok   PERFECT DAYS
Niektoré veci sa nalinkovať skrátka 
nedajú. Komédia. Hrajú: I. Chýlková, 
V. Kotek, Z. Kronerová, O. Sokol         
a ďalší. ČR, nevhodné do 12 r., 100 
min.

Vstupné: 2,50 eur

6. utorok   
HARRY POTTER A DARY SMRTI II
Siedma a posledná časť zo série 
filmov „ Harry Potter“ prichádza           
v dvoch častiach pod názvom „ Harry 
Potter a Dary smrti“. Vo veľkolepom 
finále vyvrcholí boj medzi silami 
dobra a zla. Všetko sa skončí. USA, 
nevhodné do 12 r., 130 min., slov. 
dabing

Vstupné: 2,20 eur

8., 9., 10. 11. štvrtok až nedeľa
KOCÚR V ČIŽMÁCH
V ďalšom príbehu sa diváci dozvedia 
niečo viac o vtipnom bitkárovi              
a milovníkovi na úteku – Kocúrovi              
v čižmách. USA, vhodné pre 
všetkých, slov. dabing, 90 min.

Vstupné: 2,50 eur

12., 13. pondelok - utorok
MISSION: IMPOSSIBLE – GHOST 
PROTOCOL
Štvrté pokračovanie úspešného 
špionážneho thrilleru. Drsnejšiu          
a intenzívnejšiu misiu hrdinovia 
ešte nezažili. Hrajú: T. Cruise, Paula 
Patton a ďalší. USA, nevhodné do 15 
r., 133 min.

Vstupné: 2,50 eur

15., 16. štvrtok - piatok
KONTRABAND
Príslušník finančnej stráže Chris 
kedysi pracoval ako pašerák, no 
svoje zločinné remeslo už dávno 
zavesil na klinec... Thiller. USA/VB, 
nevhodné do 15 r., 110 min.

Vstupné: 2,50 eur

17., 18. sobota - nedeľa
SILVESTROVSKÁ NOC
Film oslavuje lásku, nádej, 
odpustenie, druhé šance aj 
nové začiatky v najrušnejšom                                
a najsľubnejšom meste sveta New 
Yorku. Romantická komédia. Hrajú: 
H. Berry a ďalší. USA, nevhodné do 
12 r., 100 min.

Vstupné: 2,30 eur

20. utorok   MUŽI V NÁDEJI
Šarmantný bonviván Rudolf (B. 
Polívka) úspešne uplatňuje svoju 
divokú teóriu o účinku nevery 
v každodennej praxi. Napokon  
však ponúkne zaťovi niekoľko 
osvedčených rád, ako vniesť do 
monotónneho manželstva potrebné 
vzrušenie. ČR, nevhodné do 15 r., 
115 min.

Vstupné: 2,20 eur

22., 23., 24., 25. štvrtok až nedeľa
HUGO A JEHO VEĽKÝ OBJAV
Pod povrchom fascinujúceho 
dobrodružstva malého chlapca           
z nástupišťa sa skrýva silný príbeh. 
Jeden z najslávnejších režisérov 
našej doby  (Martin Scorsese) pozýva 
na úžasnú výpravu. USA, nevhodné 
do 12 r., 126 min.

Vstupné: 2,50 eur

26. pondelok   LÓVE
Pravdivá milostná dráma zo 
súčasnosti, ktorá sa odohráva na 
periférii veľkomesta. Film scenáristu a 
režiséra Jakuba Kronera je podobne 
úspešný ako Bratislavafilm, určený 
mladému divákovi s ambíciou zaujať 
aj staršiu cieľovú skupinu. Účinkujú: 
M. Nemtuda, J. Gogál, D. Cinkota, 
K. Svarinská, R. Luknár, A. Hajdu, Ľ. 
Kostelný a ďalší  SR/ČR, nevhodné 
do 12 r., 90 min.

Vstupné: 2,30 eur

27. utorok   JANA EYROVÁ
Životný príbeh mapujú dramatické 
a pohnuté situácie, ktoré zúfalú                    
a vydesenú mladú ženu priviedli 
až do domu duchovného otca, kde 
sa chce nadobro odstrihnúť od 
minulosti. VB, nevhodné do 12 r., 
120 min.

Vstupné: 2,20 eur

29. štvrtok   BASTARDI 2
Druhý diel českého filmu o 
nefungujúcom systéme v základnom 
školstve začína krátko po smrti 
najväčšieho „Bastarda“ Michala 
Dostála. Hrajú: T. Magnusek, M. 
Dejdar, J. Krampol. ČR, nevhodné 
do 12 r., 97 min.

Vstupné: 2,30 eur

30. piatok
ALVIN A CHIPMUNKOVIA 3
Tretí diel rozprávkových 
dobrodružstiev Alvina a Chipmunkov 
sa vracia do minulosti. Rodinný 
animovaný film. USA, vhodné pre 
všetkých, 90 min., dabing

Vstupné: 2,50 eur

Detské a mládežnícke filmové 
predstavenia:

11. nedeľa o 15.30 hod.
KOCÚR V ČIŽMÁCH
V ďalšom príbehu sa diváci dozvedia 
niečo viac o vtipnom bitkárovi               
a milovníkovi na úteku – Kocúrovi              
v čižmách. USA, vhodné pre 
všetkých, slov. dabing, 90 min.

Vstupné: 2,50 eur

18. nedeľa o 15.30 hod.
ŠMOLKOVIA
Sú malí modrí 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: 2,20 eur

Kultúrne podujatia: kinosála

4. nedeľa o 15.30 hod. 
Vlk, neklam divadlo Ludus
Klasický rozprávkový príbeh hraný 
ako súdny proces s vlkom. Porotu 
tvoria deti /diváci. Sudcu, žalobcu   
a vlka hrajú herečky. Deti/porota sa 
však nedajú oklamať.

Vstupné: 2 eurá

19. pondelok od 8. hod.
ZUČ - prehliadka škôl 5. ročník
 
21., 22. streda - štvrtok od 10. 
hod.
Malá Tália - prehliadka detskej 
dramatickej tvorivosti 
Organizátor: Malokarpatské osvetové 
stredisko

25. nedeľa o 15. hod.
Benefičný koncert

Kultúrne podujatia: Labyrint

9. piatok o 18. hod. vernisáž
Výstava obrazov: akad. mal. Peter 

Galvánek - Dobre je, keď sa duša 
usmeje, Výstava fotografií: Viktor 
Bors, Dia Takácsová, Tomáš Schiller 
- Našimi očami, 
Výstava trvá  od 5. do 30. marca

17. sobota o 16. hod.
Hlúpe kura - bábkové divadielko pre 
deti 

Vstupné: 2,50 eur

Mestské múzeum: Turecký dom 

Výstavy
- Stála expozícia prírody a starších 
dejín Senca a jeho okolia 
- Zem, planéta hmyzu
Výstava o expedíciách slovenských 
zoológov zo seneckého regiónu 
nielen u nás, ale aj vo svete. Výstava 
potrvá do 6. apríla.

Prednášky, semináre:

15. štvrtok od 8.30 hod.
Vedomostná konferencia žiakov ZŠ 
s vyuč. jaz. maďarským na tému 
revolúcie v rokoch 1848 – 1849. 
Miesto konania: múzeum.  

28. streda o 19. hod. 
Zem, planéta hmyzu
Populárno – vedecká prednáška 
doc. Petra Fedora k aktuálnej výstave         
v múzeu.  

Otvorené utorok: 10. - 16., 
streda - piatok: 10. - 18.
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Opäť TANEC a zábava

Dňa 10. februára plesali pedagógovia, 
rodičia a priatelia Spojenej školy s vjm 
vo veľkej hale Elektrovodu. 
Tradičný ples sa uskutočnil vďaka čle-
nom rodičovského združenia a priate-

ľom školy. Vďaka patrí aj sponzorom, 
ktorí svojimi darmi do tomboly prispeli               
k tomu, aby hostia odchádzali s hodnot-
nými cenami (bolo ich vyše šesťdesiat). 

Deň maďarskej kultúry oslávili 26. januára 
v budove seneckého gymnázia a SOŠ       
s vjm. Okrem kultúrneho programu si 
žiaci vypočuli prednášku regionálneho 
historika a fotografa Jenő Görföla, ktorý 
zaujímavo prezentoval významné pamäti-
hodnosti a miesta na Slovensku. Virtuál-

ne navštívili kostoly z doby panovania Ár-
pádovcov a v duchu blúdili po trase, ktorú 
absolvoval na svojich potulkách na území 
Slovenska Sándor Petőfi. Hosť okorenil 
svoju prednášku vtipnými anekdotami     
a zapojil aj študentov, otestoval ich vedo-
mosi a tí najlepší získali vecné ceny. 

Deň MAĎARSKEJ kultúry

Lángok lángja ez
És égjen a láng mindünk szívéből,
mint nap fénye már hűség hitéből,
zord éjt oszlassa, hozza hajnalunk,
hisz mi a fénynek fia maradunk,
tűnjön a sötét,  ébredjen lelkünk,
IGAZAT hisszük, nem sandán sejtjük,
éltessen a láng, mutassa utunk,
lássa a világ: ébredni tudunk!
Restség, kényelem nem lesz útitárs,
bizalom mienk! Ő ébreszt, felráz,
igaz, szent a láng, mert szívünk gyújtja,
vezércsillagunk, a jövőnk útja,
lángoklángja ez, nem árt, nem rombol,
jutalmaégnek, futár a sorstól,
dobbanó szívek szítsátok égig,
ő útján járjunk kezdettől végig!
Szűzi piros láng nem lesz alkonyod,
éltesd szíverőnk, csak ezt akarod,
emberek szíve leltára jónak,
szónoka végre ébresztő szónak!
Mindig mutasd meg merre kell menni
és egyre jobban hajnalt szeretni!
Te tiszta szent láng zúzd szét a rosszat,
hadd kövesse mind a tisztát, jobbat!
És a tékozlók szíve megértse:
rátérniük kell a lángra, fényre,
így majd sok ezer tiszta szív hevít
és az új láng már vezet és segít!

Mgr. Katona Roland

ÚJRA tánc, tánc, tánc …

Január 26-án kis kultúrműsorral és egy 
rendhagyó irodalom- és régióismereti 
órával ünnepeltük meg iskolánkban a 
magyar kultúra napját. Görföl Jenő hely-
történész és fotográfus, az intézmény volt 
diákja vetítéssel egybekötött előadást 
tartott szűkebb és tágabb pátriánk jelen-
tős műemlékeiről és emlékhelyeiről.

Fényképei segítségével képzeletben vé-
gigjártuk a környék értékes Árpád-kori 
templomait, és bebarangoltuk Petőfi Sán-
dor egykori felvidéki útját is. Vendégünk 
érdekes anekdotákkal fűszerezett előa-
dásába sikeresen bekapcsolta a diákokat 
is, akik közül a legaktívabbak jutalomban 
részesültek.                  Szabó Eszter tanár

A magyar KULTÚRA napja 

Február 10-én ismét báloztak a szenci 
Közös Igazgatású Magyar Tanítási Nyel-
vű Iskola  pedagógusai, szülők és iskola-
barátok az Elektrovod nagytermében. A 
hagyományos bál a szülői szövetség tag-
jainak és az iskolabarátok segítségének 

köszönhetően valósult meg. Köszönet a 
támogatóknak, akik tombolaajándékaik-
kal (több mint 60 díj volt) hozzájárultak 
ahhoz, hogy a vendégek értékes ajándé-
kokkal térjenek haza. Jövőre újra tánc, 
tánc, tánc …

Kontár Zsuzsanna ig.

BASKETBALISTKY 
zvíťazili a postúpili
Dievčatá zo Spojenej školy s vjm získali 
1. miesto na súťaži stredoškolákov v bas-
ketbale o Pohár predsedu BSK (A. Csadi-
ová,  A. Csemezová, N. Csukaová, E. Kal-
márová, N. Soósová, A. Vizyová). Z po-
stupu boli v eufórii a každému ukazovali 
víťazný pohár. Gratulujeme im a držíme 
palce, aby 19. apríla úspešne reprezento-
vali školu na krajskom kole súťaže.

Elsők LETTÜNK
Február 7-én a szenci Magyar Tanítá-
si Nyelvű Szakközépiskola lányai részt 
vettek a járási kosárlabda-bajnokságon, 
és a legsikeresebbek lettek (Csadi A.,  
Csemez A., Csuka N.,  Kalmár E., Soós 
N., Vizy A.). Gratulálunk a lányoknak, és 
szorítunk nekik, hogy majd az április 19-
én megrendezett kerületi fordulón is he-
lytálljanak.

Kontár Zsuzsanna ig.
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Tradičná súťaž seneckých 
základných škôl v skoku do 
výšky si zapísala už svoj 27. 
ročník. Najlepšie výkony po-
dávali žiaci Základnej školy 
Tajovského, ktorí si odnies-
li Putovný pohár primátora 
mesta.

Druhá skončila ZŠ Mlynská      
a tretia ZŠ A. M. Szencziho. 
Celkovo sa zapojilo 107 žia-
kov. Školy mohli do siedmich 
vekových kategórií u chlapcov 
aj dievčat nominovať po troch 
žiakov a tri žiačky.
Vlaňajší chlapčenský rekord 
150 cm padol, o centimeter ho 
„preskočili“ až v troch kategó-
riách.
Keď v roku 1978 túto súťaž ini-
cioval Vladimír Chríbik, nikto 
by si netrúfol povedať, že tra-
dícia zostane zachovaná do-
dnes. „Sú to už tisíce žiakov, 

ktorí sa zapojili. Vždy sa na 
meranie síl v skoku do výšky 
tešia. Aj keď nie všetci skok 
zvládajú štýlovo, skáču a tešia 
sa z výkonov, keď si z roka na 
rok môžu pripísať centimetre,“ 
uviedla už dlhoročná organi-

zátorka Alžbeta Vinczeová. 
Žiaci seneckých škôl sú súťa-
živí, v atletike dosahujú dobré 
výsledky. Prispieva k tomu aj 
tradičná Senecká latka. 

Eva Lauková
foto Ján Lauko

Opäť posunuli LATKU

Nina Hlaváčová zo ZŠ A.M. Szencziho skočila 129 cm a zvíťazila.

Prvý Športový deň  sa usku-
točnil na ZŠ A. M. Szencziho. 
Mal tri časti - aerobik viedla 
Katarína Koczkov a do obľúbe-
nej zumby sa zapojilo viac ako 
30 prítomných dievčat a žien. 
Do Senca prišiel aj známy ta-
nečník Fredy Aisy a s ním aj 
taebo. Športový deň zastre-

šovala Renáta Siposová, kto-
rá sa venuje zumbe. „Chceli 
sme tento deň spestriť, preto 
pribudol aerobik a taebo. Som 
rada, že sa nám podarilo získať 
Fredyho, bol pre nás všetkých 
motiváciou. Chceme, aby sa z 
podujatia stala tradícia.“
    Eva Lauková, foto Ján Lauko

Motiváciou aj FREDY 

Súťaž v ZIMNOM plávaní O Pohár Slnečných jazier 
Prvý ročník súťaže v zimnom plávaní O Pohár Slnečných jazier sa uskutoční 17. marca na Slnečných jazerách juh - pri reštaurácii 
Lobster. Preteky sú zaradené do Českého pohára v zimnom plávaní, ktorý prebieha v ČR od októbra 2011 do polovice apríla 2012. 
Českí plavci budú súperiť o body do zimných plaveckých tabuliek. Senecká súťaž je jedinou v rámci seriálu Českého pohára, ktorá 
sa organizuje mimo územia ČR. Na pretekoch sa zúčastnia plavci zo Slovenska a Česka. Súťaží sa v plávaní na 100, 250, 500 a 750 

metrov. Srdečne pozývame divákov stráviť príjemné marcové popoludnie na Slnečné jazerá. (r)

Potápači v BAZÉNE
Členovia Klubu potápačov Pic-
card Senec reprezentovali mes-
to na plavecko - potápačskej 
akcii s názvom Aronnax Apnea 
Cup. Pripravili ju potápači z klu-
bu Aronnax Bratislava na plavár-
ni Lafranconi. Každé zúčastne-
né družstvo tvoril tím maximálne 
desiatich plavcov s potápačský-
mi plutvami. Plávali štafetovým 
spôsobom každý 25 m (dĺžku 
bazéna) pod vodou na jeden ná-
dych. Cieľom súťaže bolo zaplá-
vať za 60 minút čo najdlhšiu trať. 
Napriek mnohoročnej prestávke 
v aktívnom plávaní a extrémne 
krátkemu času na prípravu plav-
cov Piccardu sa v konkurencii 
desiatich tímov zo Slovenska 
umiestnili na 6. mieste, keď 
odplávali trať v celkovej dĺžke 
5400 m.

V Spišskej Novej Vsi sa konal 
II. ročník medzinárodných pla-
veckých pretekov pod názvom 
Putovný pohár Slovenského 
raja. Zišlo sa na ňom 250 detí 
z celého Slovenska a zo za-
hraničia.
Vo farbách ŠK Iglovie poboč-
ky Senec sa predstavilo 12 
pretekárov, ktorí vybojovali 

desať medailových umiestne-
ní, z nich päť zlatých. 
Aj napriek nevýhodným pod-
mienkam trénovania v Senci 
a krátkej tréningovej prípra-
ve deti veľmi prekvapili a na 
pretekoch, ktoré sa konali vo 
výbornej atmosfére, si všetky 
zlepšili svoje osobné rekordy.

(hof)

Vyplávali si DESAŤ medailí 



15SENČAN  február 2012 ŠPORT 

Nielen výsledky a umiestenia 
sú dôležité. Príkladom nadšenia 
a radosti z hry je senecký tím 
Bulls, ktorý účinkuje v Seneckej 
hokejbalovej lige prvú sezónu. 
Po 14 kolách je na poslednom 
mieste a dal iba deväť gólov.    
O to väčšiu radosť majú hráči          
z každého jedného. 
Kapitán celku Bulls Dávid Du-
bovec, študent bilingválneho 
gymnázia v Bratislave, vraví, 
že je to ich koníček a za dva-tri 
roky budú rovnocennejším par-
tnerom v súťaži. „Trénujú s nami      
a radia nám predovšetkým cha-
lani vedúceho tímu ligy Wat-
berg, veľmi nám to pomáha.“
Vznikli v lete minulého roku, 
spolu ich je 12 v tíme. Dresy si 
kúpili za svoje. Niektorí star-
ší odišli, dvaja mladí pribudli. 
Sú čisto seneckým mužstvom, 
majú najmladší káder. Veď                     

v ňom hrá osem 16-ročných 
chalanov, ktorí nikdy hokejbal 
súťažne nehrali. Poznať ich 
aj podľa prilieb s mriežkami, 
chrániacich tvár. „To sú pravid-

lá, hráči do 17 rokov ich musia 
mať,“ vysvetľuje Dávid, pre kto-
rého je hokejbal koníček. „Keď 
som bol chorý, nevydržal som 
a išiel som sa pozrieť na zápas. 

Hneď som chcel chytiť hokejku 
a vybehnúť na ihrisko.“ Zatiaľ im 
chýba zohratosť a opora v brán-
ke. Chuti však majú na rozdáva-
nie.              (el), foto Ján Lauko

Keď nechýba chuť a RADOSŤ z hry

Z dôvodu zlého počasia               
a nevyhovujúceho stavu hra-
cích plôch výkonný výbor 
Únie ligových klubov schvá-
lil odloženie prvého jarného 
kola druhej najvyššej súťaže 
II. ligy. 

Zápas futbalistov SFM Senec 
s Michalovcami sa odkladá na 
4. apríla (pôvodne 3. marca).
Prvým súperom seneckých 
futbalistov tak bude mužstvo 
Podbrezovej, stretnutie odo-

hrajú na jeho ihrisku 10. mar-
ca. Senčania majú po jesen-
nej časti 23 bodov a sú na 5. 
priečka, Podbrezovej patrí 2. 
priečka s 35 bodmi.
Hráči SFM v rámci prípravy 
odohrali 10 zápasov, z nich 
štyri vyhrali, jeden remizovali 
a päť prehrali. Medzi mužstva-
mi, s ktorými si zmerali sily, 
boli štyri celky Corgoň ligy.      
V poslednom zápase so Slo-
vanom Senčania prehrali 0:4.

Eva Lauková, foto Ján Lauko

Futbalisti odštartujú JARNÚ odvetu v Podbrezovej

Čast najmladšieho mužstva hokejbalovej ligy Bulls. Radosť z každého gólu je neprehliadnuteľná.

Novým trénerom hádzanárok 
ŠKP Piccard Senec, hrajúcich 
nadnárodnú ligu WHIL, sa stal 
Ján Kordoš, ktorý trénoval pr-

voligové družstvo žien v Mod-
re. Podľa predsedu klubu Fran-
tiška Gábriša dôvodom výme-
ny boli kolísavé výkony, ale 
predovšetkým fakt, že hráčky 
mali príliš malý rešpekt pred 
trénerom Kelemenom. Hneď 
prvý dôležitý ligový zápas no-
vému trénerovi vyšiel, jeho tím 

vyhral nad výborným českým 
celkom z Mostu a bol jedným                                                  
z najväčších prekvapení 
WHIL.  V ďalšom zápase však 
už jeho zverenky prehrali vo 
Veselí nad Moravou. Otestoval 
ich aj v zápase s juniorskými 
reprezentantkami Maďarska 
a aj keď opäť ťahali za kratší 
koniec, stretnutie pokladal za 
dôležité. „Súperky boli výbor-
né, problém s nimi by mali aj 
iné celky z WHIL.“
Opäť sa ukázali chyby v obra-
ne, aj keď káder nebol kom-
pletný. „Má to však aj pozitíva, 
v takýchto ťažkých zápasoch 

sa získavajú skúsenosti. Aj 
hráčky si uvedomili, že obra-
nu musia skvalitniť, tam robia 
najviac chýb.“ Tréner vraví, že 
hráčky sú kondične aj v útoku 
na tom dobre. „Po prehrách si 
však prestali veriť, chýba im 
bojovnosť. Je to perspektív-
ny káder, sú v ňom aj staršie 
skúsené hráčky, ktoré ťahajú 
mladšie hore.“
Tréner je pri družstve len krát-
ko. „Je samozrejmé, že sa 
musíme viac spoznať, verím, 
že budeme dobre spolupra-
covať.“

 Eva Lauková, foto Ján Lauko

Lukáš Hlavatovič v prípravnom zápase s DAC Dunajská Streda (3:3).

HÁDZANÁRKY s novým trénerom 
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Výborné výsledky dosiah-
li seneckí taekwondisti na 
medzinárodných pretekoch 
Slovak Open 2012, ktoré sa 
konali 12. februára v špor-
tovej hale Elán v Bratislave. 
V konkurencii piatich krajín 
(SR, ČR, Rakúsko, Srbsko, 
Chorvátsko) získali 20 me-
dailí.

Tréner a úspešný slovenský 
reprezentant Tibor Labuda: 
„Som veľmi spokojný, pre väč-
šinu našich pretekárov to bola 
prvá veľká súťaž, boli sme 
najlepší klub v počte medai-
lových umiestení. Moji žiaci 
ma potešili, uspeli nielen v tí-
moch, ale aj v individuálnych 
disciplínach.“ Mali minimálne 
žltý pás, traja červený, jeden 
červeno-čierny. Ich vekové 
rozpätie je od siedmich do 35 
rokov.
Senčania mali na súťaži tri 
tímy – muži seniori vyhrali for-

my, druhí skončili v sparingu 
(voľný súboj). Seniorky ženy 
boli tretie v sparingu a dru-
hé vo formách. Juniori získali 
druhé miesto v sparingu a tre-
tie vo formách.
Výsledky v individuálnych 
súbojoch: Daniela Glavani-
čová: 1. miesto sparing, 3. for-
my, Soňa Konsteková: 2. for-

my, Patrik Sobota: 2. formy, 
Richard Škabla: 3. sparing, 
Kristián Piroška: 3. sparing, 
Filip Rumanovič: 2. sparing, 
Martina Valentová: 1. formy, 
2. sparing, Soňa Vitová: 1. 
sparing, Jaroslav Šalát: 2. 
formy. 
Tibor Labuda: 3. tím sparing 
spolu s Davidom Baráthom  

(tím Slovakia 2), 3. tím formy 
(tím Slovakia), 3. individual 
sparing.
Senecký klub registruje 25 
pretekárov. „Klub je stabilizo-
vaný, mojich zverencov trénu-
jem už päť-šesť rokov, výsled-
ky sa dostavili,“ konštatuje T. 
Labuda.“       
                          Eva Lauková 

Medailová ŽATVA taekwondistov 

Senecká RUKA 
so svetovou špičkou

Už 19. ročník jednej z najväč-
ších medzinárodných súťaží   
v pretláčaní Senecká ruka 
sa uskutoční  30. a 31. marca 
v mestskom kultúrnom stre-
disku. Ako uviedol prezident 
Asociácie pretláčania rukou 
Ing. Marián Čapla, očakáva 
sa účasť pretekárov z takmer 
20 krajín. „Majú prísť aj Fíni, 
ktorí na tejto súťaži ešte ne-
štartovali. Ohlásili sa Švédi,   
v silnej zostave prídu Nemci 
aj Maďari. Už tradične súťažia 
armwrestleri z Česka, Poľska, 
Bulharska, Talianska, oča-
kávame Belgičanov, Španie-
lov, Francúzov, Holanďanov, 
Švajčiarov aj Turkov.“ Uvidí-
me aj celú slovenskú špič-
ku, pretože Senecká ruka je 
poslednou  súťažou, z ktorej 
je možnosť kvalifikovať sa na 
májové majstrovstvá Európy. 
Pripravujú sa i Senčania, me-
dzi nimi aj najlepšia slovenská 
pretláčačka Lucia Debnárová. 
Finále seniorov je na prog-
rame v sobotu 31. marca od 
18. hod.                       (el)

Akvabela Športoveho klu-
bu Aquatica a žiačka I.                   
A triedy ZŠ Mlynská v Sen-
ci Petra Smandrová vyhrala        
v Bratislave majstrovstvá 
Slovenska v povinných fi-
gúrach v synchronizovanom 
plávaní v kategórii mladšie 
žiačky C (7- až 8-ročné). 

„Je to jej prvý úspech na maj-
strovstvách Slovenska, ale zís-
kala úspechy aj na iných pre-
tekoch,“ vraví trénerka Ivana 
Solymosyová. V máji budú dva 
roky, čo Peťka začala trénovať. 

„Je šikovná, trénuje trikrát do 
týždňa, dva razy chodí na hip-
hop. Väčšina dievčat má aj iné 
aktivity, väčšina tancuje.“ Dve 
štvrté miesta v kategórii mlad-
šie žiačky B (9- až 10-ročné) 
i v kategórii mladšie žiačky A 
(12-ročné a mladšie) si vyplá-
vala Senčanka Zuzana Tereza 
Neczliová z III. A ZŠ Mlynská. 
Akvabely Športového klubu 
Aquatica sa zúčastnili aj na 
súťaži Memoriál Míly Heršál-
kovej v Brne. Senčanka Vanda 
Vláčilová zo ZŠ Tajovského 
obsadila pekné šieste miesto                  
v povinných figúrach v kate-
górii žiačky A (9-ročné a mlad-
šie). Ďalšia Senčanka Zuzana 
Tereza Neczliová, ktorá súťa-
žila v kategórii mladšie žiačky, 
sa umiestnila na 67. mieste       
v konkurencii 111 pretekárok. 
Na pretekoch sa zúčastnilo 
celkovo 298 pretekárok z jede-
nástich klubov Českej republi-
ky a Slovenska.     
V Športovom klube Aquatica 
Bernolákovo trénuje 20 detí,    
z nich osem je zo Senca.   (el)

Petra MAJSTERKOU Slovenska

Daniela Glavaničová Vľavo Tibor Labuda, slovenský reprezentant a tréner.

Petra Smandrová

Vanda Vláčilová
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Primátor mesta Senec podľa § 
12 zákona č. 333/2004 Z.z. o 
voľbách do Národnej rady Slo-
venskej republiky a v súlade s 
rozhodnutím predsedu Národ-
nej rady Slovenskej republiky č. 
347/2011Z.z. o vyhlásení volieb 
do Národnej rady Slovenskej 
republiky, ktorý určil deň kona-
nia volieb na sobotu 10. marca 
2012, vytvoril volebné okrsky 
na odovzdávanie hlasovacích 
lístkov a na sčítanie hlasov a ur-
čil volebné miestnosti vo voleb-
ných okrskoch na území mesta 
Senec takto:

Volebný obvod č. 1
Volebný okrsok č. 1

Volebná miestnosť: Stredná 
odborná škola Kysucká ul. 14, 
Senec
Ulice: Zemplínska, Kalinčiako-
va, Gagarinova, Jánošíkova, 
Liptovská,  Novomeského, E. 
B. Lukáča, J. Smreka, Pri Strie-
bornom jazere, M. Urbana

Volebný okrsok č. 2
Volebná miestnosť:  Stredná 
odborná škola Kysucká ul. 14, 
Senec
Ulice: Bratislavská, Baničova, 
Ľ. Fullu, Záhradnícka, Žarnovo-

va, Karola Šišku, Dobšinského, 
Hany Zelinovej, Ulica pri Búro-
ši, Horná, Dolná, Turnianska, 
Sereďská, Muškátová, Ružová, 
Fialková, Tulipánová

Volebný obvod č. 2
Volebný okrsok č. 3

Volebná miestnosť:  Školský 
klub, Sokolská ul., súp. č. 4134 
, Senec
Ulice: Svätoplukova č. 1-57 
a 2-26, Považská, Kysucká, 
Oravská

Volebný okrsok č. 4
Volebná miestnosť: Školský 
klub, Sokolská ul., súp. č. 4134, 
Senec
Ulice: Košická, Pribinova, Hor-
ný dvor

Volebný obvod č. 3
Volebný okrsok č. 5

Volebná miestnosť: Základná 
škola s VJM A. M.Szencziho, 
Námestie A. Molnára č. 2, Se-
nec
Ulice: Pezinská, Pivničná, 
Moyzesova, Nám. A. Molnára, 
Robotnícka, Vinohradnícka, 
Fr. Kráľa, Tehelná, Trnavská, 
Farské námestie, Gaštanová, 
Šípková, Trnková, Višňová, Če-

rešňová
Volebný okrsok č. 6

Volebná miestnosť: Základná 
škola s VJM A. M. Szencziho, 
Námestie A. Molnára č. 2, Se-
nec
Ulice: J. Jesenského, Šafári-
kova, A. Dubčeka, A. Hlinku, J. 
Farkasa, J. Csermáka, J. Mur-
gaša, Mesačná, Pri Štifte

Volebný obvod č. 4
Volebný okrsok č. 7

Volebná miestnosť: Materská 
škola, Kollárova ulica č. 23, 
Senec
Ulice: Bernolákova, Mierové 
nám., Nám. l. mája, Mäsiarska, 
Turecká, Krátka 

Volebný okrsok č. 8
Volebná miestnosť: Materská 
škola Kollárova ulica č. 23 , 
Senec
Ulice: Hurbanova , Kollárova

Volebný obvod č. 5
Volebný okrsok č. 9

Volebná miestnosť:  Základná 
škola J. G. Tajovského, Tajov-
ského ul. č. 1, Senec                                
Ulice: Svätoplukova č. 59 - 101 
a 28 - 78,  Hviezdoslavova, 
Chalupkova, A. Sládkoviča, Ži-

tavská, Fándlyho, Inovecká
Volebný okrsok č. 10

Volebná miestnosť: Základná 
škola J. G. Tajovského, Tajov-
ského ul. č.1, Senec
Ulice: Sokolská, Tajovského, 
Vajanského, Športová, Priemy-
selná, B. Bartóka, Letná
  

Volebný obvod č. 6
Volebný okrsok č. 11

Volebná miestnosť: Gymná-
zium A. Bernoláka, Lichnerova 
ul. č. 69, Senec
Ulice: Lichnerova, Školská, 
Štúrova, SNP, Hollého, Rybár-
ska, Šamorínska, Železničná, 
Slnečné jazerá

Volebný okrsok č. 12
Volebná miestnosť: Základná 
škola Mlynská ul. č. 50, Senec
Ulice: Vodná, Štefanikova, Dú-
hova, Slnečná, Jasná, Kvetná, 
Mlynská, Vrbenského,  Fučí-
kova, Rosná, Boldocká cesta, 
Jarná, Lúčna, Hečkova, Nit-
rianska, Dlhá, Jesenná, Zim-
ná, Agátová, Brezová, Lipová, 
Orechová

Volebný okrsok č. 13
Volebná miestnosť: Materská 
škola m. č. Svätý Martin 3
Ulice: m. č. Svätý Martin

Rozhodnutie primátora mesta Senec
o určení volebných okrskov a volebných miestností vo volebných okrskoch,

miesta a času konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky.

• Volič je povinný po prícho-
de do volebnej miestnosti 
preukázať svoju totožnosť 
predložením občianskeho pre-
ukazu a voličského preukazu, 
ak mu bol na jeho vyžiadanie             
vydaný. 

• Vo volebnej miestnosti do-
stane volič hlasovacie lístky 
a prázdnu obálku opatrenú 
odtlačkom úradnej pečiatky 
obce. 

• Každý volič sa musí pred hla-
sovaním odobrať do priestoru 
určeného na úpravu hlasova-
cích lístkov. Voličovi, ktorý sa 
neodobral do tohto priestoru, 
okrsková volebná komisia hla-
sovanie neumožní. 

• V priestore určenom na úpra-

vu hlasovacích lístkov vloží vo-
lič do obálky jeden hlasovací 
lístok (jedna politická strana). 

• Na hlasovacom lístku, ktorý 
vloží volič do obálky, môže za-
krúžkovaním poradového čísla 
najviac u štyroch kandidátov 
uvedených na hlasovacom 
lístku vyjadriť, ktorému z kan-
didátov dáva prednostný hlas. 

• Volič, ktorý nemôže sám 
upraviť hlasovací lístok pre 
zdravotné postihnutie alebo 
preto, že nemôže čítať alebo 
písať, má právo vziať so sebou 
do priestoru určeného na úp-
ravu hlasovacích lístkov iného 
voliča, aby podľa jeho poky-
nov upravil hlasovací lístok       
a vložil ho do obálky. Členovia 
okrskovej volebnej komisie ne-

smú voličom upravovať hlaso-
vacie lístky. 

• Za voliča, ktorý nemôže pre 
zdravotné postihnutie sám vlo-
žiť obálku do volebnej schrán-
ky, môže ju do nej na jeho po-
žiadanie a v jeho prítomnosti 
vložiť iný volič, ale nie člen vo-
lebnej komisie. 

• Volič, ktorý sa nemôže do-
staviť do volebnej miestnosti 
zo závažných, najmä zdravot-
ných dôvodov, má právo po-
žiadať okrskovú volebnú komi-
siu o vykonanie hlasovania do 
prenosnej volebnej schránky.

• Volič môže na mestskom 
úrade (evidencia obyvateľstva) 
nahlásiť požiadavku o prenos-
nú volebnú schránku.

» Pokyny pre voliča • Pokyny pre voliča « Voličský
PREUKAZ

Volič, ktorý sa v deň volieb ne-
bude zdržiavať v mieste svojho 
trvalého pobytu, teda nebude 
môcť voliť vo volebnom okrsku, 
v ktorého zozname je zapísaný, 
môže požiadať obec o vydanie 
voličského preukazu.

Voličský preukaz sa vydáva 
na prízemí mestského úradu 
na evidencii obyvateľstva na 
počkanie.
Žiadosť o vydanie voličského 
preukazu podáva obci volič 
osobne, alebo prostredníc-
tvom ním splnomocnenej 
osoby.

Volič môže požiadať o vydanie 
voličského preukazu najneskôr 
do 8. marca 2012 do 15. hod.
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