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Burzy starožitností
a ZBERATEĽSTVA
Podujatie osloví milovníkov
starožitností a zberateľských
kuriozít. Je určené pre milovníkov a zberateľov mincí,
medailí, bankoviek, známok,
pohľadníc, nálepiek, autíčok,
hodín, hracích skriniek, historických zbraní, motýľov, minerálov, umelecko-remeselných
výrobkov, etikiet, odznakov,
vlajočiek, kníh, obrazov, grafiky, porcelánu, gramoplatní, magnetofónových pások,
auto-moto veteránov a iných
zberateľských zaujímavostí.
Burzy sa uskutočnia vždy
v sobotu od 6. do 14. hod.
v termínoch: 14. apríla, 5.
mája a 9. júna.

Konajú sa v areáli Slnečných
jazier juh pod železničnou stanicou. Vstupné pre návštevníkov je 1 euro, vstupné pre predávajúcich 10 až 30 eur. Info:
0903 753 758

Senecká firma Romag slávnostne otvorila novú, na Slovensku ojedinelú technologickú
linku na zhodnocovanie plastových odpadov zo spracovania starých vozidiel. Je výsledkom
takmer dvojročného prieskumu a úsilia. Plastové komponenty v priemernom starom vozidle
vážia približne 80 až 120 kilogramov. Vstupom do linky sú podrvené plasty zo spracovania
starých vozidiel, výstupom čisté vytriedené druhy plastov rozdelené na jednotlivé frakcie
– polyetylén, polypropylén, ABS a polystyrén. Čistota týchto výstupných frakcií je 98 až 99
(el), foto Jána Lauko (pokračovanie na str. 6)
percent.

Spoznáme najlepších
športovcov roku 2011
Mesto Senec pozýva na podujatie
Športovec roka mesta Senec za rok
2011. Vyhodnotenie sa koná v stredu
18. apríla o 17. hod. v kinosále mestského kultúrneho strediska.
Pripravený je zaujímavý program,
v ktorom účinkujú: No Limits, Team SX
- kaskadéri, akrobati, parkour, - Zumba
deti, Latinsko-americké tance, futbalisti
Pusinky, Taekwon-do. Moderuje Tatiana Čuperková (moderátorka STV). (r)

Mesto so spoločnosťou AVE Bratislava zdokonaľujú aj separovanie odpadu
Separovanie komunálneho odpadu v Senci sa rozširuje, kladie
sa dôraz aj na výchovu a osvetu.
V mestských častiach pribudnú
modré zberné nádoby na papier
(nepatrí do nich všetko papierové) a červené na kov (tiež majú
svoje obmedzenia). Na zbernom
dvore pristavia nádobu na jedlé
oleje a tuky. Nebezpečný odpad
sa bude dať odviezť aj na medziskládku na Červenom Majeri
v Martinskom lese.
(viac na str. 4, 5)
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POCHVALA z Bruselu

Nová PLOŠINA slúži

Mesto má novú vysokozdvižnú
plošinu, pomocou ktorej robilo
Park oddychu sa zapáčil natoľko, že ho viacerí chceli vidieť „naživo“
jarné orezy stromov v meste.
Ako uviedla vedúca oddelenia
vovu na konferencii hodnotiacej verejnej zelene, údržby a čistevýsledky operačného progra- nia mesta Ing. Viera Kolozsvárimu Bratislavského kraja. Chce- ová, orezávali sa lipy na ul. SNP,
la ich však vidieť na vlastné oči. stromy v amfiteátri a pri niektoV sprievode viceprimátorky He- rých bytových domoch, kde
leny Nemcovej, projektových zasahovali do okien, resp. sa
manažérok A. Matlohovej, Ing. o domy opierali.
Nataši Urbanovej, PhD. a odborníkov z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
navštívila Park oddychu, kde si
niektorí vyskúšali i ojedinelé zábavné prvky pre deti... Pozreli si
aj Farské námestie a M. Benčatová skonštatovala, že skutočnosť prekonala jej očakávanie.
„S prispením financií z fondov
Európskej únie ste vybudovali
Senecký Park oddychu dalo Európskej komisie Martina Ben- veľmi pekné časti mesta a som
mesto do užívania verejnosti čatová. Už predtým si pozrela rada, že sa o ne dobre staráte.
začiatkom minulého roku. Jeho dva senecké projekty prezento- Prispeli k tomu aj kamery, ktoré
prínos pre mamičky s deťmi, ale vané projektovou manažérkou ich chránia.“
aj seniorov ocenila i zástupkyňa mesta Mgr. Angelikou MatlohoEva Lauková, foto Ján Lauko

PREVRAT v Senci: Smer prevalcoval SDKÚ
Víťazom predčasných parlamentných volieb je strana
Smer. Získala 45 percent
všetkých hlasov, čo predstavuje viac ako polovicu kresiel v novom parlamente.
K ústavnej väčšine jej chýba
iba sedem mandátov. Druhé
KDH má za 8,8 percenta hlasov 16 poslancov rovnako ako
strana Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (8,55%). Strane Most-Híd prislúcha 13 poslancov za zisk 6,9 percenta
hlasov voličov. Jej konkurent
SMK-MKP sa do parlamentu
znova nedostala, chýbalo jej
približne pol percenta hlasov.

Najbližšie k vypadnutiu z parlamentu mali SDKÚ a SaS,
keď získali len niečo málo nad
5 percent. Účasť voličov bola
59,11%.
Tak ako stratila SDKÚ svoju
pozíciu v hlavnom meste aj
iných mestách, prišla o ňu aj

ne. Platby môžu realizovať v
hotovosti aj prostredníctvom

v sobotu 21. apríla od 8. do
12. hod., aj počas obedo-

v Senci. V parlamentných voľbách v júni 2010 mala SDKÚ
v Senci 24,81 percenta, nasledovali Most-Híd (18,35),
SaS (17,34), Smer (16,9), KDH
(6,18), SMK (5,55) a SNS
(4,08). Približne rovnaký percentuálny zisk si v marcových
parlamentných voľbách 2012
zachovali v Senci Most-Hid a
SMK. Najviac percent (24,52)
si pripísal Smer, za ním MostHíd (17,32), Obyčajní ľudia a
NO (12,79), SDKÚ (9,98), SaS
(9,39), KDH (8,20), SMK (6,40),
SNS (2,83). Účasť v Senci bola
57,01 percenta, zapísaných
bolo 14 097 voličov, 34 volilo
z cudziny.
Eva Lauková

Pomocou novej plošiny mesto
robilo ozdravné rezy aj na stromoch v parku pred poliklinikou,
ktorý sa má revitalizovať pomocou financií z eurofondov. Podľa
predsedu Enviroklubu v Senci
a člena komisie životného prostredia Ing. Jána Maglockého
stromy Sofory japonské si už
vyžadovali zdravotno-výchovný
rez, pretože ich napádali rôzne
choroby a hniloba. „Sú to dominantné stromy, majú okolo 50 až
60 rokov. Na niektorých sa museli zrezať až dve tretiny koruny.
Po tejto redukcii narastie nové
zdravé drevo.“
(el)

SVETELNÉ
znečistenie v Senci

Solar, astronomické združenie,
pripravilo ďalšiu prednášku na
Dlhý týždeň - možnosť osobne si prevziať platobné
tému Svetelné znečistenie v Senci. Uskutoční sa v stredu 11. apvýmery za daň z nehnuteľností, za komunálny odpad
ríla o 18. hod. v budove ZŠ A. M.
a ostatné miestne dane
Szencziho. Prednášať bude JaV čase od 16. apríla (vrátane platobných kariet cez POS vých prestávok. Mesto týmto roslav Šimon: Astronóm amatér,
soboty 21. apríla) do 27. ap- terminál priamo v pokladni. sleduje úsporné opatrenie na absolvent pomaturitného štúdia
ríla občania si budú môcť pre- Počas tohto „dlhého týždňa“ poštovnom a žiada občanov o astronómie v Hurbanove. Člen
vziať platobné výmery naraz pracovníčky ekonomického ústretovosť, aby využili tento združenia SOLAR a pracovník
na Astronomicko-geofyzikálnom
za daň z nehnuteľností aj za odboru – oddelenia prísluš- „dlhý týždeň“ a prišli si osobne
observatóriu v Modre. Vo svojom
komunálny odpad a ostatné ných daní a poplatku, ako vyzdvihnúť platobné výmery
voľnom čase sa venuje prevádzmiestne dane. Zároveň bude k aj pokladne budú k dispozí- a v rámci možností si aj vyspo- ke hvezdárne v Senci, pozorovadispozícii pracovisko poklad- cii denne od 7. do 18. hod., riadať daňové povinnosti.
niu Slnka a jeho zatmení.

Ing. Janette Matúšová www.senec.solarastronomy.sk
vedúca odboru ekonomiky www.solarastronomy.sk
(r)
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Založenie OHŇA môže mať
katastrofálne následky
Dlho očakávané jarné a slnečné počasie je tu. Ľudí to
čoraz častejšie ťahá do prírody a láka založiť si ohník.
Avšak mnohí si v tej chvíli
neuvedomujú, aké následky
to môže mať.

Za február a marec tohto roku
na Okresnom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru v Pezinku evidujú viac ako
301 požiarov v prírodnom prostredí.
Príkladom môže byť aj požiar
porastu s rozlohou približne
2 hektáre v neudržiavanom vinohrade pred Svätým Jurom.
Pri požiari zasahovalo deväť
príslušníkov HaZZ so štyrmi
hasičskými vozidlami a taktiež
boli použité genfovaky pre hasenie v nedostupnom teréne.

V tomto prípade ako aj v mnohých ďalších možno hovoriť
o nezodpovednom konaní občanov.
Upozorňujeme všetkých, aby
nepoužívali otvorený oheň a
nefajčili na miestach so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom, nevypaľovali porasty
a nezakladali oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť.
Dodržiavajte zásady požiarnej
bezpečnosti pri činnostiach
spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov. Občania často spaľujú
odpad vo vinohradoch a záhradách, v blízkosti lesných
porastov práve v čase, keď
je najväčší predpoklad vzniku a šírenia požiarov. Nezabezpečia dôležité opatrenia
- okolie ohniska pred rozšíre-

Dalkia Senec, a.s.,

spoločný podnik mesta Senec
a odbornej spoločnosti Dalkia,
a.s., vám ponúka zabezpečenie
odbornej obsluhy vašej kotolním požiaru, stály dozor pri
ne (s výkonom od 35 kW).
spaľovaní a častokrát sa stáNa základe obhliadky kotolne
va, že nemajú ani dostatočné
predložíme cenovú ponuku.
množstvo vody na zahasenie CENOVÁ PONUKA ZADARMO!
nebezpečného ohniska.
Tel.: 0917 340 420
Spôsobenie požiaru je poe-mail: klient@dalkia.sk
rušením platných právnych
www.dalkia.sk

predpisov a môže byť kvalifikované od priestupku až po
trestný čin, nehovoriac o tom,
aké škody môže v prírode
spôsobiť.
Pri porušení povinností fyzických osôb citovaných v zákone o ochrane pred požiarmi
môže OR HaZZ v Pezinku postupovať voči fyzickej osobe
podľa § 61 zákona NR SR č.
314/2001 Z. z. o ochrane pred
požiarmi v znení neskorších
predpisov a uložiť sankciu za
priestupok až do výšky 331
eur.
(has)

Objasnili KRÁDEŽ
v klenotníctve
Do mesiaca seneckí policajti
na základe výbornej operatívnej spolupráce objasnili prípad
krádeže retiazok v jednom zo
seneckých klenotníctiev, keď
24-ročný muž a 26-ročná žena
už čelia obvineniu z prečinu
krádeže spolupáchateľstvom.
V čase okolo obeda dňa 13.
februára odcudzili zo skleneného výkladu predajne klenotníctva v Senci šesť kusov
retiazok zo žltého kovu, čím
majiteľke spôsobili škodu takmer 4-tisíc eur.
Po preukázaní viny im hrozí
trest odňatia slobody na šesť
mesiacov až tri roky.
(r)

Wellnea ponúka zľavy
Kavitácia: 30% zľava na utrazvukové chudnutie v problematických partiách tela (pri kúpe
poukazu 5 procedúr zľava z 300
na 210 eur, na 10 procedúr zľava
zo 600 na 420 eur),
Pedikúra: pri klasickej pedikúre
zdarma masáž nôh alebo parafínový zábal,
Manikúra: pri klasickej manikúre alebo P-shine japonskej
manikúre zdarma masáž rúk či
parafínový zábal,
Masáže: 20% zľava masáž lávovými kameňmi (pri hodinovej
masáži zľava z 33 eur na 26,40
eur, pri dvojhodinovej masáži
zľava zo 66 eur na 52,80 eur),
Kaderníctvo: akákoľvek objednaná služba za viac ako 15 eur,
darček v podobe laku, vlasového séra a iné ponuky zadarmo.
Pasáž Helios I, pešia zóna
v centre oproti TatraBanke,
tel.: 0903 415 220,
e-mail: wellnea@wellnea.sk
• Hľadám na predaj pre našich
klientov byty, rodinné domy
a stavebné pozemky.
Kontakt: 0903 208 278

Dôležité čísla

Sľuboval DIVIDENDY z neexistujúcich fondov

Policajti zatkli Rudolfa K. (42)
zo Senca. Podľa polície navštevoval ľudí v okresoch Liptovský Mikuláš a Ružomberok,
je obvinený, že im sľúbil dividendy z nezistených akcií podielových fondov z kupónovej
privatizácie vo výške 2800 eur.
Podľa vyšetrovateľa za vybavenie žiadal vyplatiť 10 percent
z výšky dividend. Od ľudí tak
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muž mal vyberať poplatky od
280 do 500 eur. Sľuboval im,
že peniaze si môžu vyzdvihnúť v pobočke banky. Uviedol
im miesto a čas tretnutia, na
ktoré mali prísť. Na žiadne zo
stretnutí však už neprišiel. Je
podozrivý, že za toto obdobie
podviedol desať osôb. „Polícia
obvinila Senčana z podvodu
a sudca ho vzal do vyšetrova-

cej väzby,“ informovala žilinská
krajská policajná hovorkyňa
Jana Balogová. Polícia vyzýva občanov, ktorých obvinený
muž pod zámienkou vyplatenia
dividend z podielových fondov
navštívil a podviedol a doteraz
nepodali trestné oznámenie

na políciu, aby tak urobili na
ktoromkoľvek oddelení polície.
(pol)

• Hasiči - 02/4592 3333, 150
• Záchranka - 155
• Integrovaný záchranný systém
- 112
• Mestská polícia - 159
• Štátna polícia:
služba Senec - 0961 533 705,
02/4592 4555
ústredie - 0961 011 111
bezplatná linka - 158
Hlásenie porúch
• Elektrina - 0800 111 567
• Voda - 0800 121 333
• Plyn - 0850 111 727
Uzávierka aprílového čísla
mestských novín Senčan
je v pondelok 16. apríla.
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Zdokonaľujú aj SEPARÁCIU odpadu
Partnerom mesta Senec na nakladanie s komunálnym i drobným stavebným odpadom ako aj separovanými zložkami komunálneho odpadu na území v správe mesta je spoločnosť AVE Bratislava, s.r.o. Ako uviedla prednostka
mestského úradu Ing. Jarmila Répássyová, „spoluprácu sme prehĺbili, táto spoločnosť nám iniciatívne vyšla
v ústrety aj v súvislosti s rozšírením separácie komunálneho odpadu. Zdokonaliť musíme ešte osvetu, aby si ľudia
uvedomili, že čím viac sa bude separovať, tým to bude pre nich výhodnejšie. Separáciou redukujeme množstvo
odpadu odkladaného na skládku a tým znižujeme negatívne účinky na životné prostredie.“

NEBEZPEČNÝ odpad aj elektroodpad
Michal Klimek (na obr.) v rámci
jarného upratovania priniesol
silikóny, tmely, motorový olej,
obaly z farieb aj rozpúšťadlá.
„Som rád, že som tak mohol
urobiť,“ komentoval ústretovú službu spoločnosti AVE.
Jej pracovníčka – obchodná
zástupkyňa Katarína Košová
si zapísala jeho meno a všetko prevzala. S nebezpečným
odpadom sa otočil aj druhý
raz. Na aute boli štyri „kuka“
nádoby na motorové oleje,
farby, rozpúšťadlá a obaly. Prichádzali ďalší ľudia, zaujímalo
ich, kde môžu odložiť batérie, staré televízory, pračky...
Elektroodpad končil pri veľ-

kokapacitných kontajneroch
na zmesový komunálny odpad, odkiaľ ho zbierala firma

Romag.
Auto s nebezpečným odpadom sa po hodine pohlo na

ďalšie stanovište, v tento deň
jarného upratovania sa zastavilo na štyroch. Ľudia sa vypytovali, dostávali informácie. Aj
v spoločnosti AVE Bratislava
hodnotili tento zber veľmi pozitívne. Veď sa vyzbieralo viac
ako 1700 kilogramov nebezpečného odpadu (predovšetkým staré farby, oleje, obaly
a rozpúšťadlá). Hlavným zámerom bolo ukázať verejnosti,
ako zabrániť vytváraniu čiernych skládok a zneškodniť
takýto odpad na legálnom
mieste.
Zber nebezpečného odpadu
bude pokračovať aj v čase jesenného upratovania.

Odviezli tony, mesto
VYCHÁDZA v ústrety
Počas jarného upratovania
mesta sa odviezlo vyše 330
ton rôzneho odpadu, čo je
opäť viac ako na jeseň. Podľa
vedúcej oddelenia verejnej zelene, údržby a čistenia mesta
Ing. Viery Kolozsváriovej väčšie problémy neboli. „Iba niektorí ľudia nevyužili hodinové
intervaly na odovzdanie nebezpečného odpadu a kládli
ho vedľa kontajnerov. Je to

však určite aj otázka návyku.
Mnohí sa potešili, keď sa zbavili aj 20-ročných starých riedidiel, ktoré skladovali...“
V. Kolozsváriová ďalej informovala, že použité oleje
z domácností môžu obyvatelia
odovzdať na zbernom dvore.
„Medzisklad na nebezpečné odpady bude na skládke
v Červenom Majeri, kde ho My sme tu súdržní, vravia obyvateľky z Košickej 24. Preriedili kosatprevezmú od obyvateľov.“
ce, vyčistili trávnik. Zohratá dvojica.

Chlapi odstránili aj staré vyschnuté stromy. V teplom počasí im niektoré dali zabrať.

Elektroodpad obyvatelia kládli vedľa veľkokapacitných kontajnerov.
Odvážala ho firma Romag.
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Výchova a OSVETA v popredí

O nakladaní s komunálnym,
drobným stavebným odpadom a separovanými zložkami
sme sa rozprávali s konateľom
spoločnosti AVE Bratislava
Ing. Mikulášom Alterom.

K akým zmenám došlo v nakladaní s odpadom v meste
a aký bol dôvod?
-Naším zámerom je v spolupráci s mestom Senec zefektívniť
systém separovaného zberu
a zvýšiť povedomie ľudí v oblasti ochrany životného prostredia.
Chceme smerovať naše kroky
do oblasti environmentálnej výchovy a osvety. Preto naša spoločnosť orientuje svoju pozornosť na povedomie najmladšej
generácie v projekte Žiačik Separáčik, v ktorom je zapojená aj
Základná škola A. M. Szencziho. Okrem toho organizujeme
do našich prevádzok návštevy
detí už v predškolskom veku,
rovnako žiakov i študentov z vysokých a odborných škôl, aby
mohli na vlastné oči vidieť, ako
sa mení odpad na druhotnú surovinu. Cieľom environmentálnej výchovy je zvýšiť množstvo
vyseparovaných komodít a tým
znížiť množstvo zmesového komunálneho odpadu.
Čo zahŕňa separovaný zber
v Senci?
-Ide o zber oddelených zložiek
komunálnych odpadov. Od 1.
januára 2010 boli obce povinné
zaviesť separovaný zber papiera, plastov, kovov a skla. Mesto
Senec momentálne separuje
z rodinných domov plast (v žltých vreciach) a papier (v modrých vreciach), občania dostá-

vajú prázdne vrece za plné. Pre
bytové domy je zabezpečený
zber separovaných zložiek komunálneho odpadu prostredníctvom žltých nádob určených
na plast a zelených na sklo.
Mesto je povinné separovať aj
biologicky rozložiteľný odpad
– trávu, konáre, lístie...
-Dialo sa tak aj počas jarného
upratovania. Tento odpad môžu
obyvatelia odovzdať na zbernom dvore, odkiaľ ho odvezú
do kompostárne, kde sa zhodnocuje. Takto vyprodukovaný
kompost sa následne využíva
na rekultiváciu plôch, resp. zapracovanie pri údržbe verejnej
zelene v meste.
Platí úmera, čím viac občania
separujú, tým menej komunálneho odpadu končí na skládke odpadov?
-Áno. Ďalším prínosom je nárokovateľná suma z Recyklačného fondu – žiadosť mesta
o príspevok, keď za každú vyseparovanú tonu dostáva peniaze
naspäť. Čo sa týka financovania
zneškodnenia, resp. zhodnotenia odpadov, je potrebné znášať

Jedinečný Steak House

na Štúrovej ul. 44 (pri južnom vchode na Slnečné jazerá)
Ponúka od apríla zaujímavé akcie:
¤ Až do 20. júna každý utorok Happy hour
od 18. do 21. hod. (vybrané steaky s 50% zľavou)
¤ Víkendové zľavy:
Piatok: zľavy podľa dátumu narodenia
Sobota: nápoje k jedlu za polovicu
Nedeľa: narodeninový darček pre oslávenca - 50% zľava
¤ Rozšírená ponuka steakov (okrem špičkových z argentínskeho a severoamerického mäsa aj steaky z domáceho slovenského chovu za ľudovejšie ceny)
¤ Špeciality svetovej kuchyne
¤ Ryby, šaláty, originálne dezerty

www.zlatybyksenec.sk

náklady na zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu,
avšak zhodnotenie vyseparovaných komodít ako papier, plast,
sklo je bezplatné. Či už pri zmesovom komunálnom odpade
ako aj pri zbere separovaných
zložiek komunálneho odpadu
je potrebné znášať náklady na
ich zber.
Aké nádoby na zložky separovaného odpadu pribudnú
a odkedy?
-Pribudne zatiaľ 20 kusov modrých nádob určených na zber
papiera. Na skúšobné obdobie
sme sa rozhodli rozmiestniť červené nádoby na kov, vzhľadom
na časté vykrádanie ich obsahu
ako aj poškodzovanie. Nádoby
pristavíme v priebehu apríla. Na
zbernom dvore pribudne nádoba na jedlé oleje a tuky a tak
budú mať Senčania možnosť
odovzdávať aj použité oleje.
Menilo sa niečo v systéme
zberných dní?
-Nie. Aktuálne pripravujeme
úpravu zvozových trás, ktorá by mala priniesť zlepšenie
v tejto oblasti. Veríme však, že

na základe vyššie uvedených
opatrení, ktoré by mali viesť
k väčšiemu množstvu vyzbieraných vyseparovaných komodít,
posilníme práve vývoz týchto
komodít.
Aké množstvo drobného stavebného odpadu sa môže
odviezť na riadenú skládku
odpadov v Červenom Majeri
(cesta na Sv. Martin)?
-Na skládke nie je obmedzenie
dovezeného množstva, daná
hranica do 1 m3 sa vzťahuje
iba na zvýhodnenú cenu za
uloženie pre obyvateľov mesta
Senec. Zvýhodnenie je vo výške približne 50 % z cenníkovej
ceny.
Čím sa tam musí obyvateľ
Senca preukázať?
-V prípade odovzdania odpadu podnikateľským subjektom
je nevyhnutné preukázanie
sa výpisom z obchodného registra, z dôvodu identifikácie
a následnej zákonom stanovenej evidencie pôvodcu odpadu. Ak odpad donesie obyvateľ
mesta Senec, tak je nevyhnutné
predložiť platný občiansky preukaz, pričom odovzdanie odpadu do 1 m3 je za zvýhodnenú
cenu.

Kde môžete získať
INFORMÁCIE
Svoje otázky týkajúce sa komunálneho odpadu a separovaného zberu môžu občania telefonovať na čísla spoločnosti AVE
Bratislava: 02/4552 7404, fax:
02/4446 3019, e-mail: bratislava@avesk.sk, www.avesk.sk
Dvojstranu pripravila
Eva Lauková

Zberný dvor ZDARMA
Zberný dvor sídli v areáli bývalého družstva na Reckej ceste.

Odpad si tam môžu obyvatelia Senca zdarma odviezť sami
(treba mať občiansky preukaz),
za mierny poplatok však odvoz
zabezpečí mesto (tel.: 0911 053
634). Na zberný dvor je možné
doniesť: drobné stavebné odpady z prerábok, pneumatiky, šatstvo, textílie, bioodpad (konáre,
tráva, lístie), jedlé oleje a tuky,
kovy, papier, lepenku, plasty,
sklo.
Zberný dvor je otvorený cez
pracovné dni od 8. do 16. hod.
a v sobotu od 8. do 14. hod.
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Moderná LINKA si poradí s plastami

Zľava riaditeľ Recyklačného fondu Ing. Ján Liška, Igor Podmanický st., Marian Podmanický, viceprimátorka Helena Nemcová a Igor
Podmanický ml.
(dokončenie zo str. 1)

„Keď sme sa pred pár rokmi
pustili v rámci nakladania s odpadmi do spracovania starých
vozidiel, reálna využiteľnosť
jednotlivých komponentov z ich
spracovania bola na Slovensku obmedzená len na kovové
časti, kvapaliny z vysušovania
a pneumatiky. Až pri rozoberaní starého vozidla na jednotlivé
časti si človek uvedomí, z koľkých rôznych druhov materiálov a látok sa skladá,“ vraví Igor
Podmanický ml., jeden zo spolumajiteľov v rodine Podmanických. Vo firme Romag si urobili

prieskum, ktorý mal ukázať, či
je ekonomicky udržateľné začať
s triedením a spracovaním tak
rôznorodých a problematických
plastov zo spracovania starých
vozidiel. Úsilie prinieslo ovocie
a firma spustila jednu z najmodernejších liniek na úpravu
a zhodnotenie plastových odpadov zo spracovania starých
vozidiel. Za hodinu spracuje až
750 kilogramov plastov, z ich
výstupov sa vyrábajú rôzne výrobky. Viceprimátorka Helena
Nemcová pri tejto príležitosti povedala: „Som veľmi rada, že sa
v Senci otvorila takáto prevádz-

Donedávna väčšina plastového odpadu z áut končila na skládkach.
Pritom v automobiloch sa nachádza čím ďalej tým viac plastov (okolo 20 až 25 percent).

ka. Želám tejto firme ďalšie dobré myšlienky, aby ste svoju činnosť naďalej rozvíjali.“ Aj riaditeľ
Recyklačného fondu (podporil
projekt finančne) Ing. Ján Líška
povzbudil rodinnú firmu Podmanických do ďalšej činnosti.
Okrem plastov zo spracovania
starých vozidiel novootvorená
linka dokáže spracovať napr. aj
plasty zo spracovania elektroodpadov, obaly z kuchynských
alebo kúpeľňových prípravkov
a pod. Senecká firma Romag
prešla do roka a do dňa radikálnou zmenou, keď zrekonštruovala a zmodernizovala svoj

areál na nepoznanie. Predovšetkým pribudla hala a administratívna budova. V začiatkoch svojho pôsobenia firma podnikala
so železom a farebnými kovmi,
neskôr získala autorizáciu na
spracovanie starých vozidiel.
V súčasnosti má štyri divízie:
• zber a spracovanie starých
vozidiel, • elektroodpadu, •
plastov, • výkup farebných kovov, železa, batérií a pneumatík.
Zamestnáva okolo 20 ľudí, novú
linku plánuje využiť na dve zmeny, obsluhovať ju budú traja až
piati pracovníci.
Eva Lauková, foto Ján Lauko

OTVORILI novú čerpaciu stanicu G&G

Spoločnosť G&G pôsobí na
slovenskom trhu už od roku
1998. Prevádzkuje čerpacie
stanice v mestách Senec,
Galanta, Šala, Sereď, Šurany
a Čierny Brod. Naše čerpacie
stanice sú schopné uspokojiť všetky potreby zákazníka,
či už vodičov motocyklov,
osobných automobilov, dodávok, nákladných automobilov
a traktorov. Ponúkame kvalitné pohonné hmoty, oleje, mazivá a špičkovú autokozmetiku
s kompletným príslušenstvom.
Čerpacie stanice v mestách
Senec, Šala, Sereď a Šurany sú vybavené modernými
a vysoko kvalitnými umývacími linkami a vysávačmi.
Koncom roku 2011 spoločnosť

otvorila svoju ďalšiu čerpaciu
stanicu v meste Senec. Nachádza sa na Pezinskej ceste
(smerom na diaľnicu D1). Čer-

pacia stanica spolupracuje so
spoločnosťou Slovnaft, a. s.,
ktorá zaručuje kvalitu pohonných hmôt. Širokej verejnosti

ponúka modernú a kvalitnú
umývaciu linku, ktorá je vybavená aj vapkou, aby vyhovela
aj najnáročnejším klientom.
Celkovú čistotu automobilom
zabezpečí vysoko kvalitný vysávač a kompresor. Súčasťou
čerpacej stanice je aj bohato
vybavená predajňa so širokým výberom občerstvenia,
autopríslušenstva a množstvom iných produktov. Pre
výhodnejšie a jednoduchšie
tankovanie Vám ponúkame
zľavnené hotovostné, alebo
fakturačné
bezhotovostné
tankovacie karty s výraznými
zľavami. Tešíme sa na spoluprácu a zároveň Vás srdečne
očakávame na ktorejkoľvek
čerpacej stanici G&G.
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Výzva NÁJOMCOM hrobov
Máte príbuzných pochovaných na cintorínoch na Bratislavskej ul., resp. Boldockej
ceste a neviete, či ste platcami za hrobové miesto alebo
či máte za ďalšie obdobie zaplatené? Dozviete sa to aj na
webovej stránke mesta www.
senec.sk.
Hrobové miesta sa prenajímajú
na desať rokov, zo zákona vyplýva, že ku koncu tejto lehoty
je povinnosť uzavrieť novú zmluvu. Správcom oboch cintorínov
je Ladislav Nádaský. „Ľudia
môžu prísť na Farské námestie
do Domu smútku, kde im pani

Kubová zistí pôvodné hrobové
číslo. S ním zájdu na mestský
úrad za pani Časnou z prvého
kontaktu, ktorá urobí novú zmluvu o prenájme hrobového miesta medzi mestom a nájomcom.
Na cintoríne na Bratislavskej ul.
sú aj veľmi staré hrobové miesta, veď bol založený približne
v roku 1905. Hľadáme aj takých
nájomcov, ktorí sa doteraz neozvali a hroby majú v nájme viac
ako desať rokov, niektorí aj 30.
Spolu s mestom pripravujeme
upozornenia, umiestnime ich
na pamätníky, aby sa nájomcovia ozvali. V poslednom čase

sa stáva, že do Domu smútku
prichádzajú vzdialení príbuzní
a chcú odstúpiť od nájmu hrobového miesta. Je takáto možnosť, v Dome smútku dostanú
hrobové číslo, potom na mestskom úrade – opäť na prvom
kontakte – spíšu čestné vyhlásenie o odstúpení. Po overení
údajov hrobové miesto môže
byť pridelené inému. Nový nájomca zaplatí na mestskom úrade nájom a vyčistenie hrobu.“
Nájomcovia hrobov, ktorí sa doteraz neozvali, majú možnosť
urobiť tak na základe výzvy. Ak
nezareagujú, hrobové miesta

budú zverejnené na výveske
mestského úradu a po dvoch
rokoch sa musia predať.

Eva Lauková, foto Ján Lauko

Dcérka SKONČILA v šachte...
Vieme, že poklopy kanálov
sú obľúbeným kúskom pre
„zberateľov“ druhotných surovín, no odokrytý kanál či
šachta sú život ohrozujúce.
Svoju skúsenosť nám napísala čitateľka Silvia M.

-Bývam na ul. SNP 16 a pred
naším vchodom mi spadlo dieťa do nedostatočne zakrytej
šachty. V ten deň bol betónový
„poklop“ na šachte vzpriečený
cez stred otvoru. Keďže večer
je veľmi ťažké nájsť miesto na
parkovanie pred bytovkou,
bola som rada, že som našla
miesto asi dva metre od šachty. Dieťa vystupovalo z auta

a ako zabuchlo dvere, zatackalo ho a ja, zamykajúc auto,
som počula už len krik! Moja
dcérka visela po prsia v jame!
Jediné šťastie bolo, že mala
na sebe hrubú zimnú bundu
a tá ju zachytila. (Nech mi tam
spadne v lete, tak neviem, kde
by sme dnes boli, či v nemocnici, alebo...) Dcérka si odniesla z tohto zážitku okrem šoku aj
narazenú píšťalu, našťastie nepotrebovala lekárske ošetrenie. Ten betónový poklop síce
už je na mieste, ale kus z neho
chýba, stále sa tam zmestí detská nôžka. A možno aj nejaký
malý venčiaci sa čokel...
(Medzičasom už šachtu na-

SENIORI fašiangovali

Takmer 200 dôchodcov sa
stretlo na tradičnom fašiangovom posedení v sále SOŠ na
Kysuckej ul.
Podľa predsedníčky Klubu dôchodcov v Senci Heleny Majorovej nálada bola výborná, rovnako večera a dobré vínko. „Ženy

všeličo napiekli, predovšetkým
pagáčiky, fánky či šišky. Tancovalo sa aj spievalo.“ V tombole
bolo okolo sto cien a ťahali ich
viac ako hodinu. „Väčšinou prispeli samotní seniori, ale pekné
ceny nám dodalo asi dvanásť
sponzorov. Aj touto cestou im
všetkým ďakujeme!“
(r)

Otázka pre vedúceho
oddelenia výstavby na
pevno zakryli, pozn. redakcie) MsÚ Karola Czereho
Ako sa mesto vysporadúva
s miznutím poklopov či mreží?
„Najkritickejšia situácia bola
v decembri minulého roku, keď
zmizlo 15 kusov poklopov, resp.
mreží z uličných vpustí, v januári tohto roku ukradli asi desať
mreží. V takýchto prípadoch poklopy nahrádzame oceľovými,
ktoré privaríme o kovovú obruč,
aby sa nedali ukradnúť. Žiadame obyvateľov o spoluprácu - ak
zaregistrujú podozrivé osoby, či
chýbajúce poklopy, aby zavolali na mestskú políciu 159. A pre
tých, ktorí kradnú: Uvedomte si,
že k nešťastiu môže prísť veľmi
rýchlo!
(el)

Deň otvorených dverí
na Gymnáziu A. Bernoláka
Senecké Gymnázium Antona
Bernoláka prijme pre školský rok 2012/2013 do primy
(1. ročník osemročnej formy
štúdia) 28 žiakov aktuálneho 5. ročníka ZŠ na základe plánu výkonov určeného
Odborom školstva, mládeže
a športu BSK. Kritériá pre prijatie sú zverejnené pri vstupe
do budovy školy aj na webstránke
www.gabsenec.edu.
sk od konca marca. Rodičia
musia požiadať riaditeľstvo
ZŠ o prihlášku do 10. 4. 2012
a škola ju pošle do 20. 4. 2012
na strednú školu. Prijímacie
skúšky budú 14. 5. 2012 a 17.
5. 2012, dátum treba uviesť na
prihláške.

Rodičov piatakov pozývame
na Deň otvorených dverí stretnutie s vedením školy vo
štvrtok 12. apríla. Budeme
informovať o podmienkach
a zabezpečení štúdia na škole
aj o mimo vyučovacích aktivitách, ukážeme Vám priestory
školy. Gymnázium A. Bernoláka v Senci má osemročnú formu štúdia posilnenú hodinovými dotáciami na cudzie jazyky.
Už od primy sa podľa školského vzdelávacieho programu
učia dva cudzie jazyky – anglický a nemecký v rozsahu
po 3 hodiny týždenne.
RNDr. Jozef Radzo
riaditeľ školy
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Pochod
ŠTEFÁNIKA

Sezóna POTKANOV šokuje

Československá obec legionárska (ČSOL) - Jednota Senec organizuje pri príležitosti prvého
výročia svojho založenia a 93.
výročí tragickej smrti gen. M.
R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
akciu pod názvom 1. vojenský
pochod gen. M. R. Štefánika.
Na pochode na trase Senec
- Ivanka pri Dunaji (Mohyla)
sa môžu zúčastniť všetci, ktorí
majú dostatočnú fyzickú kondíciu na zvládnutie 20 km trasy.
Akcia sa bude konať pod záštitou ČSOL - Ústredie Praha,
Ministerstva obrany SR, Vojenského historického ústavu Bratislava.
Hlavným miestom zhromaždenia a štartu je autokemping - Slnečné jazerá juh. Akcia sa koná
4. až 6. mája, deň pochodu je
naplánovaný na sobotu 5. mája
o 8. hod. Na pochod je nutné
sa zaregistrovať vopred prostredníctvom on-line prihlášky.
Všetky potrebné informácie nájdete na www.obeclegionarska.
sk
(mb)

„Minulosť každého spoznáte podľa toho, ako sa správa
dnes,“ povedal kedysi bývalý
nemecký kancelár Willy Brandt.
A spisovateľ Jozef Banáš,
s ktorým Senčania besedovali
v kultúrnom dome, túto sentenciu rád používa. V jeho najnovšej knihe Sezóna potkanov
píše o tom, akí sme, keď ide
o kariéru, česť a sebaúctu. Nie
každý môže byť politik. „Doko-

nalý“ je podľa neho ten, ktorý
nevidí rozdiel medzi pravdou
a lžou. Kniha mapuje nedávnu
minulosť, ktorá niektorých dobehla. „Čitateľa šokujú odhalenia nielen v politike,“ uviedol
Jozef Banáš. Spomína slovenských disidentov, z ktorýdh veľká časť začína svoje životopisy
v roku 1990. Hlavný hrdina románu je jedným z nich. Prečo
názov Sezóna potkanov? „Po-

tkany majú určité podobnosti
s politikmi. Tak ako oni sa patologicky podriaďujú vodcovi. Ak
na nich zanevrie, sú v strese...“
Hranica pre označenie knihy
ako bestseller je na Slovensku
10-tis. predaných kusov. Tejto
knihy sa do konca minulého
roku predalo viac ako 21-tis.
Eva Lauková
foto Ján Lauko

Zodpovednosť za chyby pri zhotovení stavby
Nasťahovali ste sa do nového domu alebo bytu a zisťujete, že vysnívané bývanie
nezodpovedá výsledku, ktorý bol dohodnutý v zmluve
o dielo. Zhotoviteľ, ktorý dom
alebo byt pre vás staval, má
zrazu množstvo výhovoriek
a o svojej zodpovednosti
nechce počuť. Zhotoviteľ zo
zákona zodpovedá za chyby, ktoré stavba má v čase
odovzdania, ďalej za chyby,
na ktoré poskytol záruku
a za chyby, ktoré vznikli síce
po odovzdaní, ale boli spôsobené porušením jeho povinností.
V prípade, že ste dom alebo byt nadobudli na základe
zmluvy o dielo a zhotoviteľ
bol podnikateľ, pre priznanie
nároku z chýb musíte poznať
svoje povinnosti. Základná
povinnosť je dôkladne si prezrieť byt, či dom za účelom
zistenia chýb, čo najskôr po
jeho prevzatí. Všetky zjavné a
viditeľné chyby ste povinní bez

Právnik radí
zbytočného odkladu oznámiť
zhotoviteľovi. Ak ide o skryté
chyby, ktoré sa nedajú zistiť
obhliadkou, musíte ich tiež
oznámiť zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po ich odhalení, najneskôr do 5 rokov od
prevzatia stavby. Táto včasná
notifikačná povinnosť je podmienkou na to, aby vám súd
mohol priznať nároky z chýb.
Ak totiž zhotoviteľ namietne,
že ste zistené chyby neoznámili bez zbytočného odkladu,
nedovoláte sa svojich nárokov
voči nemu. Aj keď zákon ne-

určuje, že takéto oznámenie
o zistených chybách sa musí
vykonať písomne, písomnú
formu spolu s vykázaným doručením možno považovať za
najvhodnejšiu, a to aj pre zabezpečenie si dôkazov v prípadnom súdnom spore. Zhotoviteľ nebude zodpovedať za
také chyby, ktoré spôsobilo
použitie veci, ktoré ste zhotoviteľovi odovzdali, aby ich použil pri výstavbe domu alebo
bytu, ak ich nevhodnosť zistiť
nemohol alebo aj zistil, ale na
ich použití ste trvali.
V rovnakom rozsahu uvedené
platí aj pre pokyny, ktoré ste
dali zhotoviteľovi. V každom
prípade pri chybách, za ktoré
zhotoviteľ zodpovedá, môžete požadovať ich bezplatnú
opravu alebo zľavu z ceny. Ak
ide o takú chybu, ktorá predstavuje podstatné porušenie
zmluvy, nie je vylúčené ani
odstúpenie od zmluvy o dielo.
Voľba medzi týmito nárokmi
patrí vám, ale dodatočne ich

môžete meniť iba so súhlasom
zhotoviteľa. Vybratý nárok je
vhodné oznámiť zhotoviteľovi
spolu s oznámením chyby.
Pre uplatnenie nárokov z chýb,
ktoré ste zistili na svojom
dome alebo byte, je najdôležitejšie to, aby ste zistené chyby bez zbytočného odkladu
oznámili zhotoviteľovi. Aj keď
zákon nedefinuje pojem „bez
zbytočného odkladu“, určite
odporúčam konať okamžite.
Oznámenie je vhodné uskutočniť písomne spolu s uvedením nároku, ktorý žiadate, či
je to vykonanie opravy alebo
zľava z ceny. Ak zhotoviteľ
nereaguje alebo zodpovednosť odmieta, musíte sa obrátiť na súd. Pamätajte, že ak
vám v dôsledku takýchto chýb
vznikla akákoľvek škoda, máte
popri nároku z chýb aj právo
na náhradu škody, ba dokonca aj zmluvnú pokutu, ak ste si
ju v zmluve o dielo dohodli.
JUDr. Mária Faithová
mfaithova@gmail.com
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Ocenili najlepších RECITÁTOROV
Obvodné kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín sa konalo v budove
ZUŠ na Fándlyho ul. Zúčastnilo
sa na ňom 56 recitátorov. Hosťom a jedným z porotcov bol herec a recitátor Jozef Šimonovič,
ktorý vysoko ocenil deti, venujúce sa umeleckému prednesu
a povzbudil ich do ďalšej práce
s prednesom umeleckých textov. Obvodné kolo zorganizovala ZŠ Tajovského, ceny (knižné
poukážky a diplomy) daroval
OŠÚ v Senci.
Výsledky súťaže - prednes
prózy, l. kategória: 1. Petra
Hroncová (ZŠ Most pri Bratislave), 2. Adriana Žilová (ZŠ Tajovského, Senec), 3. Mária Lančaričová (ZUŠ Senec), 2. kategória: 1. Diana Čičmancová (ZUŠ

Senec), 2. Gabriela Kuzmová
(ZŠ Tajovského, Senec), 3. Pav-

Zdravie stredoškolákov
ZNEPOKOJUJE
Výsledky projektu Rešpekt
pre zdravie, v rámci ktorého Bratislavský kraj mapuje
zdravotný stav stredoškolákov, sú alarmujúce.
Z prvých výsledkov podľa lekára samosprávneho kraja Valeriána Potičného vyplýva, že 20
percent chlapcov má nadváhu
alebo je obéznych, študenti
majú v pomerne nízkom veku
problém s tlakom. Zdravotný
stav stredoškolákov zatiaľ zisťovali v 13 školách v pôsobnosti kraja, vyšetrených bolo
1 775 detí vo veku 15 až 21
rokov, a to po dohode s rodičmi a so školami. „Informácie,
ktoré nás prekvapili, sa týkajú najmä fajčenia - takmer 80
percent študentov v tejto vekovej kategórii fajčí. Ďalším zaujímavým prvkom je veľké užívanie potravinových doplnkov,“
priblížil Valerián Potičný. Tie
majú podľa neho rôznu kvalitu, cenu, hodnotu, otázkou je,
do akej miery študenti vedia
o zdravotnom dosahu tých-

to doplnkov na organizmus.
V tomto prípade ide najmä
o chlapcov. U dievčat podľa
neho významná časť vo veku
od 14 do 19 rokov používa
antikoncepciu.
Bratislavský
samosprávny kraj chce podporovať u žiakov pohybové aktivity a zlepšenie stravovacích
návykov. „Snažíme sa vytiahnuť mládež von z pasívneho
prostredia,“ povedal predseda
BSK Pavol Frešo na margo
toho, že mladí majú veľmi silný vzťah k počítačom a málo
sa pohybujú. Projekt Rešpekt
pre zdravie zahŕňa preventívne vyšetrenia žiakov, ktoré sa
sústredia najmä na civilizačné
ochorenia, ako je aj obezita
a cukrovka. BSK rozbehol projekt ako prvý spomedzi krajov.
Kraj sa pre jeho realizáciu rozhodol na základe údajov Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva, ktorý takúto akciu začal na základných školách v bratislavskej Petržalke.
(bsk)

„Už tieto predbežné výsledky hovoria o tom, že je dobrý dôvod, hlavne pre rodičov, aby sme pohli so zdravotným stavom našej mládeže, lebo mnohé z týchto výsledkov sú skôr
charakteristické pre ľudí 30 a viacročných ako pre stredoškolákov,“ povedal župan Pavol Frešo.

lína Rajcová (ZŠ Bernolákovo),
Čestné uznanie Erik Šupčík (ZŠ

Kráľová pri Senci), 3. kategória:
2. Peter Lančarič (ZUŠ Senec),
3. Miriam Dinková (ZŠ N. Dedinka).
Prednes poézie, 1. kategória:
1. Aneta Lomjanská (ZŠ Miloslavov), 2. Michaela Biskupičová
(ZUŠ Senec), 3. Pavlínka Kronerová (ZŠ Ivanka pri Dunaji), 3.
Karolína Dunajčíková (ZŠ Mlynská, Senec), 2. kategória: 1.
Katarína Prejsová (ZUŠ Senec),
2. Karin Demková (ZŠ Tajovského, Senec), 3. Alžbeta Pločicová
(ZŠ Ivanka pri Dunaji), 3. kategória: 2. Dominika Debnárová
(ZŠ Tajovského, Senec), 3. Viktória Hodvan (ZŠ Bernolákovo).
Víťazi jednotlivých kategórií
budú reprezentovať náš obvod
na krajskej súťaži v Bratislave.

Lovecká reštaurácia
na Pezinskej ul. 2
dopĺňa jedálny lístok
Pribudne:
* dusené jahňacie lýtko so zemiakovo-mätovým pyré
a majoránkovou omáčkou
* kohútik s hubovým ragú a zemiakovým pyré
* jahody zapekané s mascarpone
Stôl si môžete rezervovať na tel.: 0911 228 695

Novootvorená Pizzeria Venezia

na Nám. 1. mája (vedľa mliečneho automatu) ponúka
» Pizzu (15 druhov) aj s rozvozom
» Zákusky a torty (aj na objednávku)
» Zmrzlinu (16 druhov)
» Kebab, bagety, cigánsku
» Kávu, alko, nealko
Otvorené od 8. do 22. hod.
Rozvoz: 0902 405 567
www.pizzeria-venezia.wbl.sk

(hč)
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Spoločenská kronika
Narodili sa
Giovanni Lakatoš, Lenka Lauková, Hanka Tondrová, Michal Tondra, Šimon Balogh, Karin Ľubomíra Kofflerová, Šimon Augustín, Stella Škripcová, Petra Kšandová, Vivien Chmelová, Izabela
Bendeková, Dominik Rehák, Adam Hrubý, Justin
Oravec, Vivien Navara, Emília Tedlová, Karin
Zelmanová, Nela Dobšovičová, Rebeka Vajdelová, Cyril Sandhu, Matej Smrtič, Eva Dorčáková,
Matej Klimek, Simona Szabová, Nela Doktorová,
Laura Pomichalová, Natália Kalinová, Dominika
Štefaniková

Manželstvo uzatvorili
Ing. František Mácsadi – Mgr. Monika Lojtová,
Aydin Raha – Stanislava Ježová

Blahoželáme jubilantom
Anna Gábrišová sa 27. marca
dožila krásneho jubilea 60 rokov.
Pri tejto príležitosti jej želáme
všetko najlepšie, veľa zdravia
a spokojnosti. Manžel Karol,
dcéra Silvia s manželom, syn
Miroslav s manželkou, vnúčatá
Stanko, Kristínka, Dávidko a ostatná rodina

Jednota dôchodcov

Marta Strihovská (65), Anna Bottyanová (70),
Alžbeta Molnárová (70), Ing. Jozef Vach (70),
Edita Wagnerová (75)

Klub dôchodcov
Magda Jágerová (65), Ladislav Rex (65), Ján Jasovský (70), Ľudmila Magyaricsová (75), Edita
Wagnerová (75), Anna Múcsková (85)

Vážení členovia Hifi klubu,

čítaním februárového Senčana som sa dozvedel smutnú správu. V rubrike úmrtia bolo
uvedené meno Andrej Csabay (1941). Bol
redaktorom rozhlasu a v čase, keď pracoval
pre stanicu Devín, prišiel s nápadom založiť
Hifi klub Senec. Vznikol v novembri 1978.
Najplodnejším obdobím klubu bolo prvé desaťročie, keď mal zaregistrovaných približne
72 členov. Členská základňa sa rozrástla na
viac ako 105 členov. Hifi klubom prešli dve
desiatky inžinierov väčšinou elektrotechnického zamerania.
S Andrejom som sa stretol naposledy v januári tohto roku, predtým dva razy na konci roku 2011, keď sme sa chystali na Retro
zasadanie Hifi klubov na elektrotechnickej
fakulte. Nemohol sa zúčastniť kvôli tomu,
že aktívne pracoval na škole ako učiteľ
a v ten deň mali branný výcvik. Klub stratil významného iniciátora a otca myšlienky
jeho založenia. Česť jeho pamiatke.
Ján Šebok, predseda klubu a jeho prvý člen

Slovenský zväz telesne
postihnutých ZO č. 215 v Senci
Jana Fialová (60), Dana Potočárová (65)

Navždy nás opustili
Pavel Bošela (1932), Eva Botlová (1959), Juliana
Eliašová (1947), Anna Zsufayová (1928), Mária
Krkošková (1923), Anna Lakyová (1923), Mária
Jančianská (1942), Mária Bakušová (1935), Jiří
Ostatek (1942), Ing. Peter Polgár (1935), Štefan
Kováč (1964), Pavel Kaštíl (1955)

navždy opustil náš drahý Jožko Ištvanovič.
S láskou v srdci spomínajú manželka, synovia,
dcéra, nevesta, vnúčatá, sestra, švagor, krstné
dcéry, švagriná so synom a ostatná rodina. Kto
ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Ďakujeme.
Szívünkben soha el nem múló
szeretettel emlékeztünk március 25-én halálának 20. évfordulóján drága Kolláth Ferencre. Köszönjük mindenkinek, aki
velünk emlékezett. Gyászoló
család.

Čas plynie, smútok zostáva, tá
strata v srdci neprestáva. Dňa
16. marca sme si pripomenuli 3.
výročie úmrtia našej drahej dcéry, matky, babky a sestry Adriany Felvidékiovej, rod. Kissovej.
S láskou spomínajú rodičia, dcéry, krstná dcéra, sestra a vnúčatá.

Prečo bol osud tak krutý a vzal
nám toho, ktorého sme mali
veľmi radi. Dňa 24. marca uplynuli dva roky, čo nás nečakane
opustil náš syn, otec, brat, švagor a strýko Štefan Kopriva ml.
Smútiaca rodina.

Dňa 4. apríla uplynie päť rokov, čo
nás navždy opustil náš milovaný
manžel, otec a dedko František
Jánó. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. S láskou
spomíname. Smútiaca rodina.

Ďakujeme všetkým príbuzným
a známym za poslednú rozlúčku s našou drahou Helenou
Kovácsovou, ktorá nás navždy
opustila 30. januára vo veku 84
rokov. Smútiaca rodina.

Április 3.-án halálának 1. évfordulóján, fájó szívvel emlékezünk
drága szerettünkre Futó Kálmánné, Laczkó Ilonára. Gyászoló gyermekei, unokái és dédunokái.

Ďakujeme príbuzným, priateľom
a známym za prejavy sústrasti
a kvetinové dary pri poslednej
rozlúčke s naším drahým Ing.
Petrom Polgárom. Navždy nás
opustil 13. marca. Smútiaca rodina.

Osud nikdy nevracia to, čo Ti
vzal, len jedno Ti vráti, spomienky a žiaľ. Ako Ti z očí žiarila láska
a dobrota, tak nám budeš chýbať
do konca života. Dňa 13. februára uplynulo desať rokov, čo nás

Program na apríl
Kino MIER SENEC
Začiatok filmových predstaví o 18. hod.
1. nedeľa BASTARDI 2
Druhý diel filmu o nefungujúcom systéme
v základnom školstve sa 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
2. pondelok NEPRIATEĽ POD OCHRANOU
- SAFE HOUSE
Otázok je veľa, ale na odpovede nie je čas...
V hlavnej úlohe: D. Washington. USA,
nevhodné do 15 r., 115 min.
Vstupné: 2,50 eur
3. utorok
SHERLOCK HOLMES 2: HRA TIEŇOV
Sherlock Holmes býval najmúdrejším mužom

Ďakujeme všetkým, ktorí sa dňa
16. februára rozlúčili s naším
drahým Slavom Polakovičom.
Manželka a dcéry s rodinami.

salóna... Na scéne je však nový kriminalistický
mozog profesor Moriarty. Akčný dobrodružný
krimifilm. USA, nevhodné do 12 r., 110 min.
Vstupné: 2,50 eur
5. štvrtok TO BUDE BOJ!
Dvaja špičkoví agenti CIA sú kamaráti na
život a na smrť, ale len dovtedy, kým sa
obaja nezamilujú do rovnakej slečny... USA,
nevhodné do 12 r., 96 min.
Vstupné: 2,50 eur
7. sobota o 15.30 hod.
HUGO A JEHO VEĽKÝ OBJAV
Príbeh o skvelom chlapcovi, ktorý zdedil
vynaliezavosť s obrovskou fantáziou. Jeden
z najslávnejších režisérov našej doby Martin
Scorsese pozýva na úžasnú výpravu. USA,
nevhodné do 12 r., 126 min.
Vstupné: 2,50 eur
8., 9. Veľkonočná nedeľa a Veľkonočný
pondelok JACK A JILL
Jack (A. Sandler), úspešný reklamný manažér,

Vydáva Mestský úrad Senec. Adresa redakcie: Mestský úrad Senec, šéfredaktorka Mgr. Eva Lauková, tel.: 0903 621 880. Redakčná
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Ing. Brigita Glončáková, Mária Rovenská, Martina Martišovičová, Ladislav Nádaský. Inzercia: 0903 621 880, sencan@senec.sk. Tlač:
PROMA, Senec. Registrované pod číslom OÚ SC-3/98. Nevyžiadané rukopisy nearchivujeme a nevraciame. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť a jazykovo upraviť. Za obsah článku zodpovedá autor, stanovisko redakcie sa nemusí zhodovať
s uverejnenými príspevkami. Nepredajné.
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žil takmer dokonalý život, keby
mu nestrpčovala život jeho sestra
dvojča Jill. (K. Holmes ). Jack
chce dostať sestru na opačný
koniec sveta... USA, nevhodné
do 12 r., 91 min.
Vstupné: 2,50 eur
10. utorok
HUGO A JEHO VEĽKÝ OBJAV
Príbeh o skvelom chlapcovi,
ktorý
zdedil
vynaliezavosť
s obrovskou fantáziou. Jeden
z najslávnejších režisérov našej
doby (M. Scorsese) pozýva na
úžasnú výpravu. USA, nevhodné
do 12 r., 126 min.
Vstupné: 2,50 eur
12., 13., 14., 15. štvrtok - piatok
- sobota - nedeľa MUPPETS
Zelený žabiak Kermit a jeho
dobrodružstvá v rodinnej komédii.
USA, vhodné pre všetkých, 104
min., slov. dabing
Vstupné: 2,50 eur
16., 17. pondelok – utorok
LURDY
Film Lurdy je krutou rozprávkou.
Chorí ľudia z celého sveta
idú na toto posvätné miesto
s vierou, že nadobudnú späť
svoje zdravie, pretože Lurdy sú
považované za miesto zázrakov,
nádeje, pokoja a zotavenia sa
pre zúfalých a umierajúcich ľudí.
Rak./Fr./Nem. Nevhodné do 12
r., 96 min. Film premietneme ako
videoprojekciu.
Vstupné: 2 eurá
19., 20., 21., 22. štvrtok - piatok
- sobota - nedeľa
O BOHOCH A ĽUĎOCH
Film je inšpirovaný skutočným
príbehom komunity cisteriánskych mníchov v alžírskom
mestečku, ktorí museli čeliť
teroristickej
hrozbe.
Okrem
iného získal Grand Prix poroty
na festivale v Cannes 2010. Fr.,
nevhodné do 12 r., 122 min.
Vstupné: 2,50 eur
24. utorok ALOIS NEBEL
O živote, ktorý sa občas stráca
v hmle. Nový vizuálny unikát,
kombinujúci postupy hraného
a animovaného filmu. V hlavnej
úlohe Miroslav Krobot. Film získal
v tomto roku troch Českých
levov. ČR/SR/Nem. Nevhodné do
12 r.
Vstupné: 2,50 eur
26., 27., 28., 29. štvrtok - piatok
- sobota - nedeľa LORAX
V mestečku, v ktorom žije

dvanásťročný Ted, je všetko umelé
vrátane zvierat, kvetov a stromov.
Čo je to za svet? Živelná smršť,
bláznivé gagy, muzikálové čísla,
ktoré deti milujú. USA, vhodné
pre vekovú skupinu maloletých
do 12 r., 94 min., dabing
Vstupné: 2,50 eur
30. pondelok
RODINA JE ZÁKLAD ŠTÁTU
Keď vám horí pôda pod nohami,
niet nad rodinný výlet. Libor,
bývalý učiteľ dejepisu, ktorý sa
presadil ako vrcholový bankový
manažér, už roky spokojne žije
s rodinou v luxusnej vile… ČR,
nevhodné do 12 r., 106 min.
Vstupné: 2,30 eur
Mládežnícke a filmové
predstavenia
15. nedeľa o 15.30 hod.
MUPPETS
Zelený žabiak Kermit a jeho
dobrodružstvá v rodinnej komédii.
USA, vhodné pre všetkých, 104
min., slov. dabing
Vstupné: 2,50 eur
22. nedeľa o 15.30 hod.
O BOHOCH A ĽUĎOCH
Film je inšpirovaný skutočným
príbehom komunity cisteriánskych mníchov v alžírskom
mestečku, ktorí museli čeliť
teroristickej hrozbe... Okrem
iného získal Grand Prix poroty
na festivale v Cannes 2010. Fr.,
nevhodné do 12 r., 122 min.
Vstupné: 2,50 eur
29. nedeľa o 15.30 hod.
LORAX
V mestečku, v ktorom žije
dvanásťročný Ted, je všetko umelé
vrátane zvierat, kvetov a stromov.
Čo je to za svet? Živelná smršť,
bláznivé gagy, muzikálové čísla,
ktoré deti milujú. USA, vhodné
pre vekovú skupinu maloletých
do 12 r., 94 min., dabing
Vstupné: 2,50 eur
Kultúrne podujatia:
Kinosála
1. nedeľa o 15.30 hod.
O kráľovi Jonášovi - divadlo
Žihadlo
Vstupné: 2 eurá
29. nedeľa o 15. hod.
Deň matiek v maď. jazyku
Mestská knižnica:
18. streda o 9. hod.

Kráľ čitateľov
Vedomostná súťaž pre žiakov 5.
a 6. ročníka ZŠ
Kultúrne podujatia:
Labyrint
5. štvrtok o 19.30 hod.
Spevácky večer
Účinkujú: Ksusha Suprunovich
- soprán, Lucie Szabová mezzosoprán, klavírna spolupráca: Mgr. Marta Vašková
13. piatok o 18. hod. vernisáž
Výstava obrazov a textilných
výtvarných diel: Päť podôb,
Františka
Krebsová,
Renáta
Juračková, Silvia Stránska, Soňa
Kozáková, Mária Špániková,
Ingrid Šurinová. Výstava trvá od
2. do 26. apríla
21. sobota o 16. hod.
Nové Predstavenie
Bábkové divadielko pre deti do
10 rokov
Princezná Frmfulína
Vstupné: 2,50 eur
27. piatok o 20. hod.
Hudobný večer
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Hostia: Adam Ďurica, Patriot
Vstupné: 3 eurá
Mestské múzeum:
Turecký dom
Výstavy:
Stála
expozícia
prírody
a starších dejín Senca a jeho
okolia
Osídlenie Senca a okolia od doby
kamennej, história stredoveku
a novoveku v archeologických
nálezoch a archívnych dokumentoch, živá i neživá príroda
od Čiernej Vody po Svätý Martin.
Dermoplastické preparáty zvierat,
nálezisko mamuta v Senci.
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
oblasti Zeme. Pozor! Výstava
potrvá do 30. apríla 2012.
Otvorené
utorok: 10. - 16.
streda - piatok: 10. - 18.
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Krásny TÝŽDEŇ na lyžiach

Tak ako po minulé roky, aj tentoraz sa žiaci ZŠ s vjm A. M. Szencziho zúčastnili na
lyžiarskom výcviku. Krásny týždeň prežili
s učiteľmi v Liptovskom Jáne v penzióne
Limba. Na cestu sa vydali v pondelok
ráno. Dvadsaťšesť nezbedných detí čakala úžasná príroda a hlavne týždeň plný zábavy, športu a spoznávania sa so žiakmi
z Tomášova. Počas tohto týždňa sa začiatočníci, ktorí ešte nestáli na lyžiach, naučili zvládať zasnežené kopce bez pádov
a s bezpečným zastavením, stredne pokročilí lyžiari sa zdokonalili v technike a tí

najlepší sa tiež priučili novým technikám.
Okrem lyžovania absolvovali prednášky
bezpečnom správaní sa na svahu, prvej
pomoci a oboznámili sa so zaujímavosťami liptovského regiónu. Stihli absolvovať
výlet plný vody a smiechu do Tatralandie
v Liptovskom Mikuláši. Z tohto týždňa si
žiaci odnášajú zážitky a spomienky, ktoré
si budú uchovávať v pamäti ešte dlho potom, ako opustia brány školy. Touto cestou ďakujeme Dr. Miške, ujovi Ľubošovi
a našim učiteľom, ktorí zorganizovali tento nezabudnuteľný týždeň.

Ahogy azt már az előző évek során megszokhattuk, a Szenczi Molnár Albert Alapiskola ez évben is sítanfolyamot szervezett.
A 26 résztvevő diák egy gyönyörű, egyhetes túrán vett részt Liptószentjánoson.
A hosszú hétfői odaút végén a csodálatos
liptói táj várta őket, valamint egy szórakozással, sportolással teli hét. Mindemellett
megismerkedtek a féli szlovák alapiskola hetedikes diákjaival is, akik velük
töltötték ezt a csodálatos hetet. A kezdő
síelők megtanultak lesiklani a dombon
és biztonságosan megállni. A középhaladók javítottak a technikájukon és a haladó síelők is megtanultak pár új síelési

technikát. A hosszú estéket előadások
tarkították, melyek górcső alá vették a
liptói régiót, az elsősegélynyújtásban
alkalmazandó új trendeket, valamint a
sípályán érvényes biztonsági előírásokat.
Felejthetetlen élményekkel gazdagodtak
a víz és a nevetés országában, a liptószentmiklósi Tatralandia élményfürdőben
is. A hét hozománya pedig egy zsákra
való élmény, melyekre biztosan szívesen
emlékeznek majd sok év múlva is. Ennek
tükrében szeretnénk köszönetet mondani
Miska doktornőnek, Lubos bácsinak és a
tanárainknak, akik megszervezték ezt a
csodálatos hetet.

Egy szép hét SÍELÉS

SPOZNÁVAJÚ
regionálne dejiny
Základná škola A. M. Szencziho organizovala v spolupráci s mestským múzeom prvú
súťaž zameranú na regionálne
dejiny s názvom A szabadságharc nyomában. Spolu
s mladými historikmi zo Senca
a okolia sa na súťaži zúčastnili
aj žiaci Základnej školy Dávida Mészárosa z Veľkej Mače,
ktorí venovali svoju prednáš-

ku životu D. Mészárosa. Súťaž
bola nabitá náročnými a zaujímavými prednáškami, ktoré
sa zaoberali napríklad Pálom
Rázgom, Jánosom Jeszenákom, revolucionármi z Rece,
ale aj bitkou pri Tešedíkove
a mučeníkmi z Aradu. Po prednáškach účastníci slávnostne
položili veniec na hrob Kisfaludyho na seneckom cintoríne.

Mi a szabadság?
Az a szabadság, ha szabadság van!
testben, lélekben, nem a dobozban!
szíveink mélyén, mezőn, erdőkben,
dús szántók felett, minden felhőben,
sok-sok reggelen, percben, órában,
vígörömökben, ezer nótában,
szorgos munkában, ősszel, tavasszal,
cselekvő létben, minden igazzal,
lányokszívében, fiúk csókjában,
ifjak éltében, aggok korában,
az álmok mélyén, itt és mindenütt,
frisstejben, borban, kalácsban, mi sült,
házban, szobában, templomban, utcán,
minden mondatban, mit elmondasz kurtán,
múltban, mi drága, a jövőben is,
értelmes tervben, mi nagy avagy kis,
nappali fényben, későn, vagy korán,
hírben, könyvekben, lépteink nyomán,
a harangszóban, új tantermekben,
lelkes tanárban, érző gyermekben,
igaz szándékban, nemzetben, népben,
fénylő szemekben, baráti kézben,
gyermekjátékban, szülők szívében,
minden emberben: hősben, vitézben,
a hegyek mélyén, zöldellő fákban,
igazak sejtjén, kunyhóban, várban,
vonzó tettekben, anyáink keblén,
elvetett magban – jövőt jelezvén,
mosolyban, tágban, ízes ebédben,
a földre érő való reményben,
emberben, aki örökre védi
legszentebb dolgát: mi mindig égi,
mi szent hajnala-nem múlhat soha!
a szabadság él! nem vénül kora!
de ha ő nincs itt, akkor semmi nincs!
nem él az ember! tettet érte hints!
a nagy végtelen nem hajt új rügyet,
ha nem hall fülünk, s a lelkünk süket!?
de a szabadság: erőnk, éltetőnk,
bíztató hitünk, végtelen jövőnk!
anyák méhében és majd a sírban
övezz szabadság! róladezt írtam.
Mgr. Katona Roland

Helytörténeti VETÉLKEDŐ
2012. március 16-án a Szenczi Molnár Albert Alapiskola
a Szenci Városi Múzeummal
karöltve rendezte meg első regionális történelmi vetélkedőjét, mely „A szabadságharc
nyomában” címet viselte.
A szenci alapiskola mellett,
a meghívottak közül csupán a
nagymácsédi Mészáros Dávid
Alapiskola diákjai vették a fáradtságot, és egy színvonalas
előadás keretében bemutatták

iskolájuk névadójának életét,
történetét. A vetélkedő hemzsegett az igényes és érdekes
előadásoktól. Részletes leírásokat kaptunk például Rázga
Pálról, Jeszenák Jánosról, a
rétei nemzetőrszázadról, de
a peredi csatáról és az aradi vértanúkról is. A tartalmas
előadások után a résztvevők a
szenci temetőben megkoszorúzták a Kisfaludy-nemzetőrsírt.
Mgr. Takács Róbert
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Piedestál z country crossu
Po pretekoch priam žiaril šťastím. Jaroslav Antalič (13), žiak ZŠ Tajovského,
vyhral medzi dorastencami medzinárodné preteky v country crosse v Borskom
Mikuláš, ktoré nazývajú aj previerkou
zdatnosti. Ako motokrosový jazdec využil možnosť štartovať v rámci prípravy
na motokrosovú sezónu.
Otec Jaroslav je spokojný: „Potešili sme sa
viac, ako si viete predstaviť. Pri country crosse jazdec nevie, kde ide, nedá sa to natrénovať. Jarko porazil jazdcov endurákov už
v minulosti ovenčených titulmi. Na prvých
pretekoch ich zanechal za sebou o viac ako
štyri minúty, na druhých dokonca o vyše
šesť minút. V depe mu vraveli, že by mal
ísť pomalšie... Na približne 13-kilometrovej
trati sa jazdí hodinu, na trati ho nevidím asi
12 až 15 minút, možné to je až počas tankovania. Ak by mal nejakú poruchu, musí
si poradiť sám. Pokope jazdí veľa motoriek
a - v lese sa nikomu strom neuhne... Je to
iné, ako motokros. Jazdy si užíval, nebol
pod psychickým tlakom, veď si prakticky išiel zatrénovať,“ trochu zľahčuje otec,
tešiac sa z úspechu. Je za ním aj Jarkova
dobrá kondícia, keď jazdci miestami jazdili
až pod kolená v piesku.
Jarka Antaliča doteraz trénoval otec. Do

začínajúcej sezóny motokrosárov však už
nastupuje v tíme MX Slovakia a jeho trénerom je špičkový český jazdec, bývalý reprezentant Miroslav Kučírek. Otec: „Je to pre
Jarka zmena, tréner má skúsenosti, vie mu
všetko inak vysvetliť či priblížiť. Trénuje dvatrikrát týždenne. Pred začiatkom sezóny je

na tom senecký motokrosár dobre fyzicky,
má aj psychickú pohodu. Podpísala sa pod
ňu aj druhá motorka, ktorú dostal od tímu
a ktorú bude využívať na pretekoch. Doteraz
mal len jednu a veru Antaličovci často tŕpli,
aby počas pretekov vydržala a nezradila.
Eva Lauková
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Basketbalisti NAŠLI správnu cestu
Basketbalisti, starší žiaci
GABBO MBKK Senec sa prebojovali do celoslovenskej
súťaže po prvý raz, aktuálne sú na 8. mieste a bojujú
o šiestu priečku. Pred sebou
majú posledné štyri zápasy
základnej časti. Od začiatku
ich vedie trénerka Gabriela
Rebrošová.
Váš tím to ako nováčik nemal
ľahké. Ako sa herne vyvíjal
od začiatku súťaže?
- Chlapci prechádzali a prechádzajú ťažkým obdobím,
kedy z výrazných a výborných
individuálnych hráčov sa budoval kolektív, kolektívny herný prejav, v ktorom má každý
hráč svoje postavenie, svoju
úlohu. Museli pochopiť, že
nie je podstatné, či niekto dá
25 bodov v zápase a prehráme, ale že družstvo vyhrá po
kolektívnom hernom prejave.
Táto súťaž je pre nich výbornou hráčskou konfrontáciou
a skúsenosťou.
Čo im ešte dáva?
- Je niekedy veľmi ťažké,
aby chlapci v tomto veku - a
v niektorých prípadoch aj rodičia - pochopili, že basketbal
je kolektívny šport, že tu ide
o individuálnu zodpovednosť
za výkon kolektívu, zodpovednosť za seba, za svoj výkon, za svoj prístup k tréningu
i k zápasu. To je najväčšia
devíza pre chlapcov nielen
v basketbale, ale aj v bežnom
živote. Súťaž je náročná nielen

BRONZ
pre karatistu

Karatista Martin Jánošík z klubu
Šport Centrum Senec získal na
majstrovstvách Slovenska seniorov bronzovú medailu v športovom zápase kumite jednotlivci.
Štartoval v kategórii nad 84 kg.

na fyzické výkony, ale aj na
cestovanie, financie. Na druhej strane chlapci majú nové
zážitky, kamarátstva, neoceniteľné herné skúsenosti.
Do akej miery ste spokojná
s ich výkonmi?
- Na začiatku sezóny sme si
povedali, že postup do celoslovenskej súťaže a možnosť
hrať nadstavbovú časť bude
úspech. Stalo sa. Potom sme
si zadefinovali niektorých
súperov, s ktorými vieme
odohrať vyrovnané zápasy
a s nimi sme oba zápasy vyhrali (Komárno, Sereď, Inter
BA), výhra s Liptovským Mikulášom je povinnosť a prekvapili sme výborným výkonom a víťazstvom o 25 bodov
s Prievidzou. Ani vo sne by
ma nenapadlo, že budeme
mať na svojom konte osem
víťazstiev a môže ich byť ešte
viac. Prehrali sme o päť bodov
s Považskou Bystricou, ktorá
bojuje o Final4 (hrajú prví štyria v tabuľke) a to je tiež jeden
obrovský úspech.
Ktorí hráči sú oporami mužstva?
- Z viacerých dôvodov sme
začali spolupracovať s bratislavskou Karlovkou, doplnili
sme náš tím o jej hráčov a tiež
sme umožnili hrať a pendlovať
našim najlepším z kategórie
ročníka 1998. Nerada vyzdvihujem jednotlivcov, jeden zápas vynikajúco zahrá jeden,
v druhom je výborný iný, napriek tomu Senčania Samuel

Jedna z opôr seneckého basketbalu Samuel Hanák

Hanák a Victor Ibara, z Karlovky Lukáš Kaduch, Jakub Škula a z mladších Marek Doležaj
sú tí, ktorých úlohou je byť
lídrami tímu, čo nie je jednoduché.
Odkedy týchto chlapcov trénujete?
-Senčanov približne od roku
2007. Boli štyria, keď sme ich
prvýkrát prihlásili do súťaže.
Vtedy sme stáli pred ťažkým
rozhodnutím: buď vytvoríme
tím, ktorý bude hrať súťaž,

alebo basketbal v Senci nebude. Riskli sme a prihlásili sme
sa. Spočiatku sme dostávali
„nakladačky“, viacerí, a nielen
zo súperov, sa na nás pozerali s úškrnom, niektorí chlapci
to vzdali, iní sa k nám pridali.
Vďaka tým, ktorí to s basketbalom myslia vážne a napriek
prekážkam idú ďalej, sme sa
posunuli v tejto súťažnej sezóne vyššie. Výsledky ukazujú,
že táto cesta je správna.
Eva Lauková, foto Ján Lauko

Mužstvo GABBO MBKK Senec tvoria: Dominik Bisaha, Ivan
Brtányi, Samuel Hanák, Victor Ibara, Lukáš Kadúch, Erik Rajna,
Miroslav Sabo, Jakub Škula, Tomáš Tapušík, Dušan Vicena, Samuel Žák. Pendlujúci hráči – Dominik Devečka, Marek Doležaj,
Dominik Hedera, Filip Šamo, Eduard Šrol, Mikuláš Vitek.

Futbalová MINILIGA začína jarnú odvetu
Hráči Futbalovej miniligy Senca si spravili brigádu. Na ihrisku v areáli ZŠ Mlynská, kde
sa liga – jej prvý ročník - hrá,
opravili siete aj ochranné a stabilizačné prvky ihriska. Dúfajú,
že bude slúžiť k spokojnosti
všetkých priaznivcov tohto futbalu. Hráči ďakujú za možnosť
hrať futbalovú miniligu v areáli
tejto školy. Pozývajú na zápasy
odvetnej - jarnej časti, ktoré sa
začínajú v sobotu 31. marca
o 9. hod. www.fms.sk
(r)
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„Priemeru sa DVERE neotvárajú“

Mladší dorast SFM Senec zimoval na prvej priečke, príprava
na jarnú odvetu sa uskutočnila
v domácich podmienkach. Ako
uviedol tréner Viktor Miko, „naďalej pracujeme v prvom rade
na zvyšovaní individuálneho
herného výkonu jednotlivcov
a skvalitnení herného výkonu
družstva. Potom nasledujú výsledky. Snažíme sa pracovať
s detailami, pretože tie budú
rozhodovať.“
V kádri, ktorý má 18 hráčov,
z toho dvaja brankári, prišlo
iba k minimálnym zmenám. Do
staršieho dorastu sa posunul
brankár Alfréd Kuczman. Novým hráčom je krajný stredopoliar Kristián Vacula z Modranky
a zo študentského hosťovania
z MŠK Žilina sa vrátil brankár
Jakub Špiriak.
Jarné zápasy sa už rozbehli,
čo ukázali trénerovi? „Začali
sme na pôde Senice. Nezvládli sme druhý polčas a podľahli
sme 3:0. V nasledujúcom domácom stretnutí sme zdolali

Na tréningu, v popredí Jakub Špiriak

Lokomotívu Trnava 6:2. V poslednom zápase sme zvíťazili
u súpera v Dunajskej Strede
3:1. Prvé zápasy ukázali, že sezóna bude ešte náročná. Každý sa na prvé družstvo tabuľky
chce vytiahnuť. Ak chceme byť
najlepší a vyhrávať, tak je potrebné v niečom vynikať, pretože priemeru sa dvere neotvárajú. Hráči majú potenciál, ktorý
musia potvrdiť svojimi výkonmi
na ihrisku. Momentálne sme
na prvej priečke pred Senicou,

Dubnicou nad Váhom a Nitrou.“
S podmienkami na tréning sú
v mladšom doraste spokojní.
V. Miko: „Máme k dispozícii
dve umelé trávy (NTC a SOŠ
„Montostroj“) a trávnaté ihrisko
v Reci. Regenerácia prebieha
na NTC v Senci. V rámci dopoludňajších tréningov - športová
príprava každý utorok a štvrtok,
máme k dispozícii aj telocvičňu
na SOŠ „Montostroj.“ V tejto vekovej kategórii je potrebné stále
pracovať na hernom prejave,“

TRETIA priečka pre starších žiakov
Starší žiaci A zo SFM Senec
si zmerali sily na 5. ročníku
mládežníckeho turnaja, kde
obsadili tretie miesto. Zvíťazilo mužstvo Dukly Banská
Bystrica.
Hralo sa systémom každý
s každým, víťaz nedal súperom
šancu, keď zdolal každého
z nich s celkovým skóre 12:0.
Druhé miesto získali futbalisti
zo Šaľe a tretie si vďaka dvom
remízam odniesli domáci hráči. Na štvrtom mieste skončili
Piešťany.
(el), foto Ján Lauko

Mali RADOSŤ z volejbalu
Už jedenásť rokov sa pravidelne stretávajú priaznivci
volejbalu - zamestnanci stredných škôl Okresu Senec.
V telocvični SOŠ na Kysuckej ul. v Senci si tentoraz zahralo šesť družstiev O Putovný pohár primátora. Vo
finále zvíťazil celok Ivanky pri Dunaji nad UMIC Bratislava, v boji o tretie miesto hrali dve senecké školy - Gymnázium A. Bernoláka zdolalo SOŠ. Ako uviedla hlavná
organizátorka PaedDr. Daniela Ištvánfiová, zápasy mali
vysokú úroveň. „No predovšetkým po roku sme sa opäť
stretli a mali radosť z volejbalu. Stretnutia rozhodoval
Pavol Škovránek, ktorý nevynechal ešte ani jeden ročník. Vďaka mu.“
(el), foto Ján Lauko

vraví tréner. „K úplnej spokojnosti mi chýba ešte väčšia herná prevaha hráčov v zápasoch.
Skrývajú v sebe nadanie a talent, ktorý každý deň rozvíjajú
svojou prácou na tréningoch
a mimo tréningov individuálne.
Je však potrebné, aby na základe svojich vynikajúcich schopností dosahovali v zápase vysoké výkony. Pracovať musíme na
mentalite. Treba milovať hru a
chcieť ju prežiť so spoluhráčmi.
Veľký hráč je ten, ktorý robí lepšími hráčmi hráčov okolo seba.
Dôvera v ostatných vyjadrená
prihrávkou, vytvorením šance
atď... Ak sa nám podarí v tomto
smere urobiť krok vpred, tak dosiahneme moje predstavy.“
Realizačný tím zostal nezmenený. Popri trénerovi Mikovi tu
pracujú dvaja vedúci družstva
Ctibor Poór a Ľubomír Libič. Na
zápasoch vypomáha aj masér
staršieho dorastu Michal Szabadoš, brankárov má na starosti Štefan Kollár.
Eva Lauková, foto Ján Lauko

OBOHATILI
florbalovú scénu
V Senci sa konal zaujímavý
turnaj vo florbale. Tri senecké
tímy si merali sily so skúsenými
hráčmi zo Snipers Bratislava na
Florbalovom miniturnaji. I keď
sa im nepodarilo týchto hráčov
z najväčšieho florbalového klubu v regióne poraziť, seneckí
chlapci jednoznačne odohrali
vyrovnané zápasy a ukázali,
že aj zo Senca môže florbalová
scéna v budúcnosti očakávať
kvalitný florbal.
V Senci vznikol prvý športový florbalový klub len tento rok a začína
zbierať skúsenosti. Mladí chlapci
sa už po dvoch mesiacoch, ako
začali florbal spoznávať, zúčastnili na medzinárodnom florbalovom XmasCupe v Stupave.
„V súčasnosti klub FBC Senec
pracuje s mládežou - chlapcami
ročník 1999 a mladší. Má ambíciu sa už v budúcej sezóne zapojiť do regionálnej florbalovej
ligy a vytvoriť tím, ktorý bude
úspešne reprezentovať mesto
Senec aj na florbalovej scéne,“
uviedol tréner Marian Heckl.
Poradie turnaja: 1. Sniper Bratislava, 2. FBC Senec A, 3. Senec
Tajovského, 4. FBC Senec B.
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Zimné PLÁVANIE s bodmi do tabuliek
Na juhu Slnečných jazier sa
za pekného počasia uskutočnili preteky Pohár Slnečných
jazier - 1. ročník súťaže v zimnom plávaní, zaradenej do
Českého pohára (jediné konajúce sa mimo ČR). Českí plavci súťažili o body do zimných
plaveckých tabuliek. Súťaž na
100, 250, 500 a 750 metrov
otvorila viceprimátorka mesta
Helena Nemcová.
Počasie bolo pre zimných
plavcov vyslovene letné, keď
vzduch mal 17 stupňov a voda
8,5 stupňa. Našťastie, pretože
ak by teplota vody vystúpila
na 10 stupňov, preteky by sa
neukutočnili...
Do Senca prišlo 98 plavcov,
83 z Českej republiky a 15 zo
Slovenska. Prevládali muži,
bolo ich 74. Preteky mali i svoje naj-. Najmladšou účastníčkou bola 15-ročná Veronika
Krejčí zo Zábřehu na Morave
(súťažila na 500 metrovej trati)
a najstarším 85-ročný Jaroslav Brustmann z Brna, ktorý
pretekal na trati dlhej 100 metrov. Pred jeho výkonom dávali
všetci klobúk dole. Na hladine
boli trate vytýčené bójkami,
plavcov istili potápači z motorového člna.

Jedným z najstarších účastníkov plaveckých zimných pretekov bol MUDr. Jozef Makai (vľavo). Vpravo
výborný zimný a diaľkový plavec Milan Štencl, druhý v celkovom poradí Českého pohára.

Slovenskí zimní plavci mali
možnosť prejaviť sa športovejšie, pohárovou úspešnosťou
vynikli Pohronské ľadové medvede, no bodovo najúspešnejším slovenským klubom boli
Slovenské ľadové medvede.
Svoj pobyt a zápolenie o čo
najlepšie umiestenie na Slnečných jazerách si pretekári pochvaľovali. Domáci organizátori z Klubu potápačov Piccard
Senec - Senecké ľadové medve sa o nich vzorovo postarali.

Veď všetci účastníci pretekov
získali diplomy a prví traja na
všetkých štyroch tratiach dostali medaily a vecné ceny.
Kozmetická spoločnosť Oriflame potešila svojou cenou balíčkom s výrobkami každého
z nich. A keďže išlo o pohárovú súťaž, víťazi získali aj poháre.
Jeden z hlavných organizátorov Vladimír Lysičan bol
s priebehom akcie spokojný:
„Účastníci sa v Senci veľmi

dobre cítili, to je pre organizátorov najväčšie ocenenie
a uznanie. Koncom roku 2012
začneme s prípravou na 2.
ročník Pohára slnečných jazier. Budeme veľmi radi, ak sa
nám podarí vybudovať z týchto pretekov tradíciu súťažného zimného plávania v Senci.
Ďakujeme všetkým partnerom
akcie, ktorí nás podporili.“
Súťaž zdokumentovala aj TV
TA3 dvoma vstupmi.
Eva Lauková

