
Chýba vám Senčan?

Mestské noviny Senčan distribuuje do celého 
Senca Slovenská pošta, a.s. V prípade, že ich 
nedostávate do svojej schránky, prosím, in-
formujte nás o tom. Volajte na 0903 621 880.
Ďakujeme.

redakcia

Synagóga       
pred rekonštrukciou
Tri dni odstraňovali neporiadok zo synagógy  
na Mierovom námestí pracovníci centra na 
údržbu mesta pri Mestskom úrade v Senci. 
Na náklady mesta vyčistili vnútorné priestory 
od odpadu, ktorý sa tu za niekoľko desaťročí 
nazhromaždil. Upratovanie vykonali pred za-
hájením rekonštrukcie objektu, ktorú koordi-
nuje Bratislavský samosprávny kraj. 
Senecká synagóga bola postavená v roku 
1825, do súčasnej podoby ju prestavali pred 
sto rokmi.  (red) Addams Family očarila všetkých. Veľký letný karneval 2005 ponúkol veľa prepracova-

ných nápadov. Ak ste ho nestihli, čaká na vás reportáž na s. 8-9. (kd), foto: R. Blaško 

Masky stále dokonalejšie
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Po prázdninách trikrát
Do konca roka sa poslanci Mestského za-
stupiteľstva v Senci stretnú ešte na troch 
riadnych rokovaniach. Ich termíny sú  8. 
september 2005, 27. október 2005 a 15. 
december 2005.  

(red)

SMK do volieb
V nedeľu 26. júna sa konal snem SMK-
-MKP. Tajným hlasovaním prítomní 66 dele-
gáti zvolili poradie kandidátov na voľby do 
VÚC. Na čele kandidátky boli určení Rezső 
Duray (Senec), Gabriel Agárdy (Senec), 
Štefan Pomichal (Tomašov). SMK pôjde do 
volieb v koalícii s SDKÚ-ANO-DS. Snemu 
sa zúčastnil poslanec NR SR Gyula Bár-
dos. (red)

Práca v únii
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  Pezi-
nok, pracovisko Senec, dáva  do pozor-
nosti  zamestnávateľom, že účinnosťou  
zákona  č. 82/2005  o nelegálnej  práci  
ako  aj  zákona  č. 5/2004 o službách za-
mestnanosti v znení  neskorších predpisov, 
vyplýva povinnosť zamestnávateľov  infor-
movať Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
(ÚPSVaR) o zamestnávaní občanov člen-
ských krajín Európskej únie a ich rodin-
ných príslušníkov na Informačnej karte do 
7 pracovných dní, ako aj občanov – cudzin-
cov, ktorí nepotrebujú pracovné povolenie 
v  SR podľa zákona č. 5/2004 o službách 
zamestnanosti v znení  neskorších  pred-
pisov. Informačné  karty  sú  potrebné na  
základe nariadenia  č. 311/1976 Európske-
ho  spoločenstva z dôvodu štatistických 
zisťovaní o pohybe pracovníkov medzi 
členskými krajinami Európskej únie. Obča-
nia krajín, ktoré nie sú členskými krajinami 
Európskej únie, potrebujú pred nástupom 
do zamestnania v Slovenskej republike zís-
kať pracovné povolenie. Povolenie vydáva 
príslušný  ÚPSVaR.
Bližšie  informácie  získate  na  Úrade  prá-
ce, sociálnych vecí  a rodiny Pezinok, pra-
covisko Senec, Hurbanova  21, 903 01 Se-
nec  alebo  na  tel. čísle  02/ 40 20 20 16.   

Infokancelária pre Senčanov
Turistická informačná kancelária (TIK) slúži 
najmä turistom, ktorí zavítajú na Slnečné ja-
zerá, a preto o nej veľa Senčanov ani netu-
ší. Niektoré jej služby by však mohli zaujať 
aj domorodcov. Jednou z nich sú napríklad 
jednodňové výlety do maďarského Györu. 
Za 340 Sk (v pracovný deň), respektíve 
370 Sk (cez víkendy) si môžete život spes-
triť chuťovkou v malebnom mestečku za 
maďarskými hranicami. Môžete si pozrieť 
staré mesto, navštíviť trhy alebo areál ter-
málneho kúpaliska. V cene je zahrnutá 
doprava, vstup do termálu, tobogán, per-
ličkový kúpeľ a bazén. Rezervujte si termín 
z ponuky 7.7., 23.7., 27.7., 3.8., 17.8., 24.8., 
31.8., 3.9., a to najneskôr päť dni pred od-
chodom. Ďalšie info na 4592 8224.

(red)

Najlepší žiaci a študenti prijatí na úrade
Začiatkom júna oceňovalo Mesto Senec naj-
úspešnejších seneckých žiakov a študentov, 
ktorí svoje danosti dokázali zúročiť v uply-
nulom školskom roku. Na Mestskom úrade v 
Senci ich prijala a svoje uznanie im prejavila 
viceprimátorka Helena Nemcová. Pozoruhod-
nejšie však boli rokovania, ktoré sa odohrali 
pred slávnostným aktom. Precízne sa dis-
kutovalo o nominačných kritériách, ktoré sa 
nakoniec odlišovali od tých minuloročných. 
Do prestížnej spoločnosti privilegovaných sa 
napokon dostalo 57 mladých Senčanov. Pri-
pravili sme pre vás ich prehľad.

Ocenení žiaci a študenti 
Michaela Maráková – 1. miesto na Morav-
skom festivale poézie, Cena spisovateľov Slo-
venska na profesionálnej súťaži, Poděbradské 
dni poézie v ČR, Viktória Ballánová – 1. na 
Medzinárodnej speváckej súťaži Imricha Go-
dina IUVENTUS CANTI 2005, Fórum peda-
gogiky – Diplom za vynikajúce výsledky pri 
reprezentácii SR na medzinár. súťažiach (z rúk 
min. Fronca), 1. v kraj. kole v prednese poézie 
a prózy, Kristián Olah – 1. na celoslov. súťaži 
Mladý violončelista Slovenska 2005, Barna-
bás Kollárik – zlaté pásmo v hre na drevené 
dychové nástroje v rámci celoslov. Detského 
hudobného festivalu J.Cikkera, 1. v kraj. kole v 
prednese poézie a prózy, Dávid Hartl – 1. na 
celoslov. súťaži A slovo bolo u Boha, 1. na kraj. 
spev. súťaži R. Bolebruchovej, 1. na kraj. kole 
súťaže Hviezdoslavov Kubín, Lucia Fullová 
– 1. na kraj. kole súťaže Hviezd. Kubín, Martin 
Meliš – strieb. pásmo na celoslov. dychovej 
súťaži, Viktor Pojzl – bronz. pásmo na celo-
slov. dychovej súťaži, 2. na celoslov. súťaži, 
Marianna Mikóczivá – 2. na celoslov. súťaži 
Mladý violončelista, Filip Medvecký – bronz. 
pásmo na medzinárodnej výtvarnej súťaži, 
(Bohúňová paleta 2004), Ilona Takácsová - 3. 
v celoslov. kole v hre na klavíri, 1. v kraj. kole 
Poznaj slovenskú reč, Anita Zborková - 3. v 
celoslov. kole v hre na klavíri, Veronika Susla 
- 1. v kraj. kole a l. miesto v celoslov. kole Po-
znaj slovenskú reč, 3. v celoslov. súťaži Poznaj 
a chráň, Karin Kollár - 3. v kraj. kole Poznaj 
slovenskú reč, 3. v celoslov. súťaži Poznaj a 
chráň, Annamária Spót - 3. v kraj. kole Pekná 
maďarská reč, Ildikó Kontár - 3. v celoslov. 
súťaži Poznaj a chráň, Richard Horgosi - 1. v 
kraj. kole v prednese poézie a prózy, Melinda 
Časný - 1. v kraj. kole v prednese poézie a pró-
zy, Dávid Szarka - 1.  v okr. kole, úspešný rieši-
teľ v kraj. kole mat. olympiády, úspešný riešiteľ 
v kraj. kole vo fyzikálnej olympiáde, 2. v kraj. 
kole v súťaži Mladý záchranár CO (ďalší účast-
níci Peter Simon, Mária Suriczová, Andrea 
Lakiová), Viktória Svardová – 1. v okr. kole 
v matem. olympiáde, Zoltán Vízy – 1. v okr. 
kole v matem. olympiáde, Róbert Szalay – 3. v 
kraj. kole v streľbe zo vzduchovky (ďalší účast-
níci Tomáš Varga, Norbert Szabó), Monika 
Mentelová – 1. v celoslov. kole biolog. súťaže 
– Liečivá rastlina, úspešná riešiteľka kraj. kola 
biolog. olympiády – odbor botanika, Jaroslav 
Bučan – 1. v kraj. kole s postupom do národ-
ného kola súťaže Šaliansky Maťko, Ela Bar-
šváryová – 3. v kraj. kole súťaže umeleckého 

prednesu poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín, 
Nina Rumelová – 3. v kraj. kole súťaže ume-
leckého prednesu poézie a prózy Hviezdosla-
vov Kubín, Monika Halásová – 3. v kraj. kole 
biolog. olympiády – odbor botanika, Veronika 
Kobelová – 1. v kraj. kole biolog. olympiády 
– odbor zoológia, Katarína Kobelová – 1. v 
okr. kole geograf. olympiády  a úspešná rieši-
teľka krajského kola, Matej Molnár – 1. v okr. 
kole matematickej súťaže Pytagoriáda, Lucia 
Budajová – 1. v okr. kole biolog.j olympiády 
a úspešná riešiteľka krajského kola, Kristína 
Spálová – 1. v okr. kole olympiády v nem. ja-
zyku, 2. v medzinárodnej súťaži olympiády v 
nem. jazyku, Martina Šebová – 1.  v okr. kole 
mat. olympiády a úspešná riešiteľka kraj. kola, 
Simona Rajčeková – 1. v kraj. kole Hliadky 
mladých zdravotníkov, (ďalší účastníci Šimon 
Klúčik, Martina Štolcová, Zuzana  Hulíková, 
Silvia Štellerová), Jakub Mikluš – 1. v okr. 
kole matematickej súťaže Pytagoriáda, Kriš-
tof Kolembus – 1.  v okr. kole matemat. súťaže 
Pygagoriáda, Veronika Horváthová - 3. v kraj. 
kole – Gymnastický švorboj A kategória – diev-
čatá (ďalší účastníci Lucia Bičárová, Katarína 
Koczková, Stela Tvrdá, Laura Johanesová), 
René Krumpal - 1. miesto Cena Večerníka – 
beh na 60 m, Daniela Glavaničová - 2. v kraj. 
kole súťaže Šaliansky Maťko, Andrea Šavaro-
vá - 1. v kraj. kole -  diaľka, 2. v kraj. kole – beh 
na 60 m, Jaroslav Mészáros - 2. v kraj. kole  - 
guľa, Pavol Hrnčiar 2. v kraj. kole – 600,800 a 
1500 m, Michal Kočan - 1. v okr. kole geograf.
olympiády, Zuzana Bakušová - 1. v okr. kole 
v mat. olympiáde, Ján Tomandl - 1. v okr. kole 
mat. olymp., Filip Medvecký - 1. v okr. kole 
mat. olymp., 1. v okr. kole Pytagoriády, David 
Varga - majster SR v šachu v kategórii mládež, 
Dominika Kolláthová - 3. v kraj. kole výtv. sú-
ťaže Európa v škole, Daniela Cintulová - 1. 
v okr. kole olympiády v angl. aj nem. jazyku, 
Andreas Zhorelický - 1. v okr. kole a 2. v kraj. 
kole olympiády v nem. jazyku, Iveta Vraníko-
vá - 1. v okr. kole a 2. v kraj. kole olympiády  v 
ang. jazyku, Mária Borovská - 1. v okr. kole a 
2. v kraj. kole olympiády v nem. jazyku, Mária 
Tureničová - 1. v diecéznom kole a 2. v celo-
slov. kole v biblickej olympiáde (ďalší účastníci 
Lucia Múčková, Katarína Uličná), Jozef Sza-
bó - 1.  v kraj. kole Poznaj slovenskú reč a 3. v 
celoslov. súťaži, Tomáš Rózsa - 1. v celoslov. 
ekon. súťaži PIKOINVEST, Adriana Šimonová 
- 1. v kraj. súťaži Environmentálne dni – písanie 
prózy, 4. v prednese poézie na medzinárodnej 
súťaži v  Mosonmagyarovári, Zsolt Sull – 3. v 
celoslov. matematickej súťaži  (red)



SENČAN  JÚL-AUGUST/2005 3

Pod lupou

Posilnená 
z Bratislavy 
Okrem mestských policajtov sa bezpeč-
nostného opatrenia na Seneckom lete 
2005 zúčastnilo 32 štátnych policajtov. „V 
podstate neboli žiadne väčšie narušova-
nia verejného poriadku. Zaznamenali sme 
nejaké dopravné priestupky, v ranných 
hodinách zadržali páchateľa, ktorý rozbil 
sklenú výplň na vítríne pred Marathonom. 
Zvýšený nápor trestnej činnosti však hlá-
sený nebol,“ uviedol pre Senčan riaditeľ 
OO PZ Senec npor. Mgr. Stanislav Backa. 
„V sobotu došlo k fyzickému napadnutiu, 
ale poškodená osoba nepodala trestné 
oznámenie, predvedená osoba bola preto 
prepustená.“ Riaditeľ potvrdil, že od 1. júla 
posilní štátna polícia Slnečné jazerá až do 
skončenia turistickej sezóny nepretržitou 
dvojmužovou hliadkou. „Boli tam vyčlene-
ní policajti z Bratislavy, lebo vlastnými sila-
mi to nebolo možné zabezpečiť,“ doplnil.  

(kd)

Z diára vedenia mesta
- porada k letnej turistickej sezóne
- rokovanie s banským úradom kvôli čiste-

niu Slnečných jazier
- vernisáž ZUŠ
- seminár so zástupcami partnerského 

mesta Parndorf (Rakúsko)
- ocenenie najlepších žiakov seneckých 

škôl
- súťaže dobrovoľných hasičov na Slneč-

ných jazerách – sever
- porada so zástupcami polície k zabez-

pečeniu poriadku počas Seneckého 
leta, Veľkého letného karnevalu a vôbec 
letnej turistickej sezóny na Slnečných ja-
zerách

- mestská rada
- mestské zastupiteľstvo
- prijatie Zástupcov Združenej strednej 

školy v Senci a jej partnerských škôl
- cyklosúťaž Gymnázia Antona Bernoláka
- 40. výročie založenia Špeciálnej základ-

nej školy v Senci
- koncert ZUŠ
- diskusia s členkami Materského centra 

Slniečko
- otvorenie poradenskej kancelárie

- zasadnutie komisie životného prostredia
- rokovanie ohľadom projektu na detské 

ihrisko na Tureckej ulici
- posedenie s Klubom dôchodcov
- porady k Seneckému letu a karnevalu 

2005
- jednanie s RRA Senec – Pezinok
- stretnutie s riaditeľmi škôl ohľadom za-

bezpečenia Veľkého letného karnevalu 
2005

- vyhodnotenie úspešnosti Seneckého 
leta a karnevalu 2005

- snem SMK
- rozlúčka s deviatakmi ZŠ J.G.Tajovské-

ho
- rokovanie ohľadom dotácie, ktoré získal 

Senec na rozvoj cyklotrasy okolo Slneč-
ných jazier

- jednanie predstavenstva spoločnosti 
Dalkia

- rokovanie s riaditeľom Slovenskej správy 
ciest 

- stretnutie s bratislavským županom kvôli 
projektu „Spoznaj svoj kraj!“

- spoločné rokovanie regionálnych zdru-
žení Podunajsko a Malokarpatsko

- prijatie hajtmana Plzenska a bratislavké-
ho župana Ľuba Romana

Pozor na požiare!
Blíži sa obdobie žatevných prác a obdobie 
letných prázdnin. Pre profesionálnych hasi-
čov patrí medzi najkritickejšie, čo sa týka poč-
tu požiarov. Za obdobie roka 2004 vzniklo v 
Slovenskej republike v súvislosti so žatevnými 
prácami 444 požiarov s priamou škodou 6 860 
500 Sk. Jedna osoba bola usmrtená a jedna 
zranená. V okrese Pezinok a Senec vzniklo 14 
požiarov. Najčastejšie horelo obilie na koreni, 
slama na riadkoch a stohy slamy. 
Takmer za každou z príčin vzniku požiarov 
je možné hľadať ľudský faktor. Odporúčame 
preto občanom, aby dodržiavali zásady pro-
tipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach súvi-
siacich so žatevnými prácami, pozberovou 
úpravou, skladovaním objemových krmovín a 
tiež v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku 
požiarov, ktorým je dlhotrvajúce suché a teplé 
počasie počas letných prázdnin. Profesionál-
ni hasiči Okresného riaditeľstva Hasičského a 
záchranného zboru v Pezinku vyzývajú obča-
nov, aby nefajčili a nepoužívali otvorený oheň  
na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom 
vzniku požiaru, v blízkosti stohov slamy a 
sena, lánov obilia a suchých porastov!
S nadchádzajúcimi letnými prázdninami, ktoré 
patria z pohľadu profesionálnych hasičov me-
dzi najrizikovejšie, sa obraciame tiež na rodi-
čov detí, aby venovali zvýšenú pozornosť svo-
jim ratolestiam práve v tomto období. V tomto  
čase častokrát bez dozoru dospelej osoby 
zapríčinili práve deti svojimi nekontrolovanými 
hrami veľa požiarov. Deti sú obzvlášť vystave-
né nebezpečenstvu zranenia pri požiaroch. 
Sme presvedčení, že zodpovedným prístu-
pom nás všetkých pomôžeme chrániť zdravie, 
ľudské životy a predchádzať značným škodám 
na majetku svojom, prípadne svojich blízkych.

mjr. Ing. Eva Orlická

Na cintorínoch špeciálni pracovníci
Neutíchajúce sťažnosti občanov na čistotu 
mestských cintorínov našli u zástupcov Mesta 
Senec odozvu. 
Mestský úrad v Senci zamestná ďalších troch 
pracovníkov na ich údržbu. Dvaja ľudia sa 
budú starať o katolícky, jeden o evanjelický 
cintorín. S úpravou organizačnej štruktúry jed-

noznačne súhlasili poslanci MsZ. 
Mesto pritom osadilo do priestorov cintorína a 
kostola lavičky. Perspektívne sa uvažuje aj o 
rekonštrukcii a rozšírení Domu smútku alebo 
výstavbe nového na novom cintoríne. 
 

(red)

Súťaž o víziu centra, Tureckej a Farského námestia
Komisia výstavby a územného plánovania 
organizuje 24. septembra o 17. hodine v ki-
nosále Kultúrneho domu Okrúhly stôl na 
tému Centrum mesta Senec, jeho perspek-
tíva a výstavba. Našou snahou je poučiť sa z 
predchádzajúcich akcií a pokúsiť sa pripraviť 
okrúhly stôl zodpovednejšie, aby zaujal čo 
najpočetnejšiu skupinu obyvateľov mesta či 
tých, ktorí majú ambíciu a vedomosti k uvede-
nej téme diskutovať a s konkrétnymi predsta-
vami hľadať spoločne najvhodnejšiu alternatí-
vu pre Senec. 
Okrem diskusného fóra na internetovej strán-
ke mesta Senec na uvedenú tému a citeľnej 
podpore redakcie časopisu Senčan prichá-
dzame s novinkou, a to oficiálnym vyhlásením 
súťaže o najlepší návrh, či víziu centra mesta 
Senec, Tureckej ulice a Farského námestia. 
Súťaž organizuje mesto pod gestorstvom pri-
mátora mesta Ing. Karola Kvála. Podmienky 
súťaže budú zverejnené v osobitnom príspev-
ku na stránkach Senčana a na internetovej 
stránke mesta Senec (www.senec.sk). Súčas-
ťou programu bude aj informácia o výstupoch 
z predchádzajúcich okrúhlych stolov.
Zámerom celej akcie bude zapracovanie pri-
pomienok, ale dúfajme, možno aj realizácia 
konkrétnych štúdií, či projektov, ktoré sa ob-
javia počas okrúhleho stola a budú obhájené 

ako občanmi, tak aj vedením mesta. Aj tento 
pokus patrí do skupiny aktivít, keď hlavnou 
myšlienkou je jednoznačná snaha o spolu-
prácu s verejnosťou, snaha o vyprovokova-
nie občanov k aktivite o budúcej tvári nášho 
mesta. Cieľom organizátorov okrúhleho stola 
je dostať aj takýmto spôsobom informácie od 
občanov. 
Pevne veríme, že sa nám podarí zadefinovať 
požiadavky a ciele tejto problematiky takým 
spôsobom, aby mohli byť zohľadnené v pri-
jatej verzii o výstavbe tej časti nášho mesta, 
ktorá patrí medzi rozhodujúce pri tvorbe cel-
kového obrazu o meste Senec. Máme určite 
vynikajúcu príležitosť vyjadriť svoj názor, jed-
noznačným pomenovaním svojich myšlienok, 
čo chceme mať v centre mesta a čo si nepra-
jeme. V opačnom prípade, ak podceníme, či 
odignorujeme aj takúto príležitosť, môže sa 
nám kľudne stať, že za krátku dobu budeme 
zase len v úlohe štatistov a nespokojných kriti-
kov, napríklad zastavaných súčasných parkov 
v centre mesta. Pevné a zreteľné názory vždy 
nájdu podporu a pochopenie vo verejnosti, 
alebo sa stávajú východiskom pre plodnú dis-
kusiu, o ktorú nám predovšetkým ide.

Ing. Gašpar Józan 
poslanec a predseda komisie výstavby a ÚP
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Ohňostroj bez divokého mixu 
Ohňostroj „Hviezdne vojny“ na Seneckom lete 
2005 nepatril k najdrahším, ale pyrotechnici 
sľubovali, že sa určite zaradí k najkrajším. Na 
nočnej oblohe sa vyobrazili hviezdy, planéty a 
iné vesmírne telesá, nasledovala vodná mo-
zaika. Väčšia časť ohňostroju, ktorého dojem 
umocnila sprievodná hudba, bola riadená po-
čítačmi. Elektronické sekcie vystriedali klasic-
ké poňatie ohňostrojov, na aké sme boli zvyk-
nutí. „Divoký mix“ chýbal, hoci o jeho krátku 
dvojminútovú verziu sme neprišli. Elektronické 
sekcie boli orientované k tváram divákov na 
južnej pláži Slnečných jazier, preto boli z iných 
miest ťažko viditeľné v plnej kráse. 

(kd), foto: autor

Aquathermal o mesiac skôr
Letnú sezónu privítali v Aquathermale Senec 
už v máji. Osláviť ju prišli osobnosti slovenské-
ho šoubiznisu – ako inak - športom. Medzi ce-
lebritami, ktoré sa prihlásili do turnaja v plážo-
vom volejbale, boli najmä moderátori Markízy, 
Joj-ky, STV. Na snímke pri podaní moderátor-
ka Zuzana Belohorcová, ktorá skrášľovala tím 
vtedy v zahraničí pôsobiacich osobností.

(kd)

Po rokoch, kedy sme 
sa skôr či neskôr spr-
chovali v lejáku, nás 
v roku 2005 Senecké 
leto oblažilo slnečným 
počasím. Divákom 
už za svetla nestači-
li miesta na sedenie 
pred amfiteátrom, ale 
zabávali sa takmer na 
celej južnej pláži. 

Novinkou hip-hop 
Senecké leto sa  za-
čalo už hip-hopovým 
piatkom. Vstup na pod-
ujatie bol voľný. Hip-
-hop, ktorý sa stretol 
s kritickými postrehmi 
seniorov, bol určený 
v prvom rade mladým 
vyznávačom tohto štýlu a súdiac podľa toho, 
koľko sa ich tam zišlo, nebola voľba organizá-
torov vôbec krokom vedľa.

Zachraňoval Chyno
Sobotu odštartovala na pravé poludnie senec-
ká metalová formácia Vindex, pre ktorú platilo 
to, čo pre ďalšiu skupinu Gréta a Mantinels – 
škoda, že v tom čase ešte areál zíval prázdno-
tou. Mladé rodiny s deťmi nezlákal veľmi det-
ský svet, plný nafukovacích a iných atrakcií. 
Prekvapujúco sa ako jediný účinkujúci s 
hviezdnymi prístupom ukázal rakúsky tanečný 
súbor Lastavica. Nečakane sa žiadal na javis-
ko skôr, než pôvodne mal. Organizátorom tak 
v programe vznikla diera, ktorú sviežo vyplnil 
moderátor Chyno. Prijemne pôsobil tiež Ivan 
Vojtek so skupinou Trampsong. 

Vrchol s tancom
V čase, keď južná strana Slnečných jazier za-
čala praskať vo švíkoch, vybičoval rytmus na 
pódiu tanec. Foklórny súbor Partizán - Biotika 
a tanečná trojica Right Direction, Quatro a Ex-
Jumpers. To už pred amfiteátrom sedela masa 
divákov, očakávajúc nenápadnú výzorom a 
nápadnú hlasom Zuzanu Smatanovú. Medzi-
časom sa členom kapely Desmod pokazil na 
ceste do Senca autobus, a tak pricestovali na 
poslednú chvíľu bez nástrojov, ktoré si požiča-
li od hudobníkov svojej „predskokanky“. Po-
sledné slovo však patrilo legende slovenskej 
hudby Tublatanke, ktorá na Slovensku koncer-
tuje zriedkavejšie než iné kapely. 
Až na zoskoky parašutistov, ktoré sa pre veter-
no museli zrušiť, a všadeprítomné rady v bufe-
toch sme senecké leto otvorili bez komplikácií. 

Kristína Dugovičová, foto: autor

Senecké leto 2005 takmer bez Desmodu 

SENECKÉ LETO 2005

S VIP autobusom pricestoval na Senecké leto 
bratislavský župan Ľubo Roman. Urobil tak v 
rámci projektu Poznaj svoj kraj!, ktorého cie-
ľom je propagovať domácu turistiku. 
Trasa vozidla s predsedom BSK viedla cez Ma-
lacky, Rohožník, Pezinok až do Senca. „Chcel 
som hlavne predstaviť okresné mestá, ktoré 
sú pevným bodom, kam môžu ľudia chodiť. 
Skončili sme v Senci, ktorý je na tom najlepšie 
a netreba ho až tak veľmi propagovať. Ale v 
okolí Senca je veľa zaujímavých miest, ktoré 
sa oplatí vidieť,“ povedal pre mestské noviny 
Ľubo Roman. „Celé je to o tom, že je treba 
chodiť cez víkendy po vlastnom kraji. Netreba 
chodiť do Ríma na sväté schody, lebo tie sú 
napríklad aj v Malackách. Netreba ísť nieke-
dy k moru, keď cez víkend môžete ísť na Sl-
nečné jazerá a v zlom počasí do aquaparku,“ 
rozhovoril sa župan, ktorý do Senca prišiel so 
svojimi priateľmi z Divadla Astorka, primátor-
mi a starostami zúčastnených miest, novinár-
mi a ďalšími osobnosťami. Sprevádzali ho aj 
vnúčatá, ktorým učarovala jazda na Senec-
kom Expresse.  „Troška sme urobili škrt cez 
rozpočet, niektorí čakali na vláčik a my sme 

im ho obsadili. Ospravedlňujem sa im.“ Akcia 
„Poznaj svoj kraj!“ potrvá celý rok. Jej záme-
rom je osloviť všetkých občanov regiónu, aby 
navštívili nevšedné i atraktívne miesta svojho 
kraja. Okrem toho získajú až 15% zľavu vo vy-
braných reštauračných zariadeniach a budú 
zaradení do zlosovania o atraktívne ceny. „Je 
to o tom, aby sme naštartovali domácu turisti-
ku. Na budúci rok by sa mal pripojiť k projektu 
Trnavský kraj, Juhomoravský kraj a Burgen-
land,“ uviedol Ľ. Roman. (kd),  foto: autor

Župan dorazil na Senecké leto VIP-busom 

Bratislavský župan Ľ. Roman s vnúčatami.

Zuzana Belohorcová bola len jednou z 
celebrít turnaja v plážovom volejbale v 
Aquathermale. 
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Foto: K. Dugovičová
Maťo Ďurinda z Tublatanky nazval senec-
ké publikum výborným. Foto: R. Blaško

Ivan Vojtek v pauzách Trampsongu. 

Najmenších si získal Šašo Maroš.Hip-hop sa „predral“ i na hlavné pódium.

Zuzanu Smatanovú by ste v zákulisí pre-
hliadli, na javisku nie.

Už od rána boli pre deti pripravené naj-
rozmanitejšie atrakcie.

Moderátor Chyno má rád, keď moderuje 
pred masami ľudí. 

Thriller v podaní Right Direction. 

Miliónových tanečníkov Janka Jamricha 
a Ivana Draškoviča zlákal na juh hip-hop. 

Opäť prvý na javisku. Senecký Vindex.

Ľudovky súboru Partizán - Biotika.
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Odber krvi
Na výzvu Miestneho spolku Slovenského Čer-
veného kríža v Senci prišlo 79 občanov da-
rovať krv. Podmienku pre udelenie bronzovej 
plakety prof. MUDr. Janského splnili Zsolt Ha-
rangozo, Ing. Anna Klejová, pre udelenie zlatej 
plakety Vojtech Szakál. 
16. júna 2005 darovali krv bezplatne: Milan Al-
bertus (42), Anna Albertusová (15), Edita An-
talová (5), Imrich Bagi (5), František Bajnoci 
(56), Mária Ballyová (27), Jozef Barančík (36), 
Imrich Bohohy (12), Lucia Brezovská (4), To-
máš Csemy (5), Imrich Csenkey (49), Marta 
Čepelová (2), Ján Duray (48), Jozef Ďuriš (37), 
Štefan Farkaš (5), Jozef Filo (37), Ján Fondrk 
(56), Ildikó Gabrielová (15), Rudolf Galamboš 
(13), Mariana Galovičová (26), Silvia Gulda-
nová (7), Viera Guldanová (39), Zsolt Haran-
gózo (10), Robert Heriban (14),Alojz Hlavatý 
(56), Zoltán Horáček (19), Ladislav Horváth 
(19), Adriana Jánošovičová (3), Štefan Juhász 
(27), Ružena Kissová (2), Ing. Anna Klejová 
(10), Mgr. Ondrej Koreň (22), Ján Kostka (90), 
Lýdia Kostková (66), Jaroslav Kováč (76), Ro-
bert Kovács (2), Viola Kválová (33), Alexander 
Lelovics (4), Heleny Lengyelová (19), Edita 
Makačeková (3), Imrich Mészároš (33), Ernest 
Molnár (49), Ladislav Nagy (17), Tibor Ollé 
(21), Robert Ostrihoň (8), Slávka Polakovičo-
vá (3), Atila Poór (5), Mária Práznovská (37), 
František Rado (6), Anna Riková (16), Monika 
Sabová (2), Jozef Skurák (25), František Smol-
ko (46), Vojtech Szakál (40), Alžbeta Šándoro-
vá (43), Milan Švorc (47), Ivana Švorcová (5), 
Anna Targošová (2), Jozef Uherčík (44), Domi-
nika Uherčíková (1), Jana Vargová (9), Marian 
Vaš (35), René Vittek (6), Eva Vrbiarová (21), 
Jozef Zmajkovič (59).
Všetkým darcom úprimné poďakovanie. 

(mg) 

V živej pamäti máme to maturitné obdobie v 
máji roku 1955.

Zlaté časy, hovoríme si teraz. Vlastne už nie-
koľko predlhých rokov. Boli to skutočne zlaté 
časy – vyvádzať neplechu, neškodne si „vy-
streliť“ z učiteľa, vyrušovať počas vyučovania, 
pískať, keď sa to nesmelo, zapáliť si tajnú ciga-
retu, pretože to prísne zakazovali, uliať sa z ho-
diny, ktorá najviac „nevoňala“. Boli to však aj 
chvíle napätia, priznám sa, niekedy i strachu, 
lebo hoci sa človek učil, nemusel u skúšajúce-
ho uspieť. Ale to už ide so školou.

A tak teraz, keď spomíname len na tie pekné, 
zaujímavé, veselé chvíle, ani si neuvedomuje-
me, že to, čo nám na um najmenej prichádza, 
je práve to hlavné: čo sme sa naučili, čo nám 
rozšírilo vedomosti, čo nás naučilo správne sa 
správať, študovať. Áno, to, čo nám škola sku-
točne dala, nám málokedy príde na um, hoci 
práve tie rozšírené základy, práve tá príprava 
na vstup do života, boli rozhodujúce a práve 
za tieto roky na gymnáziu sa treba poďakovať 
učiteľom.

Senecké gymnázium malo vtedy dobrý zvuk. 
Ak sa niekto prihlásil na ďalšie štúdium na vy-
sokú školu a povedal, že ide zo Senca, dvere 
mal takmer automaticky otvorené. Lebo ná-
roky pedagógov na nás boli nemalé. Hoci sa 
nám to vtedy zdalo veľa, dnes im za to vďačí-
me: triednej profesorke Cvengrošovej, profe-
sorom Majtánovi, Margitfalvimu, Lančaričovi, 
Kotulanovi, Tobiášovi, Sedminovi, Skláršovi, 
Gašajovi, Sedalovi a ďalším, ktorí v nás zane-
chali svoju pečať v podobe trvalých vedomostí 
a veľmi dôležitej vlastnosti – ako sa nepoddať 
životu, do ktorého sme nadšene vstupovali.

Vtedy sme to celkom nechápali. Čo život? Len 
nech urobíme maturity. Potom bude všetkému 
koniec, chvalabohu. A to bol vlastne len začia-
tok. Začiatok toho, čo denne treba v zamest-
naní, v neúprosnej realite života prekonávať, s 
čím sa boriť a ako čeliť prekážkam.

Dňa 25. mája 2005 to bolo presne 50 rokov, čo 
sme maturovali. Boli sme dobrý kolektív. Od 
roku 1955 sa stretávame každých päť rokov a 
spomíname. Čím sme od maturity ďalej, tým 
je nám clivejšie a tým sú spomienky živšie. 
Na nedobré sa pozabúdalo a ostáva iba čistý, 

krásny pocit, že škola – to bol svet!

Po toľkých rokoch nám pribudli nielen vrásky, 
nielen šediny, nielen kadejaké pľuhavstvá v 
podobe rôznych chorôb, ale najmä skúsenos-
ti. Keď sa z tohto hľadiska vraciame do gym-
naziálnych lavíc – aj teraz sme si sadli na svoje 
miesta do našej triedy na prvom poschodí 
vľavo a pán Margitfalvi otvoril hodinu „vyučo-
vania“ – potom to, čo nám do hláv „natlačili“ 
naši pedagógovia, bolo veľmi dobré, potreb-
né, dôležité: základ pre život, ktorý sa s nikým 
nemazná. 

Preto sme sa poďakovali na našom 50-roč-
nom „pomaturitnom“ stretnutí všetkým hore-
menovaným i nemenovaným našim učiteľom. 
A toto poďakovanie sme tlmočili v mene aj 
tých našich šiestich spolužiakov, ktorí už nie 
sú, žiaľ, medzi nami, prítomnému, azda už je-
dinému nášmu žijúcemu, ale ešte stále veľmi 
aktívnemu a životaschopnému,  pánu profeso-
rovi Ondrejovi Margitfalvimu.

To večné Gaudeamus igitur zaznelo ešte raz 
z úst vyše dvadsiatky slávnostne vyoblieka-
ných „pomaturantov“ s bielymi vlasmi v útul-
nej reštaurácii v Senci nad malou prinesenou 
fotografiou maturitného tabla z roka 1955. Veľ-
ká škoda, že to krásne veľké maturitné tablo, 
ktoré dlho viselo vedľa našej triedy a na ktoré 
sme si kolektívne zarobili naštudovaním diva-
delnej hry Inkognito od Jána Palárika, niekto 
arogantne dal spáliť (spolu s inými tablami) a 
na večné veky ochudobnil gymnázium o jej 
najcennejšie hodnoty. Lebo čo je história kaž-
dej školy...? Jej abiturienti.  

Nič to, my sme ešte tu, živí pamätníci, skúsení 
lekári, právnici, inžinieri, vedci, profesori, uči-
telia, vedúci pracovníci, zdravotníci, dispečeri, 
stavbári a iní,  vzhľadom na dnešný vek, väčši-
nou už s prívlastkom „bývalí“.  Tentoraz sme si 
darovali tanierik modranskej keramiky s nápi-
som „Gymnázium A. Bernoláka Senec, 1952-
1955“. A aj to veľké tablo bude. Rozhodli sme 
sa, že si ho dáme zväčšiť z fotografie, na ktorej 
sme s takou nostalgiou pozerali  na tie naše 
pekné mladé tváre a nádherne spomínali: boli 
sme mladí a krásni, teraz sme už iba krásni...
Ďakujeme Ti, senecké gymnázium.

Univ. Prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc.

To večné Gaudeamus igitur...

Reštaurácia 
Lobster 

Slnečné jazerá - juh
hľadá

profesionálnych čašníkov,       
barmanov,  kuchárov, pomocníkov        

do kuchyne.
Tel.: 0908 880 212     

Útravaló
Ne vesszen el a sok tiszta szándék

valósítsa  mindig mindenütt :
ki a földön száz nehézség közt is

jobbításra,szépre esküdött!

Ne a kornak fényes sugaránál
koszorúzzák emelt homlokod,

de a jövő úgy tekintsen majd rád :
ő mindig a néppel osztozott!

Hisz a jövő azt méltatja csak majd,
kinek szíve millióké volt!

Legyen bár az élete szent küzdés,
s vérző sorsa százezernyi gond!

Így a lelke igaz Istenénél,
örök üdvre fölmagasztosul

és megérti - küzdve szép az élet,
mert nemzetét kapja zálogul!

A nagy érdem? Szebb jövőnk és álmunk,
hol az ember hű népéért él,

szívét osztja szívekért cserébe,
így hűsége az égig felér!

Mgr. Katona Roland
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Malokarpatské vína
Začína sa čas dovoleniek, cestovania, študo-
vania turistických máp, hľadania ciest, ako sa 
dostať k vytúženému cieľu. Na mapách sa ob-
javil jeden z nových názvov ciest, určených ob-
divovateľom Karpát a viníc, rozprestierajúcich 
sa po ich svahoch: Malokarpatská vínna ces-
ta. V súvislosti s ňou vzniká mnoho aktivít, na 
ktorých sa podieľa i Senec. 11.-12. júna bola v 
Mestskom kultúrnom stredisku v Senci  výstava 
Malokarpatských vín spojená s ochutnávkou a 
predajom priamo od výrobcov.
Od Rače po Modru
Kto by nepoznal račianske, modranské, či 
pezinské vína? Zastúpenie ani jednej z týchto 
malokarpatských vinárskych oblastí nechýba-
lo na III. ročníku podujatia. Špičkovými vína-
mi sa prišli predstaviť nikto menší ako VITIS 
Pezinok, s.r.o., Miloš Máťuš – vinohradníctvo 
a vinárstvo z Bratislavy-Rače, Huttera a spol. 
z Modry-Kráľovej,  Milan Strezenický z Vino-
sadov, Gustáv Hubinský z Vinosadov, Alojz 
Zvozil z Bratislavy-Rače, František Zvozil z 
Bratislavy-Rače, Víno Borik z Pezinka, Vino-
téka Dobrý pocit- Pavol Šulan z Trnavy a Vin-
ka, s.r.o. z Jablonca. Vystavovaných bolo 57 
vzoriek, počnúc bielymi vínami ako Rulandské 
biele, Rizling vlašský, Rizling rýnsky, Veltlín 
zelený, Muller Thurgau, Silvánske zelené, Sau-
vignon, Chardonnay a ďalšie a z červených 
ste si mohli predegustovať Frankovku modrú, 
Svätovavrinecké, Alibernet, Tramín červený, 
Cabernet Sauvignon, len aby sme spomenuli 
aspoň niektoré.

Súťaže
Príjemným spestrením boli súťaže O najkraj-
šiu vignetu a O najlepšie biele a červené víno. 
Degustátorská komisia mala čo robiť, aby 
vybrala šampióna. Pán Miloš Máťuš, ktorého 
Frankovka modrá z roku 2004 získala v Senci 
šampióna, sa so svojím vínom prezentoval aj 
o pár dní neskôr, 16. júna na VÍNO GALLERY 
2005 v Bratislave, tak isto ako aj viacerí ďalší 
vinári, ktorí vystavovali v marci v Senci na 28. 
výstave vín. 
Zo širokého okolia
Senec je nielen rekreačným mestom známym 
areálom Slnečných jazier, ale čoraz viacej sa 
stáva aj mestom, v ktorom Vinárska sekcia pri 
ZO SZZ nielenže organizuje výstavy vín, ale jej 
predseda Ing. Peter Prokop na ne dokáže pri-
tiahnuť tých najlepších. Výrobcov zo širokého 
okolia so vzorkami vín, nezaostávajúcimi v ni-
čom za vínami z iných vinohradníckych oblastí 
na Slovensku ani v zahraničí.

PhDr. Alica Prokopová, SZZ ZO 6-13 

Ako sme už avizovali v Senčanovi, osobitnú 
pozornosť budeme venovať procesu rešta-
urovania oltáru Božieho horbu v Senci, kto-
rý je európskym skvostom. Opýtali sme sa 
poslanca Mestského zastupiteľstva v Senci 
Ing. Gabriela Agárdyho, ktorý reštaurova-
nie organizuje.

Máte už dostatok financií?
Dá sa povedať, že áno! Pôvodný rozpočet bol 
850 tis. Sk, k tomu pribudol rozpočet na re-
konštrukciu vetrania v sume cca 128 tis. Sk. 
Ak nebudú nepredvídané okolnosti, reštauro-
vanie je možné pokryť sumou cca 980 tis. Sk. 
Celú sumu ešte nemáme na účtoch, vyhrade-
ných na reštaurovanie, ale máme avíza aj z 2 
%-ných podielov daní, že táto suma je reálne 
dosiahnuteľná. Teraz závisí od Ministerstva fi-
nancií SR, kedy rozošle zaregistrovaným ora-
nizáciám im pridelené finančné prostriedky.
Väčšie sumy nám darovali Bratislavský samo-
správny kraj (200 tis.), OTP Banka Slovensko 
(200 tis.), Stredoeurópska nadácia (100 tis.), 
Mesto Senec (100 tis.), Rákocziho nadácia 
(100 tis.), družobná župa Győr-Moson-Sopron 
(60 tis.), seneckí podnikatelia (30 tis.), SEPS 
(60 tis.) a Transpetrol (20 tis.). Na tieto finan-
cie sú uzatvorené darovacie zmluvy, väčšina 
peňazí je už na účtoch.
V akom stave sú práce?
Vetranie je rozpracované, má byť hotové oko-
lo 5 júla. Samotný oltár je už viac týždňov u 
reštaurátorov, dokonca jeden diel je už vrá-
tený (viď obr.). Je to niečo fantastické, ťažko 
si to predstaviť, keď to človek priamo nevidí. 
Momentálne pracujeme na bočných dverách, 
mali by byť osadené do 5 júla. Potom nás čaká 
elektroinštalácia (osvetlenie, premiestnenie 
akumulačných kachiel, atď.), omietky, podlaha 
a vymaľovanie celej časti. Až potom môžeme 
pristúpiť k príprave miesta na oltár.
Kedy môžeme očakávať reálne konečný vý-
sledok?
Práce na reštaurovaní pokračujú pomaly, ale 
plynule. Hlavným dôvodom je skutočnosť, že 
sa to nedá zmechanizovať – všetko sa robí 
ručne s obrovskou trpezlivosťou. Každý brú-
sený kus farebného skla sa musí odmontovať, 
ručne očistiť, vyleštiť a znova nadrôtovať! Naj-
väčšiu škodu na oltári urobil požiar kostola 
v roku 1981 tým, že celý oltár je obtiahnutý 

skondenzovaným voskom zo zhoretých svie-
čok (zhorelo tam asi 200 kg) a sadzí z požiaru. 
Odstránenie týchto nánosov vrátane 150 roč-
ného prachu a špiny aj z vnútorných otvorov 
korálikov vyžaduje veľa odborných vedomos-
tí a trpezlivosti. Naviac časť zo sklenených 
krištáľov bolo treba dať vyrobiť v zahraničí, 
nakoľko doma to nevieme zabezpečiť. Pred-
pokladáme, že celý oltár sa nám vráti koncom 
septembra tohto roku.
Očakávali ste toľko ťažkostí?
Priznám sa, že toľko nie! Sme tu na to, aby 
sme problémy riešili. Spomeniem len osvet-
lenie oltáru. Pôvodne bol osvetlený niekoľko 
desiatkami olejových kahancov, ich používa-
nie presne usmerňoval popis nájdený v oltári 
(viď predchádzajúce číslo Senčana). Nakoľko 
osvetlený oltár vytvára vitrážový efekt, ne-
smieme urobiť elektrické osvetlenie tak, aby 
bol pôvodný zámer umelca-návrhára zmarený. 
Tu napríklad spolupracujeme s odborníkmi na 
sakrálne pamiatky a aj s univerzitou, kde nám 
radia pri rekonštrukcii elektrického osvetlenia, 
aby verne napodobňovalo pôvodný zámer a 
oltár bol dostatočne svetlý aj v osvetlenom 
kostole. Uvedomme si, že v časoch inštalácie 
oltáru (1867) nebola ešte elektrika.
Ďakujem za rozhovor.

(kd), foto: G. Agárdy

Reštauračné práce za milión...

Pre deti seneckých škôl pripravilo mest-
ské kultúrne stredisko oslavu dňa detí 
v amfiteátri. Výtvarné počiny podporili 
výkonmi v SuperStar alebo Miliónovom 
tanci. (kd), foto: autor

Okrúhle životné jublieum 80 rokov si pri-
pomenul dlhoročný komunálny politik 
Lászlo Ásvanyi. Po prijatí na mestskom 
úrade zástupcami mesta neskrýval svoje 
dojatie. (kd), foto: autor
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Dva týždne pred karnevalom bola v galérii Mestského kultúrne-
ho strediska v Senci expozícia fotografií z archívu Mestských no-
vín Senčan. Cieľom výstavy bolo zaspomínať na veľké postavy 
letnej slávnosti masiek. My vám ponúkame fotoreportáž z Veľké-
ho letného karnevalu 2005. Autormi fotografií sú K. Dugovičová, 
P. Mihalovič, R. Blaško a návštevníci www.senec.sk. Rozsiahlu 
fotogalériu nájdete práve na webstránkach mesta. (kd)



Keď som sa v sobotu 25. júna krátko po obe-
de zastavila u kamarátky po vejár (mal dola-
diť moju karnevalovú kreáciu), prehodila som 
konverzačnú frázu, či si príde pozrieť sprievod. 
Zareagovala okamžite. Zrejme nie, kvôli náv-
števe z Austrálie, pripravujú si spoločný pik-
nik na dvore... Sú životné situácie, ktoré vás 
dokonale konsternujú a zarazený neviete, čo 
máte dotyčnému odpovedať. Iste, načo ukázať 
známym výnimočnosť, ktorou sa miesto, kde 
žijeme, odlišuje od ostatných, keď môžete se-
dieť doma pod čerešňou a ťažkať si, ako sa v 
Senci nič nedeje. Neskôr som na pešej zóne 
narazila na rozžiarených Angličanov, ktorí sa 
tu len náhodou zastavili a boli nadšení... Vy-
dýchla som si prvýkrát. A druhý raz, keď som 
mohla vidieť množstvo nádherných ľudí, ktorí 
nepodľahli predsudkom, aké zbytočné je pod-
dať sa karnevalovému šialenstvu. 

Hrdinami Addams Family
Vráťme sa však k horúcemu letnému počasiu, 
ktoré Veľký letný karneval 2005 dokonale roz-
jasnilo. Na pešej zóne v Senci sa diali veci ne-
vídané. Primátor Karol Kvál prvý raz  v histórii 
slávnosti korunoval kráľovnú karnevalu, ktorá 
držala patronát nad maskami. Porota rozho-
dovala, ktorá z nich získa farebný televízor 
alebo domáce kino, a nikto jej nezávidel. Jej 
členkami boli aj minuloročné víťazky karneva-
lu (pamätáte na veselé žienky domáce?) a tie 
jednoznačne oceňovali originalitu, vtip a vlast-
nú výrobu. Do ich tvárí sa však hrnulo mierne 
zúfalstvo váhavosti, kreativita a estetično ma-
siek z roka na rok rastie, sú stále nápaditejšie 
a prepracovanejšie. Zo stoviek karnevalových 
postavičiek nezabudneme na farebné morské 
korále zo Špeciálnej základnej školy v Senci,  
šedé myšky, ružové prasiatka, rómsku rodinu 
z MsKS, hippiesákov, obrovských panákov 
Maskuzani, jaštera na chodúľoch a mnohé, 
mnohé iné. Hrdinami karnevalu sa stali čle-
novia temnej a výrazovo dokonalej Addams 
Family. Na jeho ovládnutie stačí nápad, jedno-
duchá realizácia a schopnosť predať sa. 

Aj špeciálne ceny
Týždenný pobyt na Slnečných jazerách si pre 
masku z najväčšej diaľky odniesli piráti z chor-
vátskej Senje, farebný televízor od firmy Elek-
tro Euronics vyhrala najmilšia rodinná maska 
mladá rodinka v prevlekoch televíznych tele-
tubbies. Domáce kino od Spolku seneckých 
podnikateľov putovalo do rúk myšičiek. Naj-
pozoruhodnejšie hromadné masky získali 
príjemné voľné lístky do Aquathermalu, Soľnej 
jaskyne, na Slnečné jazerá, do volejbalové ih-
risko, atď. Na poslednú chvíľu sa porotcovia 
rozhodli udeliť aj niekoľko špeciálnych cien 
útechy, najmä pre výnimočné detské masky.  
Jednu si odniesol aj excentrický Elvis Presley, 
ktorého moderátor na javisku požiadavkou o 
spev neprekvapil a s mikrófonom dokázal, že 
je stále živý. Medzi karnevalovými postavička-
mi sa ako pankáči mihli aj priatelia z rakúske-
ho družobného mesta Parndorf. 

Richard ako Škót
Ostrovtip doniesol do Senca moderátor Ri-
chard Vrablec. Pamätný výrok: „Poviem vám, 

že ja  z akcie nemám strach.... Ale z tejto áno.“ 
do písmena poprel. Na začiatok karnevalové-
ho sprievodu sa postavil v škótskom kilte a 
megafónom v ruke. A zapáčilo sa mu to. Ne-
pamätáme si, že by niekto prirodzenejšie a 
vtipnejšie túto akciu dosiaľ odmoderoval. 

Aj „ku –klux-klan“
Na hlavnom pódiu to začalo žiť krátko po obe-
de, ortuť na teplomery však do centra mesta 
veľa ľudí nezmámila. Deti zo seneckých škôl si 
pozrel hlavne okruh rodičov a kamarátov, vý-
borná skupina Feelme, ktorá pritvrdila rocko-
vými verziami filmových a televíznych melódií 
(o týždeň nato otvárala karlovarský festival), 
hrala poloprázdnemu námestiu. Ingola a Ba-
bylon odviedli svoj „nekarnevalový“ štandard. 
Skutočnú podstatu akcie vystihla tanečná 
skupina Grupo Caliente a kapela Metalinda, 
ktorá nasadenými „škraboškami“ akoby zo-
smiešňovala ku-klux-klan. Naplno rozbehnutá 
diskotéka Rádia Okey bola prerušená až v ran-
ných hodinách. Na vedľajšom pódiu zabávalo 
deti Divadlo Maska a detský idol Majster N, 
neskôr večer ich rodičov skupina Club84. Na 
parkovisku pred mestským úradom si mohli 
ulahodiť milovníci tuningových úprav áut. 

Ešte 50 rokov
Je úžasné vedieť, že ľudia so zmyslom pre di-
vadlo tu sú, aj keď stále v menšine. Na dru-
hej strane treba chápať, že v dobe pracovnej 
hektiky je pomerne naivné očakávať od davov 
ľudí, aby vykonali niekoľko náročných operácií 
za sebou. Veď prísť na karneval si vyžaduje ur-
čitú postupnosť: 1. byť obdarovaný zmyslom 
pre recesiu, 2. mať v správnom čase v roku 
chuť a schopnosť vedieť si nájsť čas, 3. myslieť 
kreatívne a neopakovať sa, 4. vynaložiť svoje fi-
nančné prostriedky a vlastnými rukami zapra-
covať na zhotovení masky, 5. vedieť to zahrať, 
6. kašlať na spoločenské klišé. Ešte takých 50 

rokov a budeme možno tam, kde sme chceli 
byť... Pokiaľ dovtedy niekto senecký karneval 
nezruší. Bola by to škoda...

Kristína Dugovičová, foto: autor, P. Mihalovič
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SÚŤAŽMasky stále dokonalejšie
Výhra pre Caffe UNO

Prvýkrát sa na seneckom karnevale hodnotilo 
prestrojenie personálov obchodov, reštaurácií, 
kaviarní, bufetov a ďalších prevádzok. Túto ka-
tegóriu s prehľadom vyhralo Caffe UNO, ktorá 
je situovaná za mestským kultúrnym stredis-
kom. Originálne oblečené čašníčky a výzdoba 
sem pritiahla aj bratislavského župana Ľuba 
Romana. Dievčatá vyhrali 50-litrový demižón 
vína, tehlu syra a voľné lístky do Aquatherma-
lu. (kd), foto: autor

V Caffe UNO, ktoré nájdeme v novostav-
be za „kulturákom“, obsluhovali cez kar-
neval bielomodré mimozemštanky.
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Výstava Tatry
Do galérie Mestského kultúrneho strediska v 
Senci vás pozýva p. Kozíková. 

(red)

Pocta Bachovi
Agentúra Klasik a cirkevný zbor ECAV v Senci 
pozýva čitateľov Senčana na koncert baro-
kovej hudby POCTA J.S. BACHOVI, ktorý sa 
uskutoční 31. júla o 20.00 h v Evanjelickom 
kostole v Senci. Účinkujú M. Fedorová - klavír, 
V. Gräffinger - klavír, B. Krígovská - husle, J. 
Prievozník - kontrabas, D. Szegho - violončelo. 
Vstupné je dobrovoľné.

(rr)

Rapaičová v Senci
Pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a sv. Metóda 
pozývame všetkých občanov na literárnohu-
dobné pásmo, ktoré sa uskutoční 5. júla (v 
utorok) o 16.00 h v Evanjelickom kostole. V 
programe vystúpi Ida Rapaičová. Tešíme sa 
na vašu bohatú účasť.

Výbor MOMS

Slovensko-rakúsky koncert
Žiaci hudobného odboru Základnej umeleckej 
školy v Senci 16. júna koncertovali v Evanjelic-
kom kostole v Senci. Vo výnimočnom projekte 
ich doplnilo osem kolegov z viedenskej Musik-
schule Margareten. Slovenskú stranu zastu-
povali speváci Dávid Hartl, Viktória Ballánová, 
Elena Príbelská, na violončelo hrala Marianna 
Mikócziová, na klavír Ilona Takácsová, Anita 
Zborková, ďalej sa predstavila Timea Blahová 
(akordeón), Barnabás Kollárik (klarinet), Ga-
briel Szabo (husle), Jaroslav Botka (husle), 
Mgr. art Takácsová (klavír). 

(red)

Pozvánky Tanec s iskrou
Počas roka sme videli u našich detí mimoriad-
ny záujem a nadšenie o tanec. Tušili sme pre-
to, že absolventský koncert tanečného odbo-
ru ZUŠ bude hodnotným kultúrnym zážitkom 
a ani my rodičia sme sa nevedeli dočkať. Keď 
sa učitelia objavili s lístkami, behom pár dní 
boli vypredané.
Patrili sme medzi šťastlivcov s lístkami. Hoci 
sme dostatočne pracovne vyťažení, prišli sme 
pred kinosálu kultúrneho domu s dostatočnou 
časovou rezervou. Plní očakávania sme sa 
posadili v hľadisku a nechali sa unášať tónmi 
hudby. Naše deti sa nám predstavili krásnymi 
tancami: od najmenších až po tie, ktoré mali 
svoj „absolvák“ prvý, niektoré – absolventky 
druhého cyklu – už druhýkrát. V pestrých ryt-
moch sa striedali absolventi s mladšími deťmi, 
rýchle tance s pomalšími. Deti nám ukázali, že 
im nerobí žiadny problém zatancovať klasiku, 
ľudovky, scénické tance, tance národov, ako 
napríklad balkánske a írske tance. Ku každú-
mu boli pripravené kostýmy, ktoré mu dali tú 
správnu iskru. Na úsmevoch detí bolo vidieť, 
že tancujú s radosťou a láskou. Počas kon-
certu dokázali tanečníci poriadne vyburcovať 
obecenstvo k mohutnému potlesku. Svojím 
umením vyvolali niekoľkonásobný potlesk na 
otvorenej scéne, ktorý vygradoval až po mo-
hutné ovácie počas záverečného predstavo-
vania absolventiek.
Tieto naše rodinné zlatíčka pripravovali skúse-
ní odborníci. Učitelia Monika Czingelová, Mi-
kuláš Czingel, Mgr. Karin Kri-
govská (ktorá si toho času plní 
krásne materské povinnosti) 
a Iveta Berešová. Na taneč-
nom odbore je toľko detí, že 
je umením nacvičiť pre každú 
skupinu inú choreografiu. Pe-
dagógovia to zvládli na výbor-
nú. Niekedy pospájali rôzne 
vekové skupiny a veľmi dobre 
im to ladilo. Bolo vidieť, že tie-
to deti si navzájom rozumejú a 
veľkí sú s malými kamaráti.
Záver koncertu bol prekvape-
ním pre ľudí, ktorí si zaspomí-
nali na svoje mladé roky. Bol 
totiž s nádychom „repete“ a 
deti na javisku sprevádzali tan-
com aj ich učitelia. Toto finále 
zožalo velikánsky úspech. Má-
lokedy vidíme pedagógov v 
akcii, ako sme to mohli vidieť 
práve na finálovom vystúpení. 
Bolo to veľmi milé a deti tanco-
vali so svojimi pedagógmi ako 
s najlepšími kamarátmi. Na 
učiteľoch bolo vidieť, že deti  
ozaj milujú a celý rok sa im ve-
nujú s láskou a nehou. 
Je potrebné dodať, že rok čo 
rok sa úroveň tanečného od-
boru zvyšuje. Každý rok je tu 
niečo nové, iné, lepšie. Nie je 
to jednoduché a držíme palce, 
aby to tak zostalo. 
Za krásny kultúrny zážitok by 

sme chceli manželom Czingelovcom a ostat-
ným, ktorí sa na jeho tvorbe podieľali, vysloviť 
veľké Ďakujeme!!! A tešíme sa na ďalšie pred-
stavenia v budúcnosti.
Atrakcie boli pre deti pripravené už od rána.

Spokojní rodičia 

Na výtvarný odbor sa vraj zabúda. Diela 
žiakov Základnej umeleckej školy v Senci 
však vzbudzovali pozornosť počas júno-
vej výstavy v galérii Metského kultúrneho 
strediska v Senci. 

(kd), foto: autor

Absolventky. Záverečné vystúpenie ab-
solvujúcich tanečníčok SZUŠ Renáty 
Madarászovej bolo nabité energiou, ďa-
kovné slová dievčat nahnali slzy do očí 
nielen ich učiteľke.  

(kd), foto: autor
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S Dušanom Kozicom, organizátorom festi-
valu Double.X Open Air, ktorý rozvíri pokoj-
nú hladinu tanečnej hudby na piatej pláži 
Slnečných jazier v piatok 12. augusta 2005.

Mená headlinerov festivalu Double.X Open 
Air bežnému čitateľovi našich novín nič ne-
hovoria. Mohli by ste ich priblížiť?
Ale samozrejme. Účinkujúcich sme vyberali 
veľmi dôkladne. Ide tento rok o jednoznačne 
najkvalitnejšie obsadenie spomedzi akcií po-
dobného charakteru. Dvaja najhlavnejší he-
adlineri zavítajú na Slovensko po prvýkrát a 
prezentujú svoje djské umenie, ktoré vo svete 
predstavuje úplnú špičku. Celkovo sa na fes-
tivale prezentujú štyria účinkujúci z Veľkej Bri-
tánie, jeden z USA, jeden zo Švédska, dvaja z 
Rakúska, dvaja z Čiech a v neposlednom rade 
20 djov zo Slovenska.
Budú medzi nimi aj DJs zo Senca?
Áno, aj ked ide o pomerne veľký festival, dali 
sme možnosť prezentovať sa aj talentovaným 
seneckým začiatočníkom, pretože jedine na 
akcii takejto veľkosti môžu rozbehnúť svoju 
djskú kariéru.
Prečo padla voľba na piatu pláž?
Piata pláž je z pohľadu organizácie kultúrnych 
podujatí podobného typu bezkonkurenčne 
najvhodnejší priestor v celom Senci, či už 
výborná atmosféra, ktorú spája slnko, voda a 
hudba, alebo poloha, ktorá sa nachádza do-

statočne ďaleko od obytných zón, a tým pá-
dom nebude vôbec rušiť obyvateľstvo. 
Projekt propagujete ako festival s nezvy-
čajne dobrým zvukom. Čo to bude teda pre 
ostatných Senčanov znamenať?
Zvuk bude nezvyčajne po kvalitatívnej strán-
ke, ale čo sa samotného výkonu týka, tak 
bude slabší ako napríklad minuloročný festi-
val Masters of Rock, ktorý aj napriek silnému 
zvuku nebol v meste takmer vôbec počuť.
Nie je nám jasné zameranie festivalu - či 
len pre fajnšmerkov techna a dnb alebo sa 
orientujete na široké masy?
Samozrejme, že sa orientujeme na širší profil 
hudobných žánrov, takže okrem spomínanej 
tanečnej hudby bude na festivale zastúpená 
aj hudobná produkcia typu dub, nu jazz, tran-
ce, ragga, minimal, funky, atď. 
Čo chýba tanečnej a vôbec hudobnej scéne 
v Senci? A prečo?
Tanečnej a vôbec hudobnej scéne v Senci 
chýba jeden poriadny, na úrovni podnik, kde 
by sa stretávali mladí aj starší ľudia, ktorí majú 
radi hudbu a vôbec by nezáležalo, či by sa hral 
house alebo oldies v ten či onen deň. Všetko 
je to o prístupe daného podniku k ľudom a aj 
mladí si veľmi radi vypočujú Michaela Jackso-
na alebo Depeche Mode, len im treba ukázať 
cestu, spôsob a miesto.
Ďakujem za rozhovor.

Kristína Dugovičová

Festival tanečnej hudby na piatej pláži Album Vindexu až po lete
Nový album vydávajú vďaka talianskemu vy-
davateľstvu. O tom, ako vznikal, a o ďalších 
novinkách hovorí pre Senčan Ronald König, 
člen formácie Vindex, ktorá ako domáca ka-
pela otvárala Senecké leto 2005.

Album POWER FORGE je dokončený a v sú-
časnosti je vo vydavateľstve. Dokončujú sa  
niektoré nevyhnutnosti ako registrácia pesni-
čiek v talianskom autorskom zväze (ako u nás 
SOZA), podklady do tlačiarne a podobne. Toto 
všetko bude finalizované v priebehu mesiaca, 
avšak CD vyjde až v septembri 2005. Časový 
odstup je z marketingového dôvodu - leto, ako 
obdobie dovoleniek, nie je výhodné na vydá-
vanie CD.
Čo všetko na ňom fanúšikovia nájdu?
10 vlastných skladieb. Nahrávania sa zúčast-
nili aj  traja hostia. Marcel Majba a Libor Křivák 
(z kapely Nemesis, ktorá v Senci vystupovala 
v októbri 2004), ktorí nahrali gitarové sóla do 
2 pesničiek a jeden veľmi vzácny hosť - sve-
toznámy hudobník zo zahraničia. Jeho meno 
však zatiaľ neprezradíme a ostane ako prekva-
penie.
Ako vyzeral tvorivý proces? 
Nahrávali sme v mojom domácom štúdiu v 
Senci. Všetko sme robili vo vlastnej réžii. 9 
pesničiek pochádza z môjho pera a jednu 
napísal náš spevák Luděk. Pred nahrávaním 
v štúdiu robíme predprodukciu (nahráme 
demá), pri ktorej sa doťahujú už iba nejaké 
detaily v aranžmánoch a potom nahrávame 
naostro. Produkciu a mix CD som robil ja s 
Luďkom a mastering som robil sám. Obal CD 
vytvoril na základe predlohy od môjho brata 
Tommyho môj dlhoročný kamarát a mladý ná-
dejný umelec Michal Galvánek. Booklet vytvo-
ril náš bubeník Adrián.
Pár slov o spevákovi, aký je, ako ste ho na-
šli?
Luděk je telom a dušou muzikant, čo sa odrá-
ža v tom, že k hudbe pristupuje profesionálnej-
šie ako profesionáli. Našli sme ho cez inzerát. 
On pôsobí popri Vindexe ešte v kapele Accept 
revival, ktorá práve vtedy hľadala spoluhráča a 
tak sme sa zoznámili.
Neprekáža, že v seneckej kapele je Čech?
U nás v kapele je v praxi skutočné česko-slo-
venské bratstvo. Za tú dobu, čo spolu hráva-
me, naše vzťahy dávno prerástli hudobnú sféru 
a dnes sme všetci v kapele aj dobrí kamaráti.
Kde všade budete cez leto hrať?
Na toto leto máme zatial dojednané dve vystú-
penia (Liptál pri Vsetíne 5.7., Bratislava Baby-
lon klub 12.8.) a jedno je ešte v rokovaní.
Otvárali ste Senecké leto 2005, vlani Mas-
ters of Rock na Slnečných jazerách. A ako 
sa staviate k tomu, že v Senci hráte vždy 
ako prví?
Je to, samozrejme, veľmi nevďačná úloha, ale 
je to údelom každej začínajúcej kapely. Verí-
me, že sa v budúcnosti uchytíme a že neskôr 
budeme natoľko populárni, aby sme mohli 
vystupovať na festivaloch vo večerných hodi-
nách pre čo najviac divákov.
Ďakujem za rozhovor.

(kd)

Na svete je sólový album Martiny Ostatníkovej 
Hudobných osobností vyrástlo v Senci viac 
než dosť. Prednedávnom pokrstila svoj vôbec 
prvý debutový album speváčka Martina Ostat-
níková. 
Do povedomia slovenskej verejnosti sa pritom 
dostala šiestimi albumami, ktoré vydala ešte 
ako členka hudobných skupín - najprv Lobby a 
neskôr Starmania. Nové dielo seneckej rodáč-
ky sa volá Martina. „Keď uvidíte obal, zistíte, 
prečo tam žiaden názov nie je. Tak sa podaril, 
že sme do neho nechceli zasahovať žiadnymi 
písmenami. Nafotil ho Martin Fridner,“ vracia 
sa k vzniku nového CD speváčka. „Na albume 
sme pracovali takmer dva roky, takže sme sa 
mali dosť času venovať sa mu.“ Na CD je 13 
piesní. „Chcela som, aby ich bolo presne 13, 
lebo je to rodinne šťastné číslo. Moji rodičia 
mali svadbu v piatok trinásteho a bolo to šťast-
né manželstvo, mama sa narodila v piatok tri-
násteho...,“ zdôverila sa pre mestské noviny. 
Martina, ktorá na albume spieva slová Daniela 
Heviera. „Sadli sme si, dlho sa rozprávali a on 
následne napísal texty. Nebolo to tak, žeby 
nevedel, pre koho píše. Myslím, že ma trafil 
presne. Najmä pieseň „Vietor v duši“ je úplne 
o mne. Ako keby ma poznal už roky.“ 
Na CD spolupracovala kapela Starmania, s 
ktorou stále Martina hrá. „Sme výborná partia 
a sú to zodpovední muzikanti. Viktor Hidveghy 
(basa) a Igor Skovay (bicie) sú dokonca vy-
nikajúci slovenskí hudobníci, za ktorých by 
sa nemuseli hanbiť ani žiadni zahraniční in-
terpreti. Špecialitou kapely je, že ako prvá na 
Slovensku hrá na dvoje bicie.“ Ako hosť spolu-
pracoval na albume Jan Berky. „Jeho huslové 

sóla sú neprekonateľné. Mam aj svoju dvornú 
flautistku - Sisu Michalidesovu a na albume v 
piesni „Vrabec v búrke“ hrá aj hoboj.“ Na no-
vom albume je duet s infant terrible slovenskej 
popmusic Robom Grigorovom. „Jedna pieseň 
je autorsky od Miroslava Zbirku a Kamila Pete-
raja, jednu mi napisal Robo Grigorov.“ 

Na album už beží spot aj na MTV, v ktorom vy-
stupujú spolu s Martinou jej kamaráti hokejisti 
Marián Gáborík, Marcel Hossa a Rasťo Pav-
likovský. „Veľmi sa teším na čas, keď budem 
moje piesne spievať aj v Senci. Momentálne 
mám dosť plný diár vystúpení v iných častiach 
Slovenska. Okrem spievania som aj dokto-
randka na Fakulte manažmentu UK v Brati-
slave, dokonca aj učím anglicky hovoriacich 
študentov,“ hovorí speváčka, ktorá nezabúda 
na zadné dvierka. V jej sólovej kariére jej však 
držíme palce. (kd), foto: Martin Fridner
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Mesto, v ktorom som vyrástla, je Senec. Do-
dnes si pamätám na v lete zaprášené a na je-
seň rozbahnené chodníky. Nosiť galoše bola 
normálna vec, ktorá zo slovníka dnešných 
detí už pomaly mizne. Prečo by aj nie? Sotva 
vyjdete z domu, ocitnete sa na vydláždenom 
chodníku. Nevidela som ani jednu ulicu, ktorá 
by nebola vydláždená, vyasfaltovaná alebo 
nemala betónové kocky. Dnes je raritou vidieť 
niekoho so zablatenými topánkami. 
Pôvodné ulice nemali súčasnú podobu. Išli 
ste, povedzme, Svätoplukovou a videli ste 
nekonečné záhrady, potom sem-tam nejaký 
domček, prízemný s dvoma oknami do ulice. 
Miesta na hranie bolo až-až. Obchody s po-
travinami sa dali spočítať na jednej ruke, tie 
ostatné boli zväčša v sólo vydaní.  My, deti, 
sme museli vedieť prechádzať cez ulicu, lebo 
žiadne pešie zóny neexistovali a pri takom via-
nočnom nákupe a ponáhľaní prejsť vtedajšiu 
Gottwaldovu, dnes Lichnerovu ulicu, po kto-
rej viedla hlavná trať autobusov, bolo nebez-
pečné. Ulicu sme sa naučili vždy prechádzať 
rýchlo. Sem-tam našim mamičkám a neskôr 
aj nám, mladým slečnám, uviazol opätok me-
dzi kamennými kockami. 
Keď sme ochoreli, išli sme do budovy vtedaj-
šej polikliniky, kde sa pre nával ľudí, v čase 
chrípkových epidémií, nedalo ani len pohnúť. 
Bola tmavá, malá, s ordináciami natlačenými 
jedna vedľa druhej s minimálnymi priestormi 
pre lekárov i pacientov, s jedinou lekárňou v 
strede mesta a budovou banky hneď vedľa 
nej.  Pre pasy a všetky možné dôležité doku-
menty sme chodili do Bratislavy. Mnoho ľudí 
čerpalo vodu zo studní, kúrili sme v kachliach, 
lebo ešte nebol zavedený plyn, doma sme 
mali miesto odpadovej kanalizácie žumpy, 
ktoré bolo treba pravidelne vyprázdňovať.
Za tie roky, čo som prežila v cudzine, vždy, 
keď som prichádzala domov na dovolenky, 
nedalo sa nevidieť zmeny. Sídliská mi vyrást-
li pred očami, pribudli ďalšie školy, asfaltové 
cesty, chodníky, ktoré tam nikdy predtým 
neboli a o nových obchodoch, bankách a 
rôznych inštitúciách ani nehovoriac. To staré 
postupne zanikalo, ustupovalo novému, tak 
ako novorodeňa nahradí svojím príchodom 
na svet starca. Bol to prirodzený kolobeh ži-
vota, prirodzený chod vecí. Ale práve v tom 

tkvie najväčšie nebezpečenstvo, že začne-
me všetko pozitívne, všetko, čo spríjemňuje 
a uľahčuje život, považovať za samozrejmé. 
Iba matka postihnutého dieťa vie, že nie je sa-
mozrejmé, aby dieťa vedelo chodiť, iba ťažko 
chorý si uvedomuje, že nie je samozrejmé mať 
zdravie, iba nezamestnaný rozumie, že nie je 
samozrejmé mať prácu. Iba vďačný človek vie, 
že aj za tým, na prvý pohľad najsamozrejším, 
je skrytá  námaha a pot.
Prirodzené je starnutie, ale už nemusí byť ta-
kým prirodzeným dať nový život. Vychádzam 
z poznania viacerých krajín sveta, ktoré som 
navštívila a dlhšiu či kratšiu dobu v nich aj žila, 
že nie každá z nich sa zveľaďovala a nahra-
dila hoci len tie zablatené cestičky za vydláž-
dené chodníky. Senec, ani Slovensko, k nim 
našťastie nepatria. Som hrdá na svoju krajinu 
i na svoje mesto. Porovnávam ako každý člo-
vek s množstvom znalostí o iných krajinách a 
s vďačnosťou užívam to, čo je pre ostatných 
samozrejmé. 
Každého, kto sa mi zdôverí so svojou túžbou 
ísť pracovať von a kritizuje všetko u nás, tam 
bez váhania posielam. Mnohí z nás nechápu 
a až kým to nezažijú na vlastnej koži, nebudú 
chcieť uveriť, že po príchode do vysnívaného, 
bájami opradeného zahraničia budú musieť v 
prvom rade stratiť svoju hrdosť a chytiť sa akej-
koľvek práce, len aby dáka bola, študovať, ak 
budú chcieť nájsť lepšie uplatnenie, naučiť sa 
jazyk, ktorý je celkom iný ako ten, vyučovaný 
v našich jazykových kurzoch. Neskôr možno 
zažijú očarenie, na naše pomery neslýchaným 
zárobkom, ktorý sa neuveriteľne rýchlo minie 
na nájom, a všetky bežné mesačné poplatky, 
lekárke poistenie a dopravu, aby zistili, že im 
nezostáva priveľa na stravu ani ošatenie a naj-
horšie na tom je, že sa nemajú ani komu ísť 
vyžalovať, veď rodina a priatelia zostali kdesi 
ďaleko. 
Staré albumy sa často neotvárajú, ale bez nich 
by sme nevedeli, ako sa zmenila naša tvár a 
postava, tak isto, ako keď sa nepozrieme hoci 
len o desať rokov dozadu, nebudeme schopní 
vidieť ani zhodnotiť pozitívne zmeny, ktorými 
prešlo naše okolie, a nad ktorými tak ľahko 
hodíme rukou.

PhDr. Alica Prokopová

Podnikatelia darovali
Spolok seneckých podnikateľov (SSP) odo-
vzdal v júni výťažok z II. medzinárodnej súťaže 
vo varení gulášu. Na základe výberu odovzdali 
prezident SSP Štefan Kollát a viceprezident 
Tibor Labuda zdravotne postihnutým sestrám 
Hotovým  20 tisíc Sk a zdravotne postihnutej 
16-ročnej Renáte Murárikovej 10 tisíc Sk. 

(red), foto: R. Blaško (Kuriér)

TAKÝ BOL SENEC... / domov, ako ho nevidíme

Dym na J. Murgaša
Vážená redakcia, oslovujem Vás s prosbou 
o možný apel na susedov, aby nezadymovali 
takmer denno-denne okolité prostredie ulíc 
Vinohradnícka, Tehelná, J. Murgaša... svojvoľ-
nými rozhodnutiami spaľovať smeti a kompost 
na svojich pozemkoch. Ak by ostal dym len 
nad nimi, osobne nič proti, ale zamorovanie 
štiplavo páchnucím dymom po okolí trvá od 
počiatku jari. Nedá sa potom v týchto horú-
čavách vyvetrať byt a stáva sa niekedy, že aj 
neskoro večer nás sem tam niekto tajne pre-
kvapí dymením pri otvorených oknách. Máme 
potom dlho zasmradený celý byt... nehovoriac 
o nepríjemnom pocite dymového zápachu. 

Palo Michalič 
PS: ...píšem v čase, keď nám v sobotu doo-
beda okolo 10.00 h sused zo svojej záhrady 
zadymuje fasádu bloku na J. Murgaša.

Podľa VZN o dodržiavaní verejného poriadku a 
verejnej čistoty z roku 1993 je na území mesta 
Senec zakázané v dňoch pracovného pokoja 
vykonávať prevádzkovú činnosť, ktorá obťažu-
je susedov hlukom, prachom, popolčekom, 
dymom, páchnucími plynmi, parami, pevným 
a tekutým odpadom, svetlom. Porušenie VZN 
je postihnuteľné v zmysle Zákona č. 372/1990 
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpi-
sov. Pokutu môžu v rámci blokového konania 
uložiť mestskí polícajti. Prosíme, aby podobné 
prípady občania čo najskôr hlásili MsP. (red)

Poďakovanie
Ďakujem mestským policajtom Petrovi Mes-
zárosovi a Michalovi Bogyaiovi za rýchly a 
profesionálny zásah po krádeži môjho bicykla. 
Vďaka. 

Peter Jankovič

Inzercia
Vezmem do prenájmu garáž na Svätoplukovej 
ulici v okolí Billy. Prípadne kúpim. 
Tel.: 0903 932 053, 45922182 - večer.

Bezplatné poradenské služby poskytne 
občanom nová senecká Poradňa prvého 
kontaktu. 
Ľuďom v núdzi budú radiť dobrovoľníci  –  od-
borníci na rôzne oblasti života. Poradenské 
slovo môžu záujemcovia nájsť v otázkach 
právnych, v oblasti sociálnych služieb a ďal-
ších. „Každý región má svoje potreby, uvidí-
me, o čo bude najväčší záujem,“ zhodli sa 
zakladajúce členky pri otvorení novej ustano-
vizne. 
Myšlienku podobných centier popularizuje 
predsedníčka Slobodného fóra Zuzana Mar-
tináková, ktorá nechýbala ani na otvorení 
seneckej pobočky. Ako sama uviedla, s pre-

pracovaným systémom poradenstva sa stretla 
vo Veľkej Británii a snaží sa ho postupne zavá-
dzať aj u nás. Priestor pre pomoc môžu nájsť 
občania v poradenských kanceláriách v mno-
hých iných krajských a okresných mestách na 
Slovensku. 
Senecká poradňa prvého styku bude otvore-
ná raz mesačne, každý posledný utorok od 
14.00 -18.00 h v Mestskom kultúrnom stredis-
ku v Senci (v miestnosti na poschodí). Podľa 
skúseností sa stretnutia raz za mesiac osved-
čili a sú o to intenzívnejšie. Poradňa vznikla v 
spolupráci s Mestom Senec. 

(kd)

Vznikla bezplatná Poradňa prvého kontaktu
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12. až 16. apríla sa zúčastnili pedagógovia ZŠ 
Mlynská Juraj Chríbik, Martina Nyiregyházka 
a riaditeľ školy Vladimír Chríbik ďalšieho stret-
nutia v rámci projektu Comenius – Socrates v 
nemeckom Daadene. Náplňou stretnutia bolo 
poznávanie nemeckej kultúry, tradícií, gastro-
nómie a hlavne školského systému. Stretnutie, 

ktorého sa vždy zúčastňujú partnerské krajiny 
zo Slovenska, Talianska a Nemecka, sa nies-
lo vo vzájomnom vymieňaní si skúseností zo 
školského a spoločenského prostredia. Učite-
ľom, ktorí sa zúčastnili tejto návštevy, prinieslo 
stretnutie v rámci projektu nezabudnuteľné 
zážitky. (chribo)

Jarné stretnutie projektu Comenius – Socrates
Okresné kolá súťaží

Atletika – ZŠ Tajovského v Senci 13. 5. 2005
Chlapci: 1. ZŠ J. G. Tajovského, Senec, 2. ZŠ 
Mlynská, Senec, 3. ZŠ A. M. Szencziho, Se-
nec. Dievčatá: 1. ZŠ J. G. Tajovského, Senec, 
2. ZŠ Mlynská, Senec

Cezpoľný beh M. R. Štefánika – 3. mája 2005 
v Ivanke pri Dunaji – víťazi zo Senca
Petra Lefflerová(ZŠ J. G. Tajovského, Senec)

Jednota Cup – malý futbal CH  na ZŠ J. G. 
Tajovského v Senci
1. ZŠ J.G. Tajovského, Senec, 2. ZŠ A. M. 
Szencziho, Senec, 3. ZŠ M. R. Štefánika, Ivan-
ka pri Dunaji
 
McDonald Cup – futbal CH na ZŠ J. G. Tajov-
ského v Senci
1. ZŠ J. G. Tajovského, Senec, 2. ZŠ A. M. 
Szencziho, Senec, 3. ZŠ Dunajská Lužná i

Olympiáda zo slovenského jazyka, 18. 5. 
2005, ZŠ J. G. Tajovského v Senci.
1. Dana Blaškovičová ZŠ Dunajská Lužná, 2. 
Mária Chnupová ZŠ J. G. Tajovského, Senec, 
3. Martina Fabušová ZŠ J. G. Tajovského, Se-
nec  

Súťaž družstiev mladých záchranárov CO, 
31. máj 2005 na južnej strane Slnečných ja-
zier. 
1. A družstvo ZŠ A. Molnára Szencziho, Se-
nec, 2. B družstvo ZŠ A. Molnára Szencziho, 
Senec, 3. ZŠ J. G. Tajovského, Senec 
 (MŠÚ)

Tretí ročník olympiády 
ZŠ J.G.Tajovského, ZŠ Mlynská, ZŠ Alberta 
Molnára Szencziho, Gymnázium Antona Ber-
noláka, Špeciálna základná škola v Senci sa 
zúčastnili tretieho ročníka Seneckej olympiády 
žiakov. Posledný májový týždeň bojovali žiaci 
o prvenstvá vo volejbale, streľbe, basketba-
le, hádzanej, atletike, futbale, stolnom tenise, 
vybíjanej a plávaní. Konkurovali im tiež žiaci 
partnerských škôl v Mosonmagyaróvári, Györi 
a Veľkej Bíteši.  (red)

Informuje školský úrad

Súčasťou atletických disciplín bol i šta-
fetový beh. foto: (kd) 

Gymnázium Antona Bernoláka v Senci priví-
talo v dňoch 16. až 18. mája študentov a ich 
učiteľov z Belgicka a Nemecka. Stretnutie sa 
uskutočnilo v rámci projektu Comenius-E-le-
gends, v ktorom jednotlivé zapojené krajiny 
predstavujú svoju národnú legendu.

Zahraničných hostí sme privítali tradičnými 
slovenskými ľudovými tancami v podaní štu-
dentov gymnázia. Pre nových priateľov bol 
pripravený bohatý program. Prehliadka mes-
ta Senec spojená s prijatím u pána primáto-
ra, prehliadka historického jadra Bratislavy, 

návšteva Červeného Kameňa a 
Jaskyne Driny. S hosťami sme si 
dobre rozumeli, a tak sme s nimi 
trávili aj príjemné večery. Pri vzá-
jomných rozhovoroch sme si vy-
skúšali komunikáciu v anglickom 
i v nemeckom jazyku.
Sme veľmi radi, že sme mohli 
spoznať rovesníkov z iných kra-
jín a už teraz sa tešíme na ďalšiu 
spoluprácu s nimi.

Študenti GAB Senec. foto: GAB

Comenius stretnutie gymnazistov

Ísť študovať na „Monťák“ znamená pre študen-
ta určitú dávku sebazaprenia. Keďže všetci 
poznajú školu „iba“ ako učňovskú. Mimocho-
dom, pripravujeme študentov pre robotnícke 
profesie, bez ktorých sa nedá existovať. Ide 
predovšetkým o učebné odbory, ktoré pripra-
vujú odborníkov pre oblasť predaja a servisu 
motorových vozidiel. Málokto však vie, že tu 
máme štvorročný odbor s maturitou – Škola 
podnikania. Bývalá samostatná stredná škola 
splynula s inými odbormi, po reštrukturalizá-
cii, v jednu Združenú strednú školu Senec. 
Pripravujú sa tu študenti, budúci podnikatelia, 
aby si mohli sami založiť vlastnú firmu. Študu-
jú širokú škálu ekonomických predmetov, vý-
počtovú techniku, strojopis a, samozrejme, v 
súčasnej dobe nevyhnutné dva cudzie jazyky 
– anglický a nemecký.
Marketing je jedným zo študovaných predme-
tov, a práve tento predmet bol dôvodom pre 
vznik medzinárodnej spolupráce so školami 
podobného zamerania z Fínska, Nemecka, 
Rakúska a Rumunska. Už štvrtý rok sme sa 

stali súčasťou medzinárodného projektu 
Socrates, konkrétne jeho časti Comenius. 
Zámerom projektu je rozširovanie spolupráce 
formou spoločného projektu medzi zapojený-
mi školami. Názov nášho súčasného projektu, 
vedeného v anglickom jazyku je Marketing v 
Európe. V školskom roku 2004/2005 sme sa 
stali jeho koordinátormi. Počas tohto obdobia 
sa pedagógovia a žiaci školy zúčastnili na pra-
covných stretnutiach vo Fínsku a Rumunsku. 
Záverečné stretnutie sa konalo v Senci, na 
pôde našej školy. V dňoch 6. až 12. júna sa 
zúčastnilo na záverečných prezentáciách štu-
dentských prác 13 zahraničných účastníkov z 
už zmieňovaných krajín. Súčasťou projektové-
ho stretnutia bolo prijatie u primátora mesta 
Senec, návšteva Bratislavy, prehliadka hradu 
Devín a zámku Bojnice, ukážka keramických 
trhov v Pezinku. Zahraniční účastníci hodnotili 
projektové stretnutie ako veľmi dobre zvlád-
nuté, po odbornej a aj organizačnej stránke. 
Svedčia o tom ďakovné listy, ktoré obdržalo 
vedenie školy. 

V medzinárodnej spolupráci bu-
deme pokračovať aj na budúci 
rok. Takže rodičia, nehanbite sa, 
že vaše dieťa študovalo, študuje 
alebo bude študovať na „Monťá-
ku“! Zaužívaná prezývka školy už 
dávno nezodpovedá skutočnosti 
a nie je až taká dôležitá, podstat-
ná je skutočná činnosť Združenej 
strednej školy Senec a uplatnenie 
vášho dieťaťa v budúcnosti.

Kolektív projektu Comenius, 
ZSS Senec, foto: ZSS

ZSŠ alias „Monťák“ a projekt Comenius



14 SENČAN  JÚL-AUGUST/2005

www.csob.sk

âSOB Isten˘ podielov˘ fond
s maximálnym v˘nosom

* Upozornenie v zmysle zákona ã. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní: 
Oficiálny názov fondu: Fund Partners âSOB Equity Click Plus 2. S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko 
a doteraj‰í v˘nos nie je zárukou budúcich v˘nosov. V˘nos aÏ do v˘‰ky 30 % je moÏné dosiahnuÈ pri splatnosti fondu, 
t. z. po 5 rokoch zhodnocovania. Hospodárenie fondu sa riadi ‰tatútom, predajn˘m prospektom a zjednodu‰en˘m 
prospektom, ktoré sú k dispozícii na v‰etk˘ch obchodn˘ch miestach âSOB a v sídle spoloãnosti âSOB Asset Management, 
správ. spol., a. s., Kolárska 6, Bratislava.

âSOB LINKA 24: 0850 111 777 Profesionáli pracujú pre vás

*

iba do 15. júla!

sencan 185x132  6/15/05  3:42 PM  Page 1

ŠPORT

Futbalový turnaj 
k 40. výročiu školy

Špeciálna základná škola v Senci zorganizo-
vala pri príležitosti svojho 40. výročia krajské 
kolo futbalového turnaja žiakov špeciálnych 
škôl. Konal sa na športovom ihrisku ZŠ J.G. 
Tajovského za účasti troch futbalových druž-
stiev zo ŠZŠ Malacky, Pezinok a Senec. 
Každé družstvo tvorilo dvanásť hráčov, jeden 
tréner a pedagogický dozor. Počasie bolo ne-
priaznivé, ale nebránilo osobnej zainteresova-
nosti a nadšeniu hráčov. Realizovali sa tri mini-
futbalové zápasy medzi mužstvami. 
Rozhodovanie zabezpečil Vladimír Jendruš 
bez nároku na honorár. Zvíťazilo družstvo z 
Malaciek, na druhom mieste boli Pezinčania a 
na treťom sa umiestnili chlapci zo Senca. 
O občerstvenie a ceny bolo postarané vďaka 
sponzorom (pani Olgyayovej z firme Bosch 
Bratislava, Jozefovi Untermayerovi, Františkovi 
Pomšárovi, pani Volnárovej, pánovi Belzárovi, 
predajne mäsa na Lichnerovej ulici, pani Klok-
nerovej, pánovi Albertovi a pánovi Šilovi). 
Naše poďakovanie patrí aj Základnej škole Jo-
zefa Gregora Tajovského, ktorá nám umožnila 
futbalový miniturnaj odohrať na ich športovom 
ihrisku. 
 

(szs)

Husársky kúsok sa podaril starším žiakom 
„A“ futbalového klubu SFM Senec. Nikto to od 
nich nečakal a v prvej lige, čo je na Slovensku 
najvyššia futbalový súťaž do 15 rokov, skon-
čili na mimoriadnom štvrtom mieste. Nechali 
tak za sebou futbalistov zo Slovana, Púchova, 
Trenčína, Dubnice. V čom tkvel najväčší ligo-
vý úspech chlapcov tejto vekovej kategórie? 
„Silnou stránkou mužstva bola jednoznačne 
sila kolektívu bez veľkých hviezd a chcenie,“ 
uviedol pre Senčan tréner Denis Marton. 
Mužstvo bolo pred zahájením ligy nanovo 
vytvorené, nedostatok hráčov s rokom naro-
denia 1990 doplnili o rok mladšími. Ich cieľom 
bolo skončiť do desiateho miesta, nakoniec 
zaostali len za Nitrou, Interom Bratislava a 
Trnavou. Snáď len väčšia konsolidovanosť v 
niektorých zápasoch ich pripravila o lepšie 

umiestnenie. Úspech 
hráčov z malého mes-
ta je podľa trénera zá-
sluhou chlapcov, ktorí 
predvádzali dobrú 
hru na ihrisku, ale aj 
mimo neho. Najlepším 
strelcom sa stal Maroš 
Polák, ktorého tréner 
označuje za jeden z 
najväčších talentov vo 
svojej vekovej kategó-

rii momentálne na Slovensku. Vidina nových 
možností ho zrejme povedie k tomu, že zmení 
farbu dresu za Nitru alebo Dubnicu. Vyrovna-
né výkony po celú ligu podával Lukáš Pomi-
chal. K posilám mužstva patrili však všetci: 
Boris Pomothy, Javer Gusejnov, Pavel Šarmír, 
Adrián Ajpék, Milan Štupla, Patrik Valo, Gabri-
el Horváth, Richard Oros, Róbert Hideghéty, 
Tibor Horváth, Roman Urbanec, David Kapo-
un, Matúš Achberger, Michal Majgot, Jakub 
Köszikla, Denis Hrotko, Stanislav Pelec, Jo-
zef Bežúch, Jakub Blahutiak. „Trinásť hráčov 
prejde do vekovej kategórie dorastu,“ pozerá 
do budúcnosti tréner. „Sedem hráčov zostá-
va u žiakov a malo by tvoriť kostru mužstva na 
budúci rok, ktoré má najvyššie ambície hrať o 
majstra Slovenska.“ 

(kd), foto: archív D. Martona

Starší žiaci „A“ z ŠK SFM Senec prekvapili
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Najviac pohárov siedmeho ročníka medzi-
národného mládežníckeho megaturnaja 
„Okres Senec a jeho priatelia“ brali Senča-
nia. 
Počas karnevalového víkendu 25.-26. júna 
prebehli zápasy podujatia na ihriskách okre-
su a v areáli NTC. Spolu 78 tímov, z toho 23 
zahraničných (z Chorvátska, Česka, Srbska a 
Čiernej Hory, Poľska) súťažilo v desiatich kate-
góriach a odohralo 168 zápasov. Počas oboch 
hracích dní nedošlo k zraneniu či incidentu. 
Tri prvenstvá a dve finálové účasti k tomu 
zaznamenali práve futbalisti organizátora 
ŠK SFM Senec. Sobotné zápasy sa hrali na 
ihriskách v Novej Dedinke, Kostolnej pri Du-
naji, Hrubom Šúre, Kaplnej, Réci, Kráľovej pri 

Senci a Blatnom. Finálovým zápasom v NTC 
sa prizeral prezident SFZ František Laurinec 
a slovenský futbalista storočia Ján Popluhár. 
Megaturnaj organizoval ŠK SFM Senec v spo-
lupráci s Mestom Senec, OÚ v Senci, Minis-
terstvom školstva SR, Slovenským a Bratislav-
ským futbalovým zväzom. Mladí futbalisti boli 
ubytovaní a stravovali sa v ZŠ J.G.Tajovské-
ho.  (kd), foto: autor

Výsledky 
starší dorast:  ŠK SFM Senec - Revúca 1:1, 
na pok. kopy 5:4
mladší dorast: ŠKP Dúbravka - Velká Bíteš (ČR) 1:0
starší žiaci „A“:  
ŠK SFM Senec - Korsze (Poľ.) 2:1
starší žiaci „B“:  Levice - Kráľová pri Senci 7:0
mladší žiaci „A“:  
ŠK SFM Senec - Widzev Lodž (Poľ.) 2:0
mladší žiaci „B“:  
ObFZ Bratislava-mesto - ŠK SFM Senec 6:2
prípravka „A“:  
Slovan Bratislava - ŠK SFM Senec 2:1
prípravka „B“:  
ObFZ Bratislava-mesto - Slovan Bratislava 2:1 
prípravka „C“:  Nitra - Dukla B. Bystrica 5:0
pusinky: Malacky - Levice 4:2

Megaturnaj v rukách ŠK SFM Senec

ŠPORT 

STRUČNE
AWK opäť majstrom Slovenska
AWK Senec sa po dvoch rokoch vrátilo na 
slovenský klubový trón v armwrestlingu. Lu-
cia Debnárová úspech majstra republiky v 
pretláčaní rukou obohatila striebrom (p.r.) a 
bronzom (ľ.r.) na juniorských Majstrovstvách 
Európy v Sofii. (red)

Stolní tenisti v pohode
Seneckí stolní tenisti majú za sebou prvý rok 
po nástupe do 1. ligy. Z boja o záchranu nebo-
lo napokon nič. S prehľadom skončili v strede 
tabuľky na 7. mieste a svojím výkonom najmä 
v druhej polovici súťaže uspokojili svojich 
priaznivcov. Dobre si počínalo aj B družstvo, 
ktoré postúpilo do 2. ligy. Veteráni sa teraz 
chystajú na svoje Majstrovstvá Európy, ktoré 
budú v júni v Bratislave a zúčastnia sa na nich 
možno až traja Senčania. (if)

Dávid Varga majstrom SR
Úspechmi Dávida Vargu sa skončila šachová 
sezóna 2004/2005. V apríli sa stal v Liptov-
skom Mikuláši majstrom SR do 14 rokov v 
klasickom šachu a 11. júna vyhral v Žiline aj 
mastrovstvá SR v rapid šachu. Víťazstvá mu 
zabezpečili právo reprezentovať SR na maj-
strovstvách EÚ, Európy a sveta. (var)

Víly tancovali v zátoke
V komornom prostredí hotela Zátoka na Sl-
nečných jazerách usporiadal Športový klub 
Aquatica 1. ročník súťaže v synchronizova-
nom plávaní „Vodné víly“. Za účasti štyroch 
slovenských klubov súťažili začínajúce akva-
belky v dvoch vekových kategóriách. Medzi 10 
- 12-ročnými povinné figúry najlepšie zvládla 
Bratislavčanka Alica Minárová z Iuventy pred 
Senčankou Veronikou Vrábelovou z uspo-
riadajúceho klubu. V kategórii 7 - 9-ročných 
bola najúspešnejšia Bibiana Hallová z Iuventy 
pred svojou oddielovou kolegyňou Dominikou 
Ogurčákovou a Patríciou Barkolovou z Veľké-
ho Bielu reprezentujúcou ŠK Aquatica. Vecné 
ceny do súťaže a občerstvenie pre účastníkov 
venovali poisťovňa Generali, firma AL-NET Se-
nec, pekáreň B. M. B. Senec s.r.o. a Športový 
klub Aquatica Bernolákovo.

Ing. Ivana Solymosyová, riaditeľka súťaže

Triathlon Senec 2005
Začiatkom júna do Senca zavítali na 19. ročník 
Triathlon Senec 2005 všetci, čo v triatlonovom 
svete na Slovensku niečo znamenajú. Konali 
sa tu Majstrovstvá Slovenska v olympijskom 
triatlone, akademický šampionát a súťaž ju-
niorov. V najprestížnejšej súťaži zvíťazil Pavel 
Šimko (TRIKLUB FTVŠ BA) a Mária Kurjačko-
vá (ŠK ATÓM Levice). (red)

Majstrovstvá v aquathermale
Druhý turnaj sedemdielnej série majstrovstiev 
Slovenska v plážovom volejbale sa konal v 
areáli Aquathermalu Senec. Jeho víťazmi sa 
26. júna stali bývalí slovenskí reprezentanti v 
„šestkovom“ volejbale Richard Nemec a Ma-
rek Kardoš. Medzi ženami zvíťazila dvojica Va-
léria Budaiová, Gabriela Tomášeková. (red)

Ročník 2004/2005 dokončil svoju históriu 14. 
júna. Je čas bilancovať uplynulú sezónu. Z 
môjho pohľadu, keďže som tu od januára, mô-
žem hodnotiť len odvetnú časť súťaže.
Od 1. januára existuje v Senci nový klub FC 
Senec, a.s. pod vedením prezidenta Daniela 
Jammera a viceprezidenta Jozefa Valoviča. 
Títo dvaja páni mali pred sebou veľmi ťažkú 
úlohu. Museli konsolidovať klub, kúpiť nových 
hráčov a zachrániť sa v druhej lige. Do muž-
stva prišlo 14 nových hráčov. Klub získal štatút  
profesionálneho mužstva. Všetci hráči podpí-
sali profesionálne zmluvy.
Pod vedením trénera J. Valoviča a jeho asis-
tenta Branislava Krišku absolvovalo dve zimné 
sústredenia a viac ako 20 hráčov získalo dob-
rý základ do odvetnej časti. 
Doma pozitívni, vonku nie
Bilancia domácich zápasov je veľmi pozitívna. 
Ani jedna prehra, tri remízy proti Báču (2.2), 
V. Lapášu (1:1), Podbrezovej (2:2) a päť víťaz-
stiev proti Nitre (2.1), Šali (1:0), Prievidzi (4:0), 
Zlatým Moravciam (2:0) a Dunajskej Strede 
(3:0). 
Bilancia zápasov vonku je negatívna. Vyhra-
li sme len jeden zápas proti vypadávajúcej 
Kremničke. Jeden zápas v Prešove sme remi-
zovali (0:0) a päťkrát sme prehrali proti Rapidu 
(2:3), Michalovciam (0:1), Trebišovu (0:2), Li-
čartovciam (0:2) a Slovanu (0:1).
Dovolenka bola krátka
Trvala len desať dní. Príprava na novú sezónu 
začala 27. júna. Prvý týždeň zostane mužstvo 
trénera Valoviča v Senci a odohrá dva príprav-
né zápasy proti Interu Bratislava a proti DAC 
Dunajská Streda. Od 3. júla absolvuje muž-

stvo dvojtýždňové sústredenie v Nemecku vo 
Frankfurte. Vyvrcholením tohto sústredenia 
bude účasť na medzinárodnom futbalovom 
turnaji (14.-17. júla) v Aschaffenburgu. Mužstvo 
sa stretne so silnými súpermi ako Slávia Sofia 
(Bulharsko – 1-liga) a Malatyaspor (Turecko 
– 1-liga), tromi súpermi z Nemecka: Kickers 
Offenbach, Darmstadt 98 a Viktoria Aschaf-
fenburg. Nastáva nová éra pre FC Senec!
Po návrate z Nemecka sa bude mužstvo pri-
pravovať na štadióne NTC v Senci. Vedenie FC 
Senec na prianie trénerov, hráčov, divákov a 
fanklubu podalo žiadosť na SFZ na odohratie 
domácich zápasov v piatok vo večerných ho-
dinách. 
Veľké zmeny
Aj káder mužstva prejde veľkými zmenami. 
Traja noví hráči sa predstavili už na poslednom 
domácom zápase proti DAC Dunajská Streda. 
Prvým je Samadu „Okocha“ Awudu z Ghany, 
druhým William Anane z Eintrachtu Frankfurt a 
tretím Chorvátsky futbalista Darko Matič, ktorý 
hrával aj vo Švajčiarsku, v Bosne a Nemecku. 
Všetkých srdečne vítame u nás v Senci.
Náš prezident Daniel Jammer postavil pred 
mužstvo cieľ postúpiť do 1. ligy. Ročník 2005/
2006 bude náročný pre všetkých hráčov, funk-
cionárov aj trénerov.
Milí fanúšikovia, drahí diváci, očakávame, že 
budete aj naďalej našim 12. hráčom. Vaše po-
vzbudzovanie a spolupatričnosť bude veľmi 
potrebná. Ďakujeme veľmi pekne. Srdečne 
vás privítame na našom štadióne v novej se-
zóne 2005/2006. „Senec do toho.“

Dr. Edoardo Arrigoni
manažér FC Senec, a.s.

FC Senec hodnotí sezónu
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AMFITEÁTER SENEC 
(zač. do 17.7. o 21.30 h, od 18.7. o 21.00 h)

7.-8. štvrtok-piatok PREKLIATIE 
Uhryznutie vlkodlakom zmení ich životy.
USA MN 15 97 min. Vstupné: 49 Sk 

10. nedeľa HRA NA SCHOVÁVAČKU
Malá dcéra R. De Nira sa vyrovnáva so smrťou matky.
USA MN 15 102 min. Vstupné: 49 Sk 

11. pondelok BUĎ COOL
John Travolta sa zapletie s ruskou mafiou.
USA MP 118 min. Vstupné: 49, Sk  
 
12. ut TEAM AMERIKA: SVETOVÝ POLICAJT
Prvý film tvorcov seriálu SOUTH PARK. 
USA MP 132 min.  Vstupné: 49 Sk  
 
13. streda MILLION DOLLAR BABY
Oscarová dráma, so štyrmi oceneniami. 
USA MP 132 min. Vstupné: 49 Sk  

14. štvrtok SEXBOMBA OD VEDĽA
Mladík príde o nevinnosť, dievča ju chce znovu získať. 

USA MP 105 min. Vstupné: 49 Sk  

16.-17. sobota-nedeľa SMIEM PROSIŤ?
R. Gere a Jennifer Lopez na tanečnom parkete.
USA MP 106 min. Vstupné: 49 Sk  
 
18. pondelok POFAJČÍME UVIDÍME
Najbláznivejšia noc ich života v teenagerskej komédii. 
USA/KAN/NEM. MP 88 min. Vstupné: 49 Sk  
 
19. utorok KAMEŇÁK 3
Pokračovanie úspešnej komédie Zděnka Trošky. 
ČR MP 101 min. Vstupné: 49 Sk  
 
20. streda MISS ŠPECIÁLNY AGENT 2: 
KRÁSNA A NEBEZPEČNÁ
Sandra Bullock ako agentka FBI.
USA MP 110 min. Vstupné: 49 Sk  
 
21.-22. štvrtok-piatok SAHARA
Dobrodružstvo s M. McConaughey a Penelope Cruz. 
USA MP 100 min. Vstupné: 49 Sk  

23. sobota CESTA OKOLO SVETA ZA 80 DNÍ
Jackie Chan, A. Schwarzenegger podľa J. Vernea.

USA/NEM./V.B. čes. dab. Vstupné: 49 Sk  

24. nedeľa KRÁĽOVSTVO NEBESKÉ
O krížovej výprave od režiséra Ridleyho Scotta. 
USA MP 145 min. Vstupné: 49 Sk  
 
25. pondelok DVERE V PODLAHE
Hrajú Kim Basinger, Jeff Bridges.
USA MP 100 min. Vstupné: 49 Sk  
 
26.-27. utorok-streda ROMÁN PRE ŽENY
Komédia podľa scenára Michala Viewegha. 
ČR MP 100 min. Vstupné: 49 Sk  

 
28. štvrtok XXX : NOVÁ DIMENZIA
Ďalšie nebezpečné akcie agenta XXX. Akčný film. 
USA MP 110 min.  Vstupné: 49 Sk  

29. piatok NENÁVISŤ
Študentka je vystavená záhadnému prekliatiu... Horor. 
USA/JAP. MN 15 91 min. Vstupné: 49 Sk  

 
30.-31. sobota-nedeľa MADAGASCAR
Pre deti od 4 - do 100 rokov. 
USA MP 85 min. slov. dab. Vstupné: 49 Sk  

Do amfiteátra v júli za 49 Sk!

Spoločenská kronika
Narodili sa
Ivana Krišková, Adam Podmanický, Viktória 
Podolská, Daniel Róka, Daniel Takáč, Viktó-
ria Zárecká, Jakub Šulek, Vanesa Casanova, 
Sofia Burianová, Melánia Hegyiová, Marián 
Kubíček, Hana Drinková, Dominika Bilská, 
Sebastián Matejkovič, Martin Bakus, Barbora 
Vargová, Veronika Kolárová, Filip Tondra, Ma-
tej Blaho, Matej Potočný, Viktória Košutová, 
Viktória Škrabáková

Manželstvo uzatvorili
Tomáš Bakuš – Miroslava Čandálová, Andrej 
Markovics – Gabriela Múčková, Roman Dian 
– Nikola Untermayerová, Ladislav Jánoš – Sil-
via Sevková, Juraj Reingraber – Katarína Lac-
ková, Dušan Kišš – Lucia Pospíšilová, Ing. 
Štefan Gužela, PhD – Ing. Zuzana Antalová, 
Erik Danielovič – Dagmar Hrašnová, Valentín 
Vincze – Katarína Múčková, Roman Jačian-
ský – Andrea Kuricová, Miroslav Szighardt 
– Bibiana Hamarová, Adrian Zavadel – Zdena 
Krajčovičová, Zoltán Takáč – Erika Horhiová, 
Peter Vencel – Andrea Dombovičová, Mgr. 
Roman Otrusiník – MUDr. Blanka Radzová

Blahoželáme jubilantom
Klub dôchodcov: Anna Kissová (75), Andrej 
Paál (70), Mária Majová (65), Oľga Bordáčová (60)

Jednota dôchodcov: Oľga Bordáčová (60), 
Helena Poórová (65), Anna Kiššová (75) 

Slovenský zväz telesne postihnutých ZO č. 
215 v Senci:    Helena Múčková (55), Ján Horváth 
(55), Ján Szabó (75), Gabriela Nagyová (55)

K okrúhlemu životnému jubileu 
Anny Jagošovej

blahoželá 
manžel, syn Mirek, dcéra Iveta, matka.

Navždy nás opustili
Helena Kakašová (1921), Jolana Kuruczová 
(1922), Júlia Bučanová (1952), Michal Majo 
(1969), Tibor Horváth (1951), Dušan Horný 
(1958), Alexander Barányi (1941), Hana Du-
dáková (1962), Júlia Hofierková (1929), Tibor 
Furek (1943), Genovéva Bajnociová (1924)

Ďakujeme príbuzným a známym 
za prejavy sústrasti a kvetinové 
dary pri poslednej rozlúčke so 
zosnulou manželkou, mamič-
kou, starou mamou, svokrou 
Gabrielou Tummovou, rod. Kra-
maričovou Smútiaca rodina

Fájó szívvel emlékezünk elhunyt 
szüleinkre: június 26.-án, halálá-
nak 18. évfordulóján 
Füzesi Istvánra és Füzesi Is-
tvánné, szül. Petrovics Francis-
kára, akinek március 10.-én volt 
halálának 10. évfordulója.
Emléküket örökké őrző lányaik 
és családjuk.

Dňa 9.7. bude 19 rokov, čo nás 
navždy opustil  manžel a otec

Ján Škrabák.
Kto ste ho poznali, venujte mu, 
prosím, tichú spomienku.

S láskou naňho spomíname.

Dňa 24.7. bude 15 rokov, čo nás 
navždy opustil manžel a otec  

Ján Fodor.
Kto ste ho poznali, venujte mu, 
prosím, tichú spomienku

Smútiaca rodina

27.6. si pripomíname 3. smutné výročie, kedy 
nás navždy opustil náš milovaný manžel, 
otec, svokor a dedko  Viliam Herczog. 

Prosíme všetkých, ktorí ste ho poznali, venuj-
te mu s nami tichú spomienku

Manželka a syn s rodinami

Dňa 4. júla bude 18 rokov, čo nás 
navždy opustila naša mamička 

Anna Mokošová 
vo veku 64 rokov. S láskou na ňu 
spomínajú 4 dcéry, 3 zaťovia, 2 
synovia, 2 nevesty, 13 vnúčat, 13 
pravnúčat, 1 prapravnučka a ostatná rodina.

Dňa 21.7. uplynie 10 rokov od 
smrti 

Heleny Satinskej. 
S láskou na ňu spomínajú

dcéry Erika a Nórika 
s rodinami

SENČAN JÚL-AUGUST/200516


