
Základný kameň novej okružnej 
križovatky pri Lidli v Senci po-
klopkal aj minister dopravy Pavol 
Prokopovič. S humorom skon-
štatoval, že slovenské prvenstvo 
– položenie základného kameňa   
v prvý jarný deň, Sencu nik nevez-
me. Zároveň ocenil pripravenosť 
mesta na začatie tejto výstavby, 
ktorej realizátorom je a. s. Cesty 
Nitra. S prácami má začať v apríli. 
Náklady  na križovatku sú takmer  
20 miliónov korún, z toho mesto 
sa na nich podieľa 2,5 miliónmi. 
Termín odovzdania je stanove-
ný na november tohto roku, ale 
dodávateľ sa zaviazal, že križo-

vatka začne slúžiť už začiatkom 
júla a dokončovacie práce  spo-
lu s úpravou okolia zrealizuje do 
septembra. Ako uviedol primátor 
Senca  Karol  Kvál, vybudovaním 
novej  križovatky   sa  zvýši  jej  
priepustnosť, vyššia bude aj bez-
pečnosť nielen pre prechádzajú-
ce vozidlá, ale aj chodcov. Veď 
len nedávno sa na tejto križovatke 
stala ďalšia dopravná nehoda.
Výstavba križovatky si vyžiada 
aj zmenu organizácie dopravy,          
a teda aj trpezlivosť od vodičov     
a chodcov. Kruhová križovatka pri 
Lidli bude už piatou - najväčšou    
v katastrálnom území Senca.

V súvislosti s výstavbou kruhovej 
križovatky budú tri zmeny organi-
zácie dopravy. Uvádzame  prvú 
etapu, ďalšiu uverejníme v májo-
vom čísle Senčana.
1. etapa od 17. apríla do 4. júna: 
vylúčená bude automobilová do-
prava z centra mesta (námestia). 
V smere z Bratislavskej cesty bude 
doprava odklonená okolo kostola 
na Šafárikovú ul. popri autobuso-
vej stanici. Pokračovať bude bez 
zmien na  Trnavskú cestu, resp. 
popri Lidli na Boldockú cestu ale-
bo rovno na ul. SNP. Podobne to 
platí z opačnej strany. 

Text a foto Eva Lauková

Bývalý policajt
lupičom

3. strana

Ročník 16. APRÍL 2006

Učiteľka 
s cenou ministra

7. strana

Na spoločné stretnutie s mož-
nosťou otázok pozýva Senča-
nov primátor mesta Karol Kvál. 
Do horúceho kresla si sadne 3. 
mája o 18. h.  v  kinosále Mest-
ského kultúrneho strediska       
v Senci. Počas hodiny odpovie 
na všetky zvedavé otázky týka-
júce sa mesta.                       (r)

Výstavbu
riešia komplexne

9. strana

Nová križovatka pre            
bezpečnosť áut aj chodcov

Hviezdy
na Seneckej ruke

15. strana

Základný kameň novej okružnej križovatky poklopali zľava: generálny riaditeľ Slovenskej správy ciest 
Peter Havrila, minister dopravy Pavol Prokopovič, primátor Senca Karol Kvál, generálny riaditeľ a. s. 
Cesty Nitra Ján Hyža a zástupca župana Bratislavského samosprávneho kraja Gabriel Agárdy.

Primátor 
v horúcom kresle

POSKYTUJEME   
HYPOTEKÁRNE  

ÚVERY A PÔŽIČKY                                                           
tel.: 0903 729 944

Spolok seneckých podnikateľov 
pozýva na medzinárodnú súťaž 
vo varení guláša dňa 20. mája 
na Slnečných jazerách – juh. 
Výťažok zo súťaže pôjde na 
charitatívne účely.
Družstvá (minimálne dvaja, 
maximálne piati v družstve) sa 
môžu prezentovať od 7. do 8.45 
hod., varí sa do 12. hod. Štartov-
né pre súťažiacich je 100 korún. 
Zabezpečia si mäso a ostatné 
ingrediencie. Všetko ostatné – 
drevo, chlieb, misky, lyžice, ser-
vítky má na starosti organizátor. 
Varenie guláša spestrí kultúrny 
program. 
Bližšie informácie na tel. č. 0905 
446494, 0905 923076

(r)

Kto uvarí 
najlepší guláš?

Koncert Honzu Nedvěda sa 
uskutoční 25. apríla o 19. hod.             
v kinosále Mestského kultúrne-
ho strediska v Senci. Vstupné 
240 Sk. Predpredaj vstupeniek           
v kancelárii MsKS. Tel.: 02/4592 
3403, e-mail: msks@e-net.sk

Honza Nedvěd v Senci
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• kontrolné dni – príprava 
čistenia Slnečných jazier, re-
konštrukcia námestia
• rokovanie s Doprastavom 
o kúpe pozemku na Slneč-
ných jazerách
• výročná členská schôdza 
Slovenského zväzu telesne 
postihnutých – základnej or-
ganizácie č. 215 v Senci
• zasadnutie komisie k za-
čiatku letnej turistickej sezó-
ny a ku karnevalu
• rokovanie na minister-
stve výstavby o projektoch 
rekonštrukcie kultúrneho 
strediska, resp. revitalizácie 
Slnečných jazier
• zasadnutie mestskej rady
• slávnostné položenie zá-
kladného kameňa kruhovej 
križovatky pri obchodnom 
dome Lidl  
• odovzdávanie Ceny mesta 
a Ceny primátora
• okrúhly stôl o výstavbe 
mesta Senec

UDALOSTI

Z diára vedenia mesta

Štatistický  úrad  Slovenskej  republiky  robí vo 
vybraných slovenských domácnostiach, a teda 
aj v Senci, do 28. apríla 2006 štatistické zisťo-
vanie o príjmoch a životných podmienkach (EU 
SILC). 
Táto štatistika bude novým zdrojom údajov      
o príjmoch, úrovni a štruktúre chudoby a so-
ciálneho vylúčenia v krajinách Európskej únie. 
Predstavuje významný zdroj údajov a informá-
cií pre medzinárodné porovnávanie Slovenska 
v rámci Európskej únie a na analýzy životnej 
úrovne domácností na Slovensku.  Opytova-

telia budú splnomocnení na túto prácu osobit-
ným poverením.
Všetky informácie a názory, ktoré v rámci tohto 
zisťovania domácnosti poskytnú, budú ano-
nymné a použité výlučne na štatistické účely. 
Upozorňujeme obyvateľov mesta Senec, aby 
neposkytovali údaje žiadnym osobám, ktoré 
sa nepreukážu ,,Poverením opytovateľa“ a do-
kladom totožnosti.
Bližšie informácie na tel. č. 02/69250469, -400

Ing. Magdaléna Šipková
riaditeľka KS

Opytovatelia mapujú životnú úroveň

V zámere mesta je aj ďalší výjazd z diaľnice do 
Senca, ktorý by riešil dopravnú situáciu. ,,Nie 
je nám ľahostajné, ako bude doprava v budúc-
nosti vyzerať. Aj z dôvodu výstavby bytov v lo-
kalite  tehelňa a vjazdu a výjazdu ľudí z tejto 
oblasti na diaľnicu sme začali situáciu, ktorou 
sa zaoberáme už dlhšie, intenzívne riešiť. Vý-
jazd chceme vybudovať na križovatke diaľnice 
so starou cestou smerom na Blatné. Dnes je to 
možné iba od Trnavy. Máme projekt aj poten-

ciálneho spoluinvestora, rokujeme s Národnou 
diaľničnou spoločnosťou,“ uviedol primátor 
Karol Kvál. Minister dopravy Pavol Prokopovič 
ocenil prístup mesta aj poslancov a sľúbil vyjsť 
v ústrety. 
Podľa viacerých analýz zrealizovaním tohto 
zámeru by sa znížila zaťaženosť centra mesta 
dopravou až o 40 percent.  Dôležité je to pre-
dovšetkým v letných mesiacoch, keď sa Senec 
zapĺňa turistami.                           Text a foto (el)

Ďalší výjazd z diaľnice do Senca

Predstavitelia mesta Senec a poslanci s ministrom dopravy Pavlom Prokopovičom na úseku, kde sa 
plánuje nový výjazd z diaľnice do Senca.

Senec očakáva v dňoch        
5. až 7. mája až dvetisíc 
motorkárov a okolo tri- až 
päťtisíc účastníkov III. Red 
Barons Moto country & rock 
fest. Ten  mení  svoju  tvár                
a polohu, z upršanej Pezin-
skej Baby sa sťahuje na       
Slnečné jazerá. 
Doteraz  trinásť rokov otvá-
ral sezónu bratislavský HD 
pub, teraz to budú motorkári 
motocyklového klubu Červe-
ní baróni. Stretnutie sa pre-
sunulo na tradičný májový 
dátum a všetci sa tešia na  
otvorenie novej moto sezóny 
práve v Senci, kde sa ešte 
žiaden motocyklový zraz ne-
konal.  
Program: 
piatok (5. mája): Bukasový 
masív, František Nedvěd, 
Atria, Country tanec, 
sobota (6. mája): Taktici, 
Nedráždivosť, Gladiátor, Va-
lec, Miss Mokré tričko a po 
celý čas rôzne súťaže. 

(r) 

Motorkári a rock fest 
na Slnečných jazerách

Poslanci mestského zastupi-
teľstva schválili na zasadaní             
6. apríla Povodňový plán 
mesta, ktorý rieši zabezpeče-
nie osôb a majetku v prípade 
povodňových udalostí. Stav 
pohotovosti a ohrozenia vy-
hlasuje a odvoláva na podnet 
správcu vodného toku alebo 

z vlastného  podnetu  primá-
tor mesta, v  prípade  potreby 
požiada o pomoc hasičov. Po-
vodňový plán zahŕňa aj evaku-
ačné opatrenia. Plán obsahuje 
zoznam organizácií, odkiaľ je 
možné v prípade potreby za-
bezpečiť dopravné prostried-
ky a mechanizmy potrebné pri 

záplavovej vode. Mesto rieši 
aj samotnú podstatu prívalov 
vody, ktorá koncom februára 
a začiatkom marca zaplavila 
ulice sídliska  za Štiftom. 
Mesto zaangažovalo geode-
ta, zisťuje sa pôvod brzdenia 
prietoku a pod. 

(el)

Poslanci schválili povodňový plán mesta



Pod lupou

• Na Slnečných jazerách 
dňa 22. 3. o 17.40 hod. hliad-
ka mestskej polície zadrža-
la a predviedla dvoch Sen-
čanov, ktorí boli podozriví        
z držania omamných a psy-
chotropných látok. Prípa-
dom sa zaoberá oddelenie 
skráteného vyšetrovania 
Obvodného oddelenia PZ     
v Senci.
• V súkromnom liečebno-vý-
chovnom sanatóriu v Senci 
na Diaľničnej ul. (bývalý vo-
jenský objekt) chytili dvoch 
páchateľov (jeden zo Senca, 
druhý z Bratislavy), ktorí sa 
dostali do miestnosti prečer-
pávacej stanice, rozbíjali po-
dlahu a vyberali z nej železné 
konštrukcie. Vybrali aj okno. 
Policajná hliadka Obvodného 
oddelenia PZ Senec ich zadr-
žala na mieste.
• Polícia upozorňuje na 
zvýšený výskyt podvodov, 
keď neznámi ľudia sa vydá-
vajú za plynárov, vodárov, 
elektrikárov, prípadne si 
potrebujú rozmeniť peniaze 
a pod. Využijú pritom ne-
pozornosť majiteľov bytov 
či domov a kradnú. Preto je 
potrebná opatrnosť a kon-
trola dokladov totožnosti.
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Bojové psy v uliciach Senca
Pri Základnej škole na Tajov-
ského ulici sa potulovali dva 
psy. Bol 23. marec, ráno pár 
minút  po pol ôsmej. Do ško-
ly prichádzali žiaci. Ako v tej-
to súvislosti uviedol náčelník 
mestskej polície Vladimír Ry-
bárik, ,,na miesto vyslali hliad-
ku, ktorá zistila, že ide o bojo-
vé útočné psy pitbula a stafor-
ta. Oboch odchytili a previezli 
na mestskú políciu. Privolaný 
veterinár dal psom narkózu      
a skončili v útulku.“
Policajti zistili, že po meste sa 
voľne potulujúce nebezpečné 
psy patria D. B. zo Senca. Už 
predtým – 11. marca voľne po-
biehali po Mlynskej ulici, kde 
vbehli do rodinného domu... 
Ich majiteľ dostal blokovú po-
kutu. V popoludňajších hodi-
nách 22. marca sa pohybovali 
na Slnečných jazerách - sever 
pri hoteli Relax, hliadka mest-

skej polície do príchodu vete-
rinára ich pohyb monitorovala, 
aby zabránila útoku. Privolaný 
majiteľ psov bol  však  aro-
gantný, za psov sa necítil byť 
zodpovedný. Pritom nie sú ani 
zaevidované na mestskom 

úrade. Keďže ide o bojové 
útočné psy, proti ich majiteľovi 
sa začalo trestné stíhanie pre 
trestný čin všeobecného ohro-
zenia. Prípadom sa zaoberá 
oddelenie skráteného vyšet-
rovania v Senci.                  (r)

Ilustračné foto

Lupičom aj bývalý policajt
Keď namieril na ňu zbraň, mys-
lela si, že je to vtip. Bolo 28. 
februára, desať minút pred pol 
jedenástou. Zamestnankyňa 
pošty v Hrubom Šúre Henrieta 
V. však veľmi rýchlo zistila, že 
situácia je vážna. Páchateľ si   
s namierenou zbraňou pýtal 
peniaze. Dva razy ju vyzval, 
aby mu ich dala, podstrčila 
mu zopár bankoviek. Strčil si 
ich do vrecka šuštiakovej sú-
pravy, dve päťdesiatkorunáč-
ky mu vypadli. Ešte jej stihol 
nastriekať do očí neznámu te-
kutinu. Nevidela, s probléma-
mi vytočila políciu aj záchran-
ku. Zatiaľ čo tam policajti za-
isťovali stopy, dostali hlásenie, 
že krátko na to - o trištvrte na 
dvanásť podobným spôso-
bom prepadli v Kráľovej pri   
Senci ďalšiu poštu. Od pra-
covníčky Vincencie J. pácha-
teľ žiadal peniaze, tá sa však 
nedala a požiadala ho, aby 
prestal a odišiel. Rovnako jej 
nastriekal  niečo do očí, mala 
však okuliare, a tak si ho stihla 
aj trochu obzrieť. A keďže mu 
odmietla dať peniaze, vykopol 
dvere. S jej odvahou nerátal, 
pustila sa do neho aj ručne. 

Radšej ušiel. Odvážna žena 
skončila s tržnými ranami, po-
mliaždeninami a modrinami 
na péenke. Neskôr sa zistilo, 
že v hotovosti tam bolo okolo 

137-tisíc korún. Z pošty v Hru-
bom Šúre si odniesli viac ako 
18-tisíc.
Páchateľov ešte v ten večer 
zadržali a predviedli pred vy-
šetrovateľa v Galante, preto-
že aj tam mali toho na rováši 
dosť. Prepadli benzínku, poš-
tu… Lúpili tak, že dvaja sedeli 
v aute   a   tretí  konal.  Jeden 
z nich – Jaroslav M. (26) je zo 
Senca, ďalší  Martin S. (24)       
z  Čataja  a  Marián Č. (29) z 

Bratislavy. Ten odmietol vy-
povedať. Lúpeže však popísal 
Martin S., ktorý všetko oľuto-
val. Vraj ho k tomu komplici 
donútili, pretože si od nich po-
žičal peniaze a takýmto spô-
sobom ich mal vrátiť.
Mariánovi Č. sa podarilo z bu-
dovy galantskej polície ujsť. 
Senčana Jaroslava M. prepus-
tili od polície už na jeseň mi-
nulého roka, pretože sa neve-
del vpratať do kože. Ako zistili 
jeho kolegovia, mal za sebou 
vydierania - aj počas služby, 
bol však problém preukázať 
mu ich. Za tieto skutky je stí-
haný zvlášť.
Týmto mužom za trestný čin 
lúpeže spolupáchateľstvom 
hrozia tresty odňatia slobody 
od sedem do dvanásť rokov. 
Zdá sa však, že v ich prípa-
de ide o rozsiahlejšiu trestnú 
činnosť, ktorá sa bude dlhšie 
dokumentovať. Z minulosti 
zostalo viacero podobných 
prípadov neobjasnených (na-
príklad aj lúpež v seneckej 
pošte), ak sa potvrdia dakty-
loskopické stopy, tresty môžu 
byť aj vyššie.

Eva Lauková

Uzávierka májového čísla 
mestských novín Senčan 

je v stredu 26. apríla.

Výberové konanie
Mesto Senec  vyhlasuje vý-
berové konanie na obsadenie  
funkcie riaditeľa ZŠ  s  vyu-
čovacím  jazykom  maďar-
ským A. M. Szencziho Senec 
– Szenczi  M. A. Magyar  Taní-
tási Nyelvű Alapiskola Szenc, 
Námestie  A.  Molnára  2,    
903 01 Senec.
Prihlášku  s požadovanými 
dokladmi treba zaslať v obál-
ke označenej „Výberové kona-
nie“ do 3. 5. 2006 na adresu: 
Mestský úrad v Senci, Mierové 
námestie č. 8, 903 01 Senec. 
Uchádzačom, ktorí splnia 
podmienky, bude termín          
a miesto výberového konania 
oznámený písomne.            (r)

Pošta v Hrubom Šúre
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Pocta šestici mužov, ktorí konajú pre 
dobro mesta a jeho obyvateľov

Marec je už tradične mesia-
com, v ktorom v Senci oceňujú 
osobnosti mesta. Tento rok sa 
o pocty podelilo šesť mužov, 
ktorí konajú pre dobro mes-
ta, jeho obyvateľov, nešetria 
svoje sily, čas ani schopnosti, 
sú ochotní darovať druhým aj 
časť seba samých.  Týmto mu-
žom  odovzdali  za  prítomnos-
ti ich  rodinných  príslušníkov 
a  poslancov  mestského za-
stupiteľstva Cenu mesta Se-
nec  a Cenu primátora za rok 
2005 primátor Karol Kvál a vi-
ceprimátorka Helena Nemco-
vá. Okrem morálneho uznania 
získali aj finančné odmeny po 
20-tisíc korún (Cena mesta), 
resp. hodinky v hodnote 3-ti-
síc korún (Cena primátora).
Mgr. Vladimír  Bertok – za-

nietený športovec, tréner                
a pedagóg.  Ako  tréner  sa  
zaslúžil o mnohé úspechy               
v mládežníckom futbale, pri-
čom striedavo trénoval aj seni-

orov. V roku 1999 postúpil ako 
tréner s mužstvom seniorov 
do I. celoštátnej ligy, v roku 
2002 po druhý raz priviedol 
senecký starší dorast do I. do-
rasteneckej ligy. 
Dlhé roky však pôsobil aj           
v školstve ako učiteľ matema-
tiky a telesnej výchovy.
Daniel Čambal – dlhoročný 

člen Slovenského Červeného 
kríža v Senci a dobrovoľný 
darca krvi, ktorú daroval už  
84-krát. Za darovanie krvi – za 
záchranu života napokon zís-

kal aj najvyššie ocenenie dia-
mantovú Janského plaketu.
Milan Ferenci – rovnako už 
dlhé roky pôsobí v seneckom 
Červenom kríži, krv bezplatne 
daroval už 82-krát. Aj on bol 
za svoje humánne skutky oce-
nený diamantovou Janského 
plaketou.
Oto Lévai – v rámci mimo-

pracovnej činnosti sa aktívne 
zúčastňoval na dobrovoľnej 
práci  v  poľovníckom  zdru-
žení a v Slovenskom zväze 
chovateľov v Senci, kde v sú-
časnosti pôsobí v základnej 
organizácii, ktorá dosahuje 
aj jeho zásluhou mimoriadne 
výsledky. Osobne sa venuje 
predovšetkým chovu holubov  
a  je  držiteľom  mnohých  eu-
rópskych, slovenských a klu-
bových ocenení.
František Podolský st. – už 
vyše 40 rokov pracuje v zá-
kladnej organizácii Slovenské-
ho zväzu chovateľov v Senci, 
výraznou mierou sa pričinil,  
aj   ako  predseda, o jej udrža-
nie sa v Senci a postavil ju na 
nohy. Funkciu aj skúsenosti 
napokon odovzdal, resp. odo-
vzáva mladším.
Matej Stanko – svoje vedo-
mosti z optiky uplatnil pri 
stavbe a zariaďovaní malej 
hvezdárne v škole A. Molnára 
s vyučovacím jazykom ma-
ďarským, urobil pre ňu optic-
kú časť aj jemné mechanické 
techniky. 
Už pätnásť rokov je nezištným 
kostolníkom v rímsko-katolíc-
kom kostole. Nespočetné ho-
diny venuje chrámu, kňazom  
a veriacim, nezaobídu sa bez 
neho krsty, svadby či pohre-
by. Slúži potichu, pokorne, no 
verne.                                   (r)

Cena mesta Senec: 
Mgr. Vladimír Bertok, Daniel Čambal, Milan Ferenci

Cena primátora: 
František Podolský st., Matej Stanko, Oto Lévai

Ocenení zľava:  Mgr. Vladimír Bertok, Daniel Čambal, Milan Ferenci, Oto Lévai, František Podolský st., 
Matej Stanko.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny        
v Pezinku poskytuje príspevok na zača-
tie vykonávania alebo prevádzkovania 
samostatnej zárobkovej činnosti uchá-
dzačom o zamestnanie so zdravotným 
postihnutím. Príspevky sú financované 
z prostriedkov Európskeho sociálneho 
fondu a štátneho rozpočtu. 
Ak občan spĺňa podmienky a má záu-
jem podnikať, prihlási sa na prípravu na 
začatie vykonávania samostatnej zárob-
kovej činnosti. Úrad práce ponúka  mož-
nosť absolvovať rekvalifikáciu s názvom 
Podnikateľské minimum, účelom ktorej 
je vypracovanie podnikateľského zá-

meru a získanie základných vedomostí 
z oblasti podnikania. Výška príspevku 
občanovi so zdravotným postihnutím na 
začatie vykonávania alebo prevádzko-

vania samostatnej zárobkovej činnos-
ti v Bratislavskom kraji je v súčasnosti                  
89 556 korún na úhradu nákladov a po-
skytuje sa formou jednorazového pau-
šálneho príspevku. Žiadateľ môže získať 
aj príspevok na úhradu preukázaných 
dodatočných nákladov vo výške 100 752 
korún. Tento príspevok sa vypláca po 
predložení dokladov o výdavkoch, ktoré 
vznikli po začatí podnikania.  
Ďalšie informácie poskytneme na Úrade 
práce, sociálnych vecí a rodiny v Pezin-
ku, ul. Moyzesova 2, Pezinok, 3. posch.,       
č. dverí 404, tel. č. 033/6902623.      

(ÚPSVR)     

Podpora nezamestnaných invalidných občanov 

Zákon stanovuje podmienky na 
poskytnutie príspevku: 

Vedenie uchádzača o zamestnanie v 
vevidencii úradu práce najmenej šty-
ri mesiace a preukázanie miery po-
klesu schopnosti vykonávať zárob-
kovú činnosť o viac ako 40 percent  
rozhodnutím Sociálnej poisťovne.



Pred štyrmi rokmi som bola 
vo veku, keď je človek plný 
otázok, spoznáva sám seba, 
hľadá zmysel svojho života  
a dospieva. Bola som naiv-
nou pubertiačkou, začala 
som chodiť na strednú ško-
lu. Našla som si nových pria-
teľov  a snažila som sa byť 
ako oni. Keďže takmer všetci 
fajčili, chcela som medzi 
nich zapadnúť a začala som 
fajčiť aj ja. Hoci som vedela, 
že to nie je správne, pokra-
čovala som v tom,  pretože  
som pred svojimi priateľmi 
nechcela vyzerať hlúpo a na-
vyše s cigaretou v ruke som 
sa cítila dospelo. Všetko sa 
zdalo byť v najlepšom po-
riadku, až kým sa mi zdravie 
nevypomstilo. Dostala som 
ťažký zápal pľúc a prežívala 
som najhoršie týždne svojho 
života. Neprestávajúca bo-
lesť v pľúcach, kašeľ a me-
siac strávený v nemocnici 
boli cenou za moju  naivitu   
a hlúposť. 
Už nikdy si nezapálim ani 
jednu cigaretu, pretože som 
si uvedomila, aká je nebez-
pečná a ako príšerne smr-
dí...

Zuzana Takácsová, Senec

Veštica sníva 
na pokračovanie

Veštica Gina (na obr.) vzbu-
dila záujem  Senčanov.  Na 
besedu s ňou prišlo do mest-
skej knižnice okolo 80 ľudí.   
Z médií je už známa, má 
pravidelné rubriky na strán-
kach  novín  aj  časopisov,                                                  
v  rádiu  aj  televízii pripra-
vovala či pripravuje úspeš-
né talk show, radila Jožovi 
Pročkovi, hosťovala v reality 
show. Často ju pozývajú na 
Ezoterické dni či rôzne fi-
remné podujatia.
Gina veští predovšetkým         
z tarotových kariet. Je 
úspešná, obracajú sa na ňu 
aj pri pátraní po zmiznutých 
deťoch, ale už pomohla nájsť 
aj ukradnuté auto.
Priznala, že ,,samozrejme 
verí na duchov.“ Keď im za-
čali tancovať hrnce na polici, 
uverila aj jej dcéra. A čo robí 
proti prítomnosti ducha?  
Zbavila sa ho pomocou svä-
tenej vody. Ľudia sa jej pýta-
li aj na sny, na ich plnenie. 
Gina vraví, že je dôležité, 
aby ľudia snívali, sen nieke-
dy naznačuje, čo sa môže 
stať. Ona je večer už o de-
viatej v posteli  a  teší sa na 
pokračovanie sna. Podľa nej 
vyrovnaným pokojným ľu-
ďom sa snívajú farebné sny.
Talent na veštenie zdedila 
po starej mame, veštila aj jej 
mama, takže veštenie ,,na-
sávala“ odmalička. Absol-
vovala aj vysokú školu Ta-
rotu v Bratislave. Je členkou 
Slovenskej psychotronickej 
spoločnosti, má dve deti.

(el)
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Jar a blížiace sa Veľkonočné 
sviatky privítali žiaci ZŠ Mlyn-
ská veselo a farebne. Pozdra-
vili slniečko aj prebúdzajúcu 
sa prírodu. Žiaci 4. A triedy 
(triedna učiteľka Zuzana  Čič-
mancová) zaspievali nielen                       
o kolobehu vody v prírode. 
Ako uviedla zástupkyňa školy 
Ľudmila Šmihelová, pekné veľ-
konočné vajíčka, rôzne figúrky, 
obrázky a pod., ktoré vystavili 
v kultúrnom dome, vytvorili 
deti spolu s rodičmi v tvorivej 
dielni. Táto škola tak zapája 
do vyučovacieho procesu aj 
ich. Vďaka patrí aj vychováva-
teľkám, ktoré vedú deti k tvo-
rivosti a rozvíjajú ich zručnosti    
v rámci výchovnej činnosti.

Text a foto (el)

Veselo, farebne, veľkonočne

Zdravie 
nadovšetko

V Senci založila Jarka Majová (na obr. v strede) ochotnícke diva-
dlo. Tí, čo prešli konkurzom (momentálne má štrnásť členov), sa 
raz do týždňa stretávajú v mestskej knižnici. Založili si aj divadel-
ný klub. Režisérsku taktovku drží Oľga Keleová z STV. J. Majová: 
,,Zatiaľ ku nám chodia predovšetkým ženy, máme iba jedného 
muža. Kde sú tí chlapi?“ pýta sa. Chcú naštudovať komediálnu 
jednoaktovku, do divadla zapoja aj deti.                Text a foto (el)

Ochotnícke divadlo čaká 
na chlapov

Na výročnej členskej schôdzi Slovenského zväzu postihnutých 
– základnej organizácie (ZO)  č. 215 v  Senci,  ktorá  sa  kona-
la 11. marca, zhodnotili  činnosť  za uplynulé obdobie a zvolili 
novú radu ZO.  Predsedníčka ZO Ľudmila Bartošovičová: ,,Za 
uskutočnenie tejto schôdze – finančnú pomoc, patrí poďako-
vanie mestskému úradu. Potešil aj kultúrny program základnej 
umeleckej školy pod vedením riaditeľa Gabriela Škriečku, ako aj 
program zboru Radosť na čele s Františkom Podolským. Vďaka 
patrí aj ZŠ Tajovského a všetkým sponzorom a členom, ktorí 
prispeli finančne alebo darčekmi do tomboly.“                       (ľb)

Hodnotili aj volili
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Kytice vďaky
,,Nech to nie je vždy len o pe-
niazoch. Zišli sme sa, aby sme 
sa vám  poďakovali za všetko, 
čo  robíte pre deti, za výbor-
né výsledky v olympiádach či 
v iných  činnostiach,  často aj 
nad rámec vyučovania,“ takto 
sa prihovoril primátor Senca 
Karol Kvál pri príležitosti Dňa 
učiteľov riaditeľom a zástup-
com základných a materských 
škôl, gymnázií a združenej 
strednej školy, ako aj základ-
ných umeleckých škôl. Odo-
vzdal im Pozdravné listy a 
prostredníctvom nich pozdra-
vil aj všetkých seneckých uči-
teľov. Za prítomných predstavi-
teľov škôl sa poďakoval mestu 
riaditeľ Gymnázia Antona Ber-
noláka RNDr. Jozef Radzo.

Text a  foto (el)
Primátor K. Kvál odovzdal Pozdravné listy a kytice. Zľava: Marie Leginusová, Materská škola (MŠ) 
Fándlyho, Kvetoslava Kováčová, MŠ Kysucká a Sidonia Dolezsálová, MŠ Košická.

Najstaršia senecká učiteľka Veronika Bogdanová často myslí na svojich prváčikov

,,Piťovi som pri tabuli našepkávala...“
Väčšinu svojich učiteľských 
rokov venovala prváčikom na 
Tajovského základnej škole. 
Veronike Bogdanovej, učiteľ-
ke na dôchodku, ktorá oslá-
vi už svoje 95. narodeniny, 
rukami prešli stovky žiakov.                    
V Senci žije  viac ako päťde-
siat rokov, pochádza však        
z Kysaku pri Prešov. Stále je 
čulá. Na chôdzu nepotrebuje 
paličku, vážne choroby ju za-
tiaľ obchádzajú. ,,Chvalabohu. 
Vždy  som  jedla  veľa  ovocia 
a zeleniny, rada mám mäsovú 
polievku. Nikdy som sa nepre-
jedala, alkohol som na osla-
vách vylievala do kvetináčov. 
Ale všimli si to,“ smeje sa a do-
dáva, že rada si zahrala aj te-
nis. Na svojich prváčikov mys-
lí často. ,,Tak som si na nich 
zvykla, že sa mi už so staršími 
aj ťažšie komunikovalo. Mnohí 
ma ešte aj dnes spoznávajú, 
prihovoria sa, aj postískajú. 
Ja ich už nepoznám, však sú 
to roky. Väčšinou som každý 
rok mala iných žiakov, vždy sa 
mi s nimi ťažko lúčilo, aj som 
si poplakala. Bývalo ich ako 
vrabcov, aj 35 v triede. Neuči-
lo sa ľahko.“
Rada si zaspomína. Napríklad 

na Piťa, ktorý vedel veľmi slabo 
po slovensky, bližšia mu bola 
maďarčina. ,,Keď ma stretne, 
ďakuje mi, že som ho do slo-
venčiny nútila. Veru som mu 
aj našepkávala, keď stál pri 
tabuli a nevedel. Vraj mi vďačí 
za to, že získal dobré pracov-

né miesto.“ Smeje sa: ,,Možno 
by som prváčikov aj dnes nau-
čila písať. Rúčku chytiť, pekne 
viesť. Tak som s nimi písala.“ 
Nie si je istá, či by dnešné deti 
zvládla. ,,Predsa sú iné. Chý-
ba im väčšia skromnosť, sú 
menej priateľské, majú príliš 

veľké nároky. Tým mojim ke-
dysi stačili lastovičky v zošite. 
Také boli šťastné, keď som im 
ho ozdobila takýmito pečiat-
kami.“
Učiteľstvo mala v rodine. Uči-
teľom bol aj jej brat a švagriná 
a mnohí z jej rodinnej vetvy. 
Takže aj ona tam zamierila      
a veru neľutuje. 
Dnes žije v Stredisku opat-
rovateľskej služby v Senci             
a pochvaľuje si.  Dopoludnia, 
okolo deviatej sa ide prejsť.     
A keď je pekné počasie, zájde 
si von aj popoludní. ,,Najrad-
šej do Plecháča. Popozerám, 
čo majú, kúpim si ovocie.“ 
Vravia o nej, že je veselá, má 
rada žartíky, rada si zaspieva: 
Zahučali hory..., ale aj Slnieč-
ko horúce... V televízii si pozrie 
správy, no radšej si číta. ,,Kni-
hy beriem do radu, avšak naj-
radšej mám cestopisy. Vždy 
sa niečo nové dozviem.“
Ovdovela príliš skoro, nema-
la ľahký život. Vychovala dve 
dcéry a syna, má dve vnúčen-
ce. ,,Kedysi som ja chodila za 
nimi, dnes sa tu zastavia oni. 
Mám sa aspoň na čo tešiť.“

Text a foto Eva Lauková
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Učiteľka ZUŠ v Senci Eva Casanova získala ocenenie ministra školstva

Úspešná speváčka 
dala prednosť úlohe matky

Minister školstva ocenil pri 
príležitosti  Dňa učiteľov 48 
slovenských  pedagógov, 
medzi nimi aj učiteľku só-
lového spevu zo Základnej 
umeleckej školy v Senci Evu 
Casanovu. Ocenenie sa jej 
dostalo aj na krajskej úrovni.

Aký je to pocit, byť medzi naj-
lepšími?
- Veľmi dobrý, spev na tejto 
škole učím pätnásť rokov, do-
sahujeme pekné výsledky a je 
fajn, že ich minister ocenil. Do-
stala som ďakovný list a malú 
finančnú odmenu.
Učíte deti od najmenších prí-
pravkárov až po dospelých, 
ktorých krásnym koníčkom 
je spev. So žiakmi zbierate 
medzinárodné ceny. 
- Dva razy za sebou obhájila 
prvé miesto v sólovom speve 
na medzinárodnej speváckej 
súťaži Imricha Godina vo Vráb-
ľoch Viktória Ballánová. Prvou 
laureátkou tejto súťaže z mo-
jich žiakov bola Zuzana Szabó, 
ktorá tento rok ukončila VŠMU 
diplomovým koncertom. Ďalšia 
bývalá žiačka Lucia Kolláriková 
je úspešnou sólistkou v divadle  
v Komárne.  Učila som aj veľmi 
úspešnú Betku Tóthovú, ktorú 
ešte pred skončením školy vy-
brali z množstva uchádzačov 
do hlavnej úlohy  v predstavení 
Milujem ťa, ale…, kde alterno-
vala so Zuzanou Marošovou. 
Odišla však do Kanady.  Na 
úspešnú spevácku dráhu sa 
vydali aj  Klaudia Kolembusová 
a Martinka Ostatníková.  
Kde momentálne študujú 
vaši bývalí žiaci?
- Štyria sú na štátnom kon-
zervatóriu v Bratislave - prvák 
Mário Tóth, druháčky Zuzka 
Ballánová, Katka Mokráňová              
a tretiačka Lucia Szabová. Pre-
žívam mimoriadne pekné dni 

vo svojej pedagogickej karié-
re.
Predtým ste však dvadsať 
rokov boli profesionálnou 
speváčkou. Aké boli vaše za-
čiatky?
- Po skončení školy som rok 
ako sólistka - speváčka vážnej 
hudby pôsobila vo vojenskom 
umeleckom súbore. Vydala 
som sa za Kubánca a šesť ro-
kov som žila na Kube, kde som 
pôsobila nielen ako koncertná 
speváčka, ale pracovala som 
aj v československom kultúr-
nom stredisku.
Na koho z tohto obdobia si 
najradšej spomínate?
- Študovala som tam u veľmi 
známej profesorky Mariany 
de Gonich, ktorá mi veľa dala. 
Zoznámila som sa s viacerými 
významnými ľuďmi, napríklad 
na klavíri – na koncertoch pri 
rôznych príležitostiach ma do-
prevádzal slávny korepetítor 
Luis Borbolla. Po profesionál-
nej stránke ma ešte veľa na-
učil. Doprevádzal aj svetovo 
známe operné divy, ktoré na 
Kubu chodili v zime koncerto-
vať. Patrila k nim Maria Calas, 

Victoria de los Angeles, Rena-
ta Tebaldi.
Viedli ste úspešný život. Pre-
čo ste sa vrátili?
- Mala som vtedy päťročného 
syna a obchádzala ma hrôza 
pri  predstave,  že  na  Kube  
začne chodiť do školy. Tam 
deti – aby v nich vypestovali 
vzťah k práci, cez leto, keď je 
najväčšia horúčava, bývajú      
v akýchsi barakoch - školách 
na poli, kde musia pracovať. 
Pokúšala som sa syna dostať 
do inej školy, manžel s tým 
nesúhlasil, že nebude vycho-
vávať doma cudzinca… Preto 
som sa rozhodla vrátiť sa do-
mov.  Dala som prednosť úlohe 
matky pred úlohou manželky.
Ako sa vyvíjala vaša kariéra?
- Po návrate z Kuby som sa 
ďalej zdokonaľovala  u docent-
ky Marie Smutnej – Vlkovej, 
profesorky VŠMU. Spievala 
som s rôznymi známymi umel-
cami, robili sme koncerty pri 
rôznych príležitostiach, kde sa 
spájala poézia s hudbou, od 
zábavných programov až po 
vážnu hudbu. Pomerne často 
som vystupovala s Ladislavom 

Chudíkom, so sólistami divadla 
Štefanom Hudecom, Pavlom 
Gáborom, Karolom Vlachom, 
ale aj s bratmi Balážovcami či 
Melániou Olláriovou. Recito-
vala nám Eva Mária Chalupo-
vá, Juraj Sarvaš a ďalší. Bol to 
pestrý život.  Koncertné príleži-
tosti dostali prednosť pred di-
vadlom. Musela som zarábať, 
živiť syna. Nebolo to jednodu-
ché, no bola som sebestačná.
Mali ste aj iné ponuky?
- Lákali ma do Švajčiarska, 
dostala som finančne lukratív-
nu ponuku z luxusného hotela 
na salónnu muziku – operetné 
melódie. Potom sa však všet-
ko otočilo. Mamička dostala 
mozgovú príhodu, u otecka sa 
začala Alzheimerova choroba. 
Päť rokov som ich opatrovala, 
táto prestávka sa už nedala 
dobehnúť, prišli aj zdravotné 
problémy Musela som uro-
biť vážne rozhodnutie, vzdať 
sa kariéry. Rozhodla som sa 
ísť učiť. Teraz ma však práca          
s deťmi napĺňa, vlievajú mi silu 
a je úžasné vidieť ovocie svojej 
práce.  

Text a foto Eva Lauková
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Neuveriteľný pohľad sa nám na-
skytol na Robotníckej ulici v Sen-
ci. Len pár desiatok metrov od kri-
žovatky so Šafárikovou ulicou sa 
rozprestiera kopcovitý pozemok, 
na ktorom by sa mohol vynímať 
rodinný dom. Je však zasypaný 
od hora až dole odpadkami od 
výmyslu sveta. Pred pár mesiac-
mi  ste  tam mohli nájsť aj hlavu  
z diviaka... Naproti smradľavému 
svahu sa vynímajú pekné rodin-
né domy. Cez plot, ktorý susedí 
s nelegálnou skládkou smetí, sa 
prihovára žena: ,,Nevieme, kto to 
tam nosí. Cez deň to však nerobí,  
zrejme v noci sa tak deje. Zatiaľ 
sme  nikoho  neprichytili   a  ani 
nevideli.“ Jedno je však jasné: 
Žena vraví, že po dvoroch sa tu  
ľuďom premávajú tučné potkany.  
A je ich vraj viac než dosť. Kto je 
za takýto stav zodpovedný?

Text a foto (el)   

Ekologický deň na Guláške
Keď sme minulý rok organizovali piaty ročník Ekologického dňa 
na Guláške v Senci, myslel som si, že je to naposledy. A keď sa 
v príhovore povedalo, že sa stretávame už piaty raz, ľudia začali 
tlieskať. Bolo to dojímavé. Je dosť tých, čo sa na svet nedíva-
jú len cez svoje zisky... Ubudlo odpadkov z brehov, ubudlo aj 
miest, kde sa dá dostať bez obmedzenia.Neubudlo ale z oča-
kávania stretnúť sa po zime s kamarátmi, z chuti upratať prírodu 
po tých, ktorí sa  nevedia správať, či dať si dobrý guláš. Dúfam, 
že ani šiesty ročník nebude posledný. Vítaní sú všetci. Potápači, 
rodiny s deťmi, ekológovia aj lovci rýb, milovníci prírody, ochra-
nári, kritici, neprajníci, sponzori.                              
Poslednú sobotu v apríli (29. 4.) sa stretnú tí, ktorí majú vzťah 
k prírode a k jazeru Guláška. Čistiť sa budú brehy jazera na su-
chu aj pod vodou. Začiatok je od 9. hod. pri modrom domčeku 
- základni potápačského klubu Atol-Senec. Príďte prežiť pekný 
deň.                                                                                           (ľg) Ilustračné foto

Pod požiare sa najviac podpisujú samotní ľudia
Podľa dlhoročných štatistík najviac  po-
žiarov vzniká od marca do septembra.  
Väčšinou sú to požiare v prírodnom 
prostredí. V marci a apríli vznikajú  požia-
re v súvislosti s nástupom jarných prác 
v záhradách, vo vinohradoch, na poliach 
a lúkach, často susediacich s lesmi. Väč-
šina ľudí  považuje za najlepší spôsob 
„upratovania“ v záhradách   pálenie su-
chej trávy, raždia a rôznych odpadkov.  
Ku vzniku požiaru potom stačí už len sla-
bý vetrík a z nevinného ohníka sa stane 
poriadny požiar. Mesiace apríl a máj sú 
spojené so zvýšeným nebezpečenstvom 
vzniku požiaru, pretože v prírode pribúda 
turistov. Často zakladajú v lesoch  oheň 
na miestach, kde sa môže rozšíriť na les-

né porasty a trávu. Rizikom pre vznik roz-
siahlych požiarov sú aj neuhasené ohor-
ky z cigariet v lesoch.
Požiarovosť v mesiacoch jún, júl, august, 
september závisí aj od celkovej poveter-

nostnej situácie.  Tieto mesiace sú naj-
teplejšie, ale aj najsuchšie v roku. Vysu-
šená tráva je často  pustošená ohňom.
Vlani vzniklo na území okresov Pezinok    
a Senec 234 požiarov. Pri požiaroch ne-
bola žiadna osoba usmrtená ani zranená. 

Lesné porasty horeli na spomínaných 
územiach päťkrát. Bola pri nich spôsobe-
ná škoda jedenásťtisíc korún a uchráne-
né hodnoty boli za 50-tisíc korún. Najviac 
požiarov vzniklo v prírodnom prostredí, 
ich príčinou bol ľudský faktor (fajčenie, 
nedbanlivosť a neopatrnosť).
Profesionálni hasiči upozorňujú na dodr-
žiavanie základných zásad protipožiarnej 
bezpečnosti  pri zakladaní ohňa v prírode, 
spaľovaní horľavých látok a odpadov na 
voľnom priestranstve a na zabezpečenie 
plnenia opatrení v súvislosti s ochranou 
lesov pred požiarmi zo strany ich vlastní-
kov, užívateľov a správcov. 

mjr. Ing. Eva Orlická 
Okresné riaditeľstvo HaZZ v Pezinku

Spôsobenie požiaru je porušením plat-
ných právnych predpisov, čo môže byť 
kvalifikované od priestupku až po trest-
ný čin.

Čo poškodzuje krušpán 

Buxus vždyzelený, ľudovo nazýva-
ný krušpán, patrí medzi často po-
užívané dreviny do nižších, prísne 
tvarovaných živých plotov. Jeho 
drobnejší kožovitý list odoláva mra-
zom bez farebných zmien. Z času 
na čas práve listy napáda škodca 
byľomor krušpánový – Monartro-
palpus  buxi. Jeho  larva, drobný 
2-3 mm dlhý žltý červ žerie v lody-
he listu  od  leta do jari.  Z kukly sa  
v polovici mája vyroja drobné ze-
lenkavé mušky a po párení kladú 
vajíčka pod listovú blanu spodnej 
časti listu. V čase rojenia môžeme 
úspešne proti tomuto škodcovi 
zakročiť postrekom insekticídmi. 
Chemická ochrana však nie je ne-
vyhnutná. Po premnožení škodcu 
spravidla nasleduje pokles po-
pulácie a následná regenerácia 
krušpánu. Takto napadnutý môže-
me vidieť živý plot buxusu medzi 
začiatkom Lichnerovej ulici a Kul-
túrnym strediskom v Senci.

Ing. Ján  Maglocký

Smeti, potkany aj zlosť nahnevaných ľudí

Smetisko, z ktorého vybiehajú potkany na všetky strany. 
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Zámery mesta Senec v oblasti plánovanej výstavby sú jasné, majú sa riešiť komplexne

Pribudnú stovky nových bytov a domov
,,Senec sa rozvíja míľovými 
krokmi, mnohé slovenské 
mestá mu môžu závidieť,“ 
uviedol predseda komisie 
výstavby a ÚP Ing. Gašpar 
Józan na stretnutí s oby-
vateľmi Senca, na ktorom 
spolu s primátorom Karo-
lom Kválom a investormi 
predstavili zámery v oblasti 
plánovanej výstavby priamo       
v meste či jeho okolí.

Mesto má jasné zámery s jed-
notlivými lokalitami, na ktorých 
sa výstavba plánuje. Poslanci 
mestského zastupiteľstva sa 
zhodli, že výstavbu je potreb-
né riešiť komplexne. Prvora-
dým zámerom je vybudovať 
okolo mesta cestný obchvat, 
aby doprava bola presmero-
vaná mimo mesta. Podľa Ing. 
G. Józana mesto má dobré 
podmienky na to, aby tento 
zámer zrealizovalo. V jeho 
blízkosti je diaľnica (vedúca 
z Bratislavy smerom na Tren-
čín, čiže na sever a východ), 
smerom na juh vedie železni-
ca a medzi oboma trasami je 
tzv. pezinská, resp. nitrianska 
cesta. ,,Našou predstavou je 
spraviť okolo mesta obchvat a 
naň vyviesť celú dopravu, kto-
rá v súčasnosti robí v meste  
nemalé problémy. Infraštruk-
túra mesta by sa potom mohla 
riešiť na úplne inej úrovni, ako 

dnes,“ vysvetlil Ing. G. Józan.
Je určené, čo na jednotlivých 
lokalitách má v budúcnosti 
byť, resp. aké činnosti sa tam 
majú vykonávať. Napríklad 
okolie Slnečných jazier má 
slúžiť na rekreáciu a šport, 
južná časť pod železnicou je 
priemyselnou zónou, do cen-
tra – ale prioritne do východ-
nej a západnej časti mesta je 
nasmerovaná individuálna by-
tová výstavba, popri Pezinskej 
ceste sú sústredené logistické 
centrá a je pravdepodobné, 
že   v budúcnosti sa budú roz-
širovať pozdĺž diaľnice.

Pre budúcnosť mesta bude 
mať rozhodujúci význam pre-
pojenie Pezinskej cesty s Tr-
navskou, čo je síce hudba bu-
dúcnosti, ale je zmysluplná, 
ak mesto chce zhodnotiť lo-
kality nachádzajúce sa pozdĺž 
diaľnice smerom na juh, resp. 
nad lokalitou tehelne. V tom-
to prípade by mesto mohlo 
ponúknuť investorom ďalšie 
územia.
Veľmi zaujímavé sú aj iné loka-
lity, resp. mestské časti, napr. 

Malý Martin, Búroš či Červený 
Majer, okolo ktorých sa rovna-
ko točia investori, majú o ne 
záujem.
Ako však povedal primátor Ka-
rol Kvál, výstavba v nových lo-
kalitách nie je otázkou najbliž-
ších rokov, výhľadovo sa ráta 
s ôsmimi až desiatimi rokmi.
Bližšie o jednotlivých lokali-
tách, na ktorých sa plánuje 
výstavba, budeme informovať 
v májovom čísle Senčana.

Text a foto Eva Lauková

Lokality, na ktorých sa budú stavať obytné, 
resp. rodinné domy

• Individuálna bytová výstavba - lokalita pred Malým Bielom
• Obytné domy aj individuálna výstavba v oblasti bývalej te-
helne v severnej časti mesta
• Polyfunkčná obytná zóna Senec – juh na odbočke zo štát-
nej cesty prvej triedy na Tureň (cestu tretej triedy)
• Výstavba rodinných domov v lokalite Mlynský klin pri obci 
Tureň
• Výstavba  rodinných domov v lokalite východ - medzi Trnav-
skou ul. a Boldockou ul.
• Individuálna bytová výstavba v lokalite  sever - okolo Svä-
tého Orbana
• Výstavba obytných domov  na Kysuckej ul. vedľa strojárske-
ho učilišťa 
• Polyfunkčný objekt na Tureckej ul. za ČSOB bankou
• Štyri lokality na Bratislavskej ulici - smer výpadovka na sta-
rej Bratislavskej ul.
• Výstavba bytov na Pezinskej ceste za bývalým ŠM
• Ďalšie rozpracované lokality ako napr. Západ, t. j. za novou 
požiarnou zbrojnicouPredseda komisie výstavby Ing. Gašpar Józan prezentuje zámery  

na stretnutí s občanmi pri okrúhlom stole.
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Okresné kolá olympiád 
a postupových súťaží

Vo výtvarnej časti súťaže           
3. februára hodnotili 73 výtvar-
ných prác. V troch  kategóriách 
boli tieto výsledky:

1 kategória 
1. René Pawera, ZŠ Dun. Lužná
2. Vanesa Svitanová, ZŠ Dunaj-
ská Lužná
3. Filip Johanes, ZŠ Mlynská, 
Senec
2. kategória 
1. Tatiana Donková, Gymnázium 
A. Bernoláka, Senec
2. David Fülle, Gymnázium A. 
Bernoláka, Senec
3. Samanta Dömötörová, Gym-
názium A. Bernoláka, Senec
3. kategória 
1. Adam Valček, ZŠ J. G. Tajov-
ského, Senec
2. Jaroslav Koiš, ZŠ J. G. Tajov-
ského, Senec 
 
Okresné kolo Biologickej 
olympiády  v kategórii C bolo 
17. februára  na ZŠ J.G. Tajov-
ského v Senci. 

Poradie:
1. Mário Szikhart, ZŠ Kráľová pri 
Senci
2. Monika Mentelová , 
ZŠ J. G. Tajovského, Senec
3. Nika Kovácsová, ZŠ J. G. 
Tajovského, Senec

Na ZŠ J. G. Tajovského sa 28. 
februára konalo okresné kolo 
súťaže Európa v škole. V lite-
rárnej časti v  troch kategóri-
ách  odovzdali 36 prác. 

Výsledky:
1. kategória 
1. Tomáš Rarbovský, ZŠ Mlyn-
ská, Senec
2. Peter Kupkovič, ZŠ Mlynská, 
Senec
3. Marek Michalek, ZŠ Mlynská, 
Senec
2. kategória
1. Erik Mokoš, ZŠ J. G. Tajov-
ského, Senec
2. Agnes Agócsová, ZŠ J. G. 
Tajovského, Senec
3. Simona Asztalosová, ZŠ 
Mlynská, Senec
3. kategória
1. Daniela Glavaničová, ZŠ 
Mlynská, Senec
2. Martina Mikócziová, ZŠ J. G. 
Tajovského, Senec
3. Ivana Mikócziová, ZŠ J. G. 
Tajovského, Senec

(MŠÚ)

Na Združenej strednej škole 
(ZSŠ) v Senci bolo rušno. Štu-
denti aj pedagógovia sa pri-
pravovali na marcovú výstavu 
Autosalón Bratislava 2006 nie-
len ako návštevníci, ale aj ako 
vystavovatelia. V stánku Cechu 
predajcov a servisov motoro-
vých vozidiel, ktorý bol zame-
raný na propagáciu Pilotných 
škôl  Združenia  automobilové-
ho  priemyslu  SR,  spoločne    
s  ďalšími  pilotnými  centrami 
z celého Slovenska vystavovali 

učebné pomôcky a predvádza-
li svoje vedomosti a zručnosti 
z učebného odboru autoopra-
vár. 
Prekvapenie pripravili aj pre 
žiakov základných škôl zo 
Senca a blízkeho okolia. Ponu-
ku zúčastniť sa na exkurzii na 
ZSŠ,  navštíviť  výstavu  Auto-
salón     a   predajné  a  servisné 
stredisko Autoimpex Bratisla-
va, využilo v sprievode svojich 
učiteľov takmer 40 žiakov zo ZŠ 
Tajovského a Mlynskej zo Sen-

ca, ZŠ Šenkvice a ZŠ Jelka. 
V rámci exkurzie na ZSŠ žiakov 
i  učiteľov  ZŠ  oboznámili s ob-
sahom učiva a s podmienkami 
na prijatie do nového učebného 
odboru autoopravár, prezreli si 
odborné učebne i cvičné dielne 
školy a mali možnosť na vlast-
né oči  vidieť  podmienky,  aké 
ZSŠ má  na  odborné  vzdelá-
vanie   a  prípravu  budúcich 
odborníkov pre automobilový 
priemysel.

Ing. Pavel Korbas

Budúci odborníci pre automobilový priemysel

Spoločný koncert Základnej umeleckej školy Veľ-
ká Bíteš so seneckou ZUŠ sa uskutočnil 15. marca 
v seneckom kultúrnom stredisku.  Štrnásť žiakov 
z Veľkej Bíteše predviedlo deväť komorných čísiel 
klasických i moderných autorov predovšetkým 
na priečnych flautách. Poslucháčov zaujali bicie 
nástroje v úlohe sólového rytmického nástro-
ja (Tluče bubeníček), alebo ako sprievod spolu                        
s basovou gitarou pri sólovom klavíri (E. Presley, 
J. Wykrent). Z pekných výkonov seneckých žia-
kov  treba spomenúť talentovanú speváčku Viktó-

riu  Ballánovú,  speváka  I. Takácsa,  klaviristov J. 
Nováka, D. Melničukovú, I. Takácsovú, A. Zborko-
vú, saxofonistov V. Pojzla a M. Meliša. Sólovú pre-
miéru mali huslistka Iveta Šipošová a violončelista 
Erik Hasala. Komorný súbor predviedol zmes ľu-
dových piesní. Milé stretnutie dvoch umeleckých 
škôl otvorilo kolektívne číslo žiakov LDO a uzavrel 
tanečný odbor. Pekné výkony si  nenechali  ujsť  
ani  viceprimátorka Helena Nemcová, prednosta 
MÚ Henrich Polakovič a Anton Kubliniak z mest-
ského školského úradu.                                (mm)

Umelecká škola na medzinárodnom pódiu

Stalo sa už tradíciou, že Kabi-
net matematiky v okrese Senec 
organizuje sústredenie pre žia-
kov, ktorí majú záujem o mate-
matiku.
Aj v tomto roku od 8. do 11. mar-
ca  sa uskutočnilo matematické 
sústredenie  pre  žiakov  6., 7. 
a 8. ročníka v Belušských Slati-
nách. Zúčastnilo sa na ňom 41 
žiakov zo seneckých škôl: ZŠ   
J. G. Tajovského, ZŠ Mlynská,   
ZŠ A. Molnára, Gymnázium   

Antona Bernoláka.
Počas štyroch dní žiaci počítali 
príklady Matematickej olympiá-
dy, Pytagoriády, Klokana, a tak 
sa pripravovali na regionálne 
matematické súťaže. Najúspeš-
nejší z nich boli: Tomáš Varga, 
Denis Ivančík, Daniel Kaplán, 
Anita Zborková, Matej Molnár, 
Barbora Antalíková, Michal Va-
lovič, Dominik Hanák, Adam 
Halász. 
Vo voľnom čase navštívili Slo-

venské sklárske múzeum v Led-
nických Rovniach a Slovenský 
betlehem v Rajeckej Lesnej. Hry 
na snehu a pobyt v zimnej príro-
de prispeli k dobrej nálade. 
Poďakovanie patrí MÚ Senec za 
finančný príspevok na dopravu 
žiakov do rekreačného zariade-
nia, ale i vedeniam menovaných 
škôl a ich Radám rodičov za 
podporu.

Kabinet matematiky 
v okrese Senec

Neboj sa matematiky
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Ulica Jozefa Murgaša
Úspešný vynálezca

Jozef Murgaš bol priekopníkom 
bezdrôtovej telegrafie a naj-
úspešnejším slovenským vyná-
lezcom. Bol aj kňazom, malia-
rom, politikom, organizátorom a  
zberateľom.  Narodil  sa  v  roku 
1864 v Tajove, malej dedinke pri 
Banskej Bystrici. Okrem jednej 
zo seneckých ulíc je po ňom  
pomenovaná SPŠ v B. Bystrici.
Jeho veľkou záľubou okrem 
prírodných vied bola teológia            
a maliarstvo. Keďže mal neustá-
le problémy s predstavenými, 
lebo bol národne uvedomelý 
Slovák, nedovolili mu dokončiť 
si maliarske štúdiá a ako kňaza 
ho prekladali z miesta na miesto. 
Preto odišiel do USA. Tam sa 
staral o slovenských katolíkov 
v baníckom meste Wilkes-Barr. 
Bol zakladajúcim členom Slo-
venskej ligy v Amerike. Venoval 
sa štúdiu bezdrôtovej telegrafie 
a v r. 1904 si podal žiadosť o pa-
tent na Zariadenie bezdrôtovej 
telegrafie a Spôsob prenášania 
správ bezdrôtovou telegrafiou. 
Vo Philadelphii vytvoril účas-
tinársku spoločnosť Universal 
Ether Telegraph, ktorá v r. 1905 
úspešne zorganizovala preskú-
šanie Murgašovho vysielacieho 
a prijímacieho zariadenia. Veľká 
búrka však zničila jeho vysoké 
stožiare, na telegrafické vysiela-
nie a na ich obnovenie Murgaš 
nemal peniaze.
V  prvej  polovici  20.  st.  zís-
kal  v  USA  ďalších 11 patentov: 
Zariadenie na výrobu elektro-
magnetických vĺn, Bezdrôtová 
telegrafia, Vlnomer, Konštrukcia 
antény pre bezdrôtovú telegra-
fiu, Elektrický transformátor, 
Detektor magnetických vĺn, 
Spôsob a zariadenie na výrobu 
elektrických oscilácií strieda-
vým prúdom,  Navijak na rybár-
sky prút... Keď vstúpili USA do 
1. sv. vojny, boli zakázané súk-
romné rádiotelegrafické stanice, 
Murgaš sa vrátil na Slovensko. 
Chcel učiť na elektrotechnickej 
strednej škole, ale vraj nemal 
vzdelanie... Odišiel do USA, kde 
zomrel. 
Veľa sa angažoval pri vzniku 
ČSR, stretával sa s politikmi, tí 
však na tohto veľkého muža za-
budli. 
Pochádzal z chudobnej rodiny. 
Keby bol synom veľkého náro-
da, bol by zapísaný vo všetkých 
vedeckých kruhoch sveta.                              

(H.Č.)

Nedožitá storočnica: Akademik Karol Šiška vykonal prvú transplantáciu 

Lekár aj výborný pedagóg
Jeho život bol naplnený úsilím      
o zdravie človeka, o napredova-
nie vedy a pokroku. Akademik, 
prof. MUDr. Karol Šiška, DrSc., 
posledné roky svojho života prežil 
v Senci v kruhu svojej rodiny. Zo-
mrel 94-ročný 14. apríla 2000, po-
chovaný je v dolnej časti starého 
cintorína. Tento významný vedec 
a lekár európskeho formátu sa 
narodil 19. marca 1906 v Selenči 
v Juhoslávii.
Pod jeho vedením v roku 1968 
sa v Bratislave uskutočnila prvá 
a jediná transplantácia srdca                    
v bývalom Československu. Bol 
aj výborný pedagóg, vychoval 
veľa svojich nasledovníkov.
Po maturite na gymnáziu v Sarva-
ši  a  Novom  Sade  študoval na 
Lekárskej fakulte Univerzity Karlo-

vej v Prahe. Istý čas po promócii 
pracoval v Prahe.

Bol primárom nemocnice v Dol-
nom Smokovci, neskôr primárom 
chirurgického oddelenia Liečebne 
tuberkulózy vo Vyšných Hágoch.

Počas Slovenského národné-
ho  povstania bol veliteľom Prvej 
poľnej partizánskej nemocnice 
na Starých Horách. Po prechode 
frontu sa pridal  k Českosloven-
skému armádnemu zboru gen. 
Ludvíka Svobodu, kde zastával 
funkciu šéfchirurga.
Keď sa vojna skončila, prišiel do 
Bratislavy. Poverili ho zriadením 
centra pre hrudnú chirurgiu, ne-
skoršie tu zriadili kardiochirurgic-
ké centrum. V 50. rokoch vykonal 
prvú úspešnú  operáciu  srdca       
s mimotelovým krvným obehom  
v Československu. Ako prvý uro-
bil takúto operáciu v Poľsku, vte-
dajšej NDR a inde vo východnom 
bloku. Bol vyznamenaný najvyšší-
mi vyznamenaniami viacerých 
krajín.                                      (JZ) 

Mindig együtt

Legyen úgy, ahogy lenni kell,
és a nyáj ne széledjen el!
testvérek, ti jók, s emberek,
egy a hajnal, egy a berek,
fénylő napsugár meg a hold,
egy honuk a kéklő égbolt!
patak, folyó együtt szépen 
emlékezet óta: régen,
erdők fái, rókák, őzek,
együtt élnek, együtt nőnek!
együtt gurul a négy kerék,
együtt áll meg, ha fékezék,
minden fának zöld levele,
együtt zizeg, egy a kedve,
és ha ősz borul a tájra,
szép avarszőnyeg az ára,
minden mondat, minden szava,
együtt ér meg gondolatba,
búzakalász már oly régen
együtt ér be sík vidéken!
és a kasza ha levágja:
a sok kenyér garmadája
boltba kerül, együtt vesszük,
családokban együtt esszük!
délceg fiú, bájos kislány
hű szerelmet együtt kíván!
a múlt, jelen és a jövő,
mindig együtt! ez követő!
hát az ember mért jár külön?
s a szeretet mért van szűnőn?
adja meg már Urunk végre:
együtt járjunk kéz a kézben!
végtelen sok dobogó szív,
hadd értse: az egység úgy hív!
mindig együtt: szeretetben,
s megértéssel a lelkekben !
a külön út vesztésbe visz!
biztos jövő: ki együtt hisz !

Mgr. Katona Roland 

Školu ocenil aj rektor univerzity
Deň učiteľov je vždy príležitosťou na poďakovanie kolegom za ich kaž-
dodennú obetavú pedagogickú prácu, ktorou šíria dobré meno školy. 
Svedčia o tom výsledky, ktoré Spojená škola (SŠ) s vyučovacím jazy-
kom maďarským v Senci v uplynulom období dosiahla. 
Vysokým ocenením práce pedagogického kolektívu bol list rektora Filo-
zofickej fakulty Univerzity Komenského (UK) v Bratislave, v ktorom po-
ďakoval za vynikajúce umiestnenie našich maturantov v roku 2005 pri 
prijímaní uchádzačov na UK, keď SŠ sa umiestnila na 17. mieste z 566 
stredných škôl v SR. Je to záruka úspešného uplatnenia sa žiakov SŠ.
Najvýznamnejšie výsledky školy: Prvé miesto na celoslovenskej súťaži 
obchodných akadémií Piko Invest, ako aj na súťaži v dejepise medzi 
gymnáziami s vyučovacím jazykom maďarským pod názvom Most do 
budúcnosti, druhé miesta na celoslovenských súťažiach Poznaj sloven-
skú reč, Pekná maďarská reč, na súťaži gymnázií s vyučovacím jazykom 
maďarským v anglickom jazyku. Na Medzinárodných súťažiach TIT ško-
la získala 1. a 2. miesto z maďarského jazyka a literatúry a  2. miesto        
z anglického jazyka a z informatiky. Popredné umiestenia škola dosiah-
la i na krajských súťažiach. Žiaci boli úspešní aj na domácich súťažiach 
z matematiky, napr. na súťaži gymnázií v Győri sa náš žiak umiestnil na 
1. mieste. 

Iskolánkban a nevelési-oktatási feladatokat a jól képzett, magas sza-
kmai és didaktikai tudással rendelkező, az oktatás és nevelés iránt el-
kötelezett tanári kar látja el.
A tanítónap alkalmából szeretnék köszönetet mondani kollégáim önfe-
láldozó, színvonalas munkájáért. Büszkék  vagyunk eredményeinkre:  
Kereskedelmi akadémiák országos PIKOINVEST versenye - 1. hely, Po-
znaj slovenskú reč országos verseny - 2. hely a Szép magyar beszéd“ 
országos verseny - 2. hely, hazai magyar gimnáziumok angol nyelvű 
országos versenye - 2. hely, nemzetközi TIT verseny, magyar nyelv és 
irodalom - 1. és  2. hely, nemzetközi TIT verseny, angol nyelv - 2. hely, 
nemzetközi TIT verseny, informatika - 2. hely, Híd a jövőbe országos tör-
ténelmi vetélkedő- 1. hely, Győr-Moson-Sopron megyei gimnáziumok 
matematikai versenye - 1. hely
     Az iskola pedagógusai munkájának legnagyobb elismerése a poz-
sonyi Komenský Egyetem rektorának köszönő levele, melyben tudatta, 
hogy iskolánk 2005-ben felvételizett diákjai szlovákiai viszonylatban 
kiváló eredményt értek el. Az egyetemre felvételizett 566 középiskola 
közül az eredményességi listán iskolánk a 17. helyet foglalta el. 

PaedDr. Ildikó Kontár, riaditeľka SŠ s vyuč. jazykom maďarským,  
 a Közös Igazgatású Magyar Tanítási Nyelvű Iskola igazgatója

Az iskolát elisnerte a rektor is



,,Turnaj  mal veľmi dobrú úro-
veň, nebolo to žiadne -iba pre-
hadzovanie- lopty cez sieť,“  
zhodnotila   učiteľka   a   orga-
nizátorka   Daniela  Ištvániová   
zo   Združenej   strednej školy  
(ZSŠ)   v   Senci  5. ročník vo-
lejbalového turnaja O Putovný 
pohár primátora mesta Senec. 
V telocvični ZSŠ bojovalo se-
dem zmiešaných družstiev 
zamestnancov stredných škôl 
okresu Senec a mestského 
úradu. Poznajú sa už veľmi 
dobre nielen po stránke špor-
tovej. Je to vždy taká malá veľ-
ká udalosť, pri ktorej môžu aj 
trochu zaspomínať. V drama-
tickom finálovom zápase zdo-
lala ZSŠPo Ivanka pri Dunaji 
Univerzálny ministerský klub 
(UMIC). Prekvapením turnaja 
boli výkony zamestnancov 
Mestského úradu Senec, kto-
rí, aj keď nesiahli na najvyššie 
priečky, s najlepšími odohrali 
vyrovnané zápasy.
Poradie: 1. ZSŠPo Ivanka pri 
Dunaji, 2. UMIC Bratislava, 3. 
ZSŠ Senec, 4. ZSŠPo Berno-
lákovo, 5. MÚ Senec, Gymná-
zium Senec, ZSŠZ Malinovo.

(el)
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Putovný pohár primátora mesta Senec do Ivanky pri Dunaji

Nadšenie pod vysokou sieťou

Finalisti turnaja ZSŠPo Ivanka pri Dunaji a UMIC Bratislava Radosť kapitána víťazného celku

Prekvapenie turnaja  - mestský úrad Tretie miesto domácu ZSŠ potešilo.

Škôlkari na olympiáde
Spolupráca medzi Základ-
nou školou J. G. Tajovské-
ho a Materskou školou na 
Kysuckej ul. sa prejavila aj 
návštevou predškolákov                                
v telocvični ZŠ. Škôlkari mali 
možnosť vidieť, ako prebie-
ha hodina telesnej výchovy          
v 1. D a zároveň si vyskúšali 
cvičenie na náradiach a hry    
v telocvični. Spoločné cvi-
čenie viedla Mgr. Szalayová 
a nieslo sa v duchu olym-
pijských hier. Odmenou pre 
cvičencov neboli len medai-
ly, ale aj nové zážitky a pria-
teľstvá. Deti boli spokojné, na 
otázku, čo sa im na hodine 
telesnej výchovy najviac pá-
čilo, odpovedali: ,,Všetko!“ 
Ďalšia spolupráca vyvrcholí 
športovým dňom na MDD.

(Sz, Dem)



Úspešný senecký šachista  
Dávid Varga, študent kvarty 
na Gymnáziu A. Bernoláka      
v Senci, získal v Brezovej pod 
Bradlom na majstrovstvách 
Slovenska v šachu jednotliv-
cov v kategórii do 16 rokov      
2. miesto a právo reprezen-
tovať SR na medzinárodných 
podujatiach. Pár dní na to 15. 
marca už opäť sedel súťažne 
za šachovnicami. Postupne 
zdolal svojich siedmich súpe-
rov a stal sa víťazom mestské-
ho kola  Matičného šachového 
turnaja žiakov a študentov se-
neckých škôl, ktorý sa konal 
na Gymnáziu A. Bernoláka 
v Senci. Na druhom mieste 
skončil Matúš Ujhely z rovna-
kého gymnázia (kvinta), tretí 
Tomáš Vrbiar (ZŠ Mlynská). 

Je zaujímavé, že Dávid sa na 
tomto turnaji zúčastnil už ako 
päťročný a skončil na druhom 

mieste. Aby poriadne dočiahol 
na šachovnicu, musel mať vte-
dy podložený vankúš…    (el)
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Vľavo víťaz Dávid Varga zdoláva tretieho v poradí Tomáša Vrbiara.

Dávid v úspešnom ťažení

Stovka žiakov základných škôl cez Seneckú latku
Tri senecké základné školy sa   
v marci zúčastnili na 21. roční-
ku Seneckej latky. Telocvičňa 
ZŠ s vyučovacím jazykom ma-
ďarským A. Molnára Szencziho  
praskala vo švíkoch, veď v 
nej súťažilo v skoku do výšky 
114 žiakov (55 chlapcov a 49 
dievčat) zo štvrtých až devia-
tych ročníkov.  Putovný pohár 
primátora mesta získala ZŠ 
Tajovského, najhodnotnejší 
výkon podal  Tomáš Tóth (ZŠ               
A. Molnára), ktorý skočil 153 
cm. ,,Nielen do výšky skáče 
dobre. Hrá aj tenis, futbal a je 
výborný nemčinár,“ uviedla 
riaditeľka ZŠ A. Molnára  Mgr. 
Alžbeta Vinczeová.           (el)

Výsledky 
Poradie škôl
1. ZŠ Tajovského 79 bodov
2. ZŠ. A. Molnára 65 bodov
3. ZŠ Mlynská 55 bodov

Jednotlivci: 
Kategória A – dievčatá nar. po  
1. 9. 1995
1. Ivana Tóthová 103 cm, 2. Vero-
nika Horváthová 95 cm, 3. Lucia 
Bičárová 95 cm (všetky ZŠ Tajov-
ského)
Kategória B – dievčatá nar. po 
1. 9. 1994
1. Mária Vinczeová (ZŠ A. Molná-
ra) 109 cm, 2. Andrea Szakálo-
vá 106 cm, 3. Michaela Poórová 
(obe ZŠ Tajovského) 103 cm.
Kategória C – dievčatá nar. po 

1. 9. 1993
1. Laura Opavská (ZŠ A. Molná-
ra) 124 cm, 2. Nina Selecká 118 
cm, 3. Viktória Vršková (obe ZŠ 
Tajovského) 112 cm
Kategória D – dievčatá nar. po 
1. 9. 1992
1. Nikola Schramková 132 cm, 2. 
Erika Kissová (obe ZŠ A. Molná-
ra) 123 cm, 3. Barbara Petrová 
(ZŠ Mlynská) 120 cm.
Kategória E – dievčatá nar. po 
1. 9. 1991
1. Michaela Uherčíková (ZŠ Mlyn-
ská) 129 cm, 2. Viktória Luptá-
ková (ZŠ Tajovského) 123 cm, 3. 
Rita Zborková (ZŠ A. Molnára) 
115 cm.
Kategória F - dievčatá nar. po  
1. 9. 1990

1. Veronika Chovancová 135 cm, 
2. Jana Urbančoková (obe ZŠ 
Mlynská) 123 cm, 3. Stela Kaka-
šová (ZŠ Tajovského) 120 cm.
Kategória A – chlapci nar.  po 
1. 9. 1995
1. Lukáš Hassler 100 cm, 2. Do-
minik Petrovič (obaja ZŠ Mlyn-
ská) 95 cm, 3. Tomáš Pohl (ZŠ A. 
Molnára) 95 cm.
Kategória B – chlapci nar. po    
1. 9. 1994
1. Samuel Hodák (ZŠ Tajovské-
ho) 118 cm, 2. Filip Ďuriš (ZŠ 
Mlynská) 109 cm, 3. Ján Henc 
(ZŠ A. Molnára) 103 cm.
Kategória C – chlapci nar. po   
1. 9. 1993
1. Albert Múčka (ZŠ A. Molnára) 
127 cm, 2. Jakub Príkopský (ZŠ 

Tajovského) 124 cm, 3. Gábor 
Vincze (ZŠ A. Molnára) 118 cm.
Kategóra D – chlapci nar. po     
1. 9. 1992
1. Robert Leginus 147 cm, 2. Filip 
Maďar (obaja ZŠ Tajovského) 144 
cm, 3. Mário Rigó (ZŠ A. Molná-
ra) 144 cm.
Kategória E – chlapci nar. po    
1. 9. 1991
1. Lukáš Brinza (ZŠ Tajovského) 
147 cm, 2. Norbert Baricza (ZŠ A. 
Molnára) 144 cm, 3. Tadeáš Hro-
záň (ZŠ Tajovského) 138 cm.
Kategória F – chlapci nar. po    
1. 9. 1990
1. Tomáš  Tóth (ZŠ A. Molnára) 
153 cm, 2. Matej Čupka 150 cm, 
3. Patrik Vitek (obaja ZŠ Mlynská) 
150 cm.

Tomáš Tóth skočil najviac.

STOLNÝ TENIS

Prvá liga naďalej!

Seneckí stolní tenisti sa za-
chránili v 1. lige. V mimoriad-
ne vyrovnanom a dramatic-
kom závere súťaže zvíťazili 
v Piešťanoch a obsadili cel-
kové siedme miesto. Zaistili 
tak pre Senec prvú ligu aj na 
budúci rok.
Pekný úspech dosiahli na 
stolnotenisových majstrov-
stvách Bratislavy seneckí 
mladší žiaci. Potočárová 
– Bakušová obsadili druhé 
miesto a Nagyová s Rehušo-
vou tretie. Chlapci v zložení 
Schagi, Korčák, Katona, Pa-
pay skončili štvrtí. 

(if)

Aj keď niektorí neuspeli, zasúťažili si.
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Ad: Prežije mládežnícky futbal?
Reakcia FC Senec na článok z marcového čísla Senčana

FC Senec, a. s., dáva nemalé 
prostriedky na rozvoj nielen 
seniorského, ale aj mládežníc-
keho futbalu. Za rok 2005 bola 
investícia do mládežníckych 
mužstiev (je ich sedem) vo 
výške 1,1 milióna korún. Dotá-
cie boli 100-tis. Sk. Z tohto vy-
plýva, že FC Senec do mládež-
níckeho futbalu prispel sumou 
1 milión Sk. Preto sa naskytá 
otázka pre pani Turanskú: Zdá 
sa vám to málo?
Všetci tréneri FC Senec sú mo-
rálne aj finančne ohodnotení. 
Dostávajú mesačné odmeny 
a komunikácia s vedením klu-
bu je na dobrej úrovni. Naša 
spoločnosť si vysoko váži 
všetkých trénerov, vedúcich 
mužstiev a rodičov detí, ktorí 
sú hrdí na značku FC Senec, 
a. s.
Aj v budúcnosti bude mať naša 
spoločnosť na pamäti výchovu 

mladých talentovaných futba-
listov v podmienkach, aké má 
málokto na Slovensku.
Toto je naša reakcia na člá-
nok pani Turanskej, ktorá si 
myslí, že FC Senec nevytvára 
podmienky pre mládežnícky 
futbal. Jej  tvrdenia  sú  zavá-
dzajúce a ničím nepodlože-
né. Je na zamyslenie, že bez 
akýchkoľvek dôkazov a pre-
verenia skutočností hrubým 
spôsobom poškodila dobré 
obchodné meno spoločnosti 
FC Senec. Nech sama pre-
hodnotí, ako FC Senec, jeho 
vedenie a tréneri pristupovali 
k výchove jej syna. Vytvárame 
také podmienky, aby naši hrá-
či prišli do vykúrenej  a  čistej  
kabíny,   aby  hrali   v  čistých  
a kvalitných  dresoch, s dob-
rými loptami, aby po záťaži 
na kvalitnom ihrisku s ume-
lou trávou a pod osvetlením 

mali  možnosť  sa  osprchovať 
v teplej  vode.  Aj  toto  spolu 
s dopravou a platením servis-
ného personálu stojí nemalé 
financie.
FC Senec zvažuje všetky práv-
ne kroky proti pani Turanskej 
za poškodenie dobrého mena 
FC Senec, a. s.
Akciová spoločnosť FC Senec 
bola založená v januári 2005. 
Vedenie futbalového klubu na 
čele s prezidentom Danielom 
Jammerom a vicepreziden-
tom Dr. Jozefom Valovičom si 
dalo za cieľ pozdvihnúť úroveň 
futbalu v Senci – ako u senio-
rov, tak aj u mládeže.  Po  roku  
pôsobenia  je  mužstvo  mu-
žov    v  2.  lige na postupovom 
mieste do 1. ligy a mužstvo 
staršieho dorastu má takisto 
postup do 1. ligy na dosah.

Dušan Chytil, FC Senec, a. s., 
manažér mládeže  

Žabky akvabely 
suverénne

Preteky začínajúcich akvabeliek 
pod názvom Žabky na Slávii v 
bazéne Študentského domova 
J. Hronca v Bratislave boli 18. 
marca pre Senčanky z oddielu 
Aquatica mimoriadne úspešné. 
V A kategórii suverénne zvíťazila 
Veronika Vrábelová, v B kategórii 
si prvenstvo vyplávala Petra Mol-
nárová. 

Výsledky:
Kategória A (24 pretekárok):
1. Veronika Vrábelová (Aquati-
ca) 50,252 b., 2. Lucia Dulovičo-
vá (Slávia STU) 46,801 b., 3. Kris-
tína Koszeghyová (Slávia STU) 
45,773 b.,  6. Nina Vrábelová 
(Aquatica) 45,012 b., 7. Veronika 
Vargová (Aquatica) 44,533 b.
Kategória B (10 pretekárok):
1. Petra Molnárová (Aquatica) 
45,915 b., 2. Lea Majcherová 
(Slávia STU) 45,665  b., 3. Mi-
chaela Mojtová (Slávia STU) 
43,415 b.

Ing. Ivana Solymosyová



S dvanástimi zlatými medailami 
z majstrovstiev sveta je sloven-
ský reprezentant Ján Germanus 
najúspešnejším pretláčačom 
na svete. Nie je zvyknutý pre-
hrávať. Po zranení sa objavil aj 
na Seneckej ruke. Podchvíľou  
si chytal pravý lakeť, akoby mu 
vravel: Nesklam! Po viac ako 
ročnej prestávke – dvoch ope-
ráciach, keď mu laparoskopicky 
odstraňovali výrastky, blokujúce 
nervy, mal podvedomé obavy, 
psychika pracovala. Vo finále 
podľahol Ukrajincovi Pavlenkovi 
a bol sklamaný. Ľavú ruku si šet-
ril na majstrovstvá Európy. Zvolil 
si pomalší návrat medzi svetovú 
špičku, jeho tréner Pavol Senko 
vraví, že musí byť trpezlivý.

15SENČAN   APRÍL/2006 ŠPORT

Na Seneckej ruke sa zišli najlepší svetoví pretláčači, najviac prvenstiev získala Ukrajina  

Stáť medzi hviezdami je úžasné
Atmosféra na 13. ročníku 
medzinárodnej súťaže Se-
necká ruka v pretláčaní, 
ktorá sa konala v kultúrnom 
stredisku, bola fantastická. 
Prišla svetová špička, veď 
vyhrať v Senci – to  už  niečo  
znamená.  V  záplave  bor-
cov  z  jedenástich krajín sa 
nestratili ani domáci, získali 
päť bronzových priečok.

Najlepšie sa darilo Lucii Deb-
nárovej, pre ktorú to bola prvá 
veľká súťaž v seniorskej kate-
górii. Najprv dva razy zdolala 
výbornú Luciu Hrušková z Ko-

šíc  a  pretlačila  sa  do dvoch 
semifinále. Mrzela ju prehra 
s Vierou  Mihokovou, ktorú 
nepokladala za férovú, aj si 
poplakala, ale už sa teší, ako 
jej to pravačkou vráti. ,,Tretie 
miesto v ľavačke som neča-
kala. Ocitla som sa na stup-
ni víťazov medzi svetovými 
hviezdami, a to je úžasné. Veď 
víťazná Češka Gabriela Nos-
ková  je niekoľkonásobnou 
majsterkou sveta   a doma jej 
dali titul pretláčačka desaťro-
čia.“
Statočne bojoval aj Rasťo 
Málek, patriaci do európskej 

špičky. Ľavá ruka mu vyniesla 
tretie miesto, pred ním skon-
čili iba bratia Babajevovci. 
Víťaz Rustan Babajev je pod-
ľa R. Máleka v jeho kategórii 
najlepší  na svete v pretláčaní 
oboma rukami. ,,Je odo mňa 
o dva roky starší, ale ja mám 
pred sebou jasný cieľ...,“ veľa-
významne podotkol.
Prezident Slovenskej asociá-
cie  pretláčania rukou  Milan 
Čapla bol spokojný. ,,Nie na 
každú medzinárodnú súťaž 
prídu štyria majstri sveta. Títo 
Ukrajinci sú veľmi silní. Do 
Senca chodia najlepší sve-

toví borci za konkurenciou. 
Senecká ruka sa podľa mňa 
radí do top trojky medzinárod-
ných  súťaží. Ukrajinci získali  
v Senci šesť prvenstiev, Slo-
váci zase najviac medailových 
umiestení. Senčania zabodo-
vali, ziskom medaily prekvapil 
Gejza Rigo.“ Okrem spomína-
ných seneckých medailistov 
stál na bronzovom stupni aj 
Martin Ruman.
Všetci sa už pripravujú na maj-
strovstvá Slovenska v Ivanke 
pri Dunaji, ktoré sa konajú   
29. apríla.

Text a foto Eva Lauková

Lucia Debnárová (vľavo) vyhrala s výbornou Hruškovou. Iba Rustan Babajev (vľavo) zložil Rasťa Máleka. 

Výsledky  

Ženy ľavačka, 60 kg
1. G. Nosková (Česko)
2. S. Kollarovics (Maďarsko)
3. L. Debnárová (AWK Senec)
Ženy  pravačka, 60 kg
1. S. Kollarovics (Maďarsko)
2. V. Mihoková (AWK Bardejov)
3. L. Debnárová (AWK Senec)
Muži pravačka, 63 kg
1. T. Korosi (Maďarsko)
2. J. Šuľan (AWK Trnava)
3. G. Rigo (AWK Senec)
Muži pravačka, 86 kg
1. R. Babajev (Ukrajina)
2. M. Ďalák (AWK Trnava)
3. M. Ruman (AWK Senec)
4. P. Chladný (AWK Senec)
Muži ľavačka, 86 kg
1. R. Babajev (Ukrajina)
2. R. Babajev (Ukrajina)
3. R. Málek (AWK Senec)

Germanusa zradila pravačka

Ján Germanus (vľavo) bojuje so svojím premožiteľom Pavlenkom.



KINO MIER SENEC

Začiatok filmových predstavení je o 18. h.

6. štvrtok     HARRY POTTER A OHNIVÁ ČAŠA
Harryho Pottera čakajú ťažké časy... Dobrodružný 
fantasy film.
USA, MP, 160 min., slovenský dabing

Vstupné: 60 Sk

7., 8., 9. piatok – sobota – nedeľa
PANIC JE NANIC
alebo návod, ako si konečne užiť... Komédia plná 
šteklivého humoru a prekvapujúcich situácií.
ČR, MP 15, 99 min.

Vstupné: 60 Sk

10. pondelok     AKO SA KROTIA KROKODÍLY
Marie Poledňáková, autorka českej komédie storo-
čia S tebou mě baví svět a úspešných komédii Jak 
vytrhnout velrybě stoličku a Jak dostat tatínka do po-
lepšovny, sa po šestnástich rokoch vrátila k filmovej 
réžii a vytvorila strhujúci príbeh. Opäť dokázala svoju 
jedinečnosť, zmysel pre humor i majstrovstvo a zno-
vu divákov pobaví v lákavej rodinnej komédii.
ČR, MP, 100 min.

Vstupné: 60 Sk

11. utorok     RAFŤÁCI
Nový film režiséra Karla Janáka (Snowboarďáci) s 
osvedčenou dvojicou Vojta Kotek a Jirka Mádl. Teraz 
si vyrazia na letnú dovolenku na vodu...
ČR, MP, 100 min.

Vstupné: 70 Sk

12. streda     LEGENDA O ZORROVI
Vzrušujúci akčný príbeh, ktorý sa odohráva v Kali-
fornii počas kritických dní, pred jej prijatím za štát 
Únie. Maskovaný hrdina sa vyberie na doteraz naj-
ťažšiu úlohu svojho života. Hrajú: Antonio Banderas, 
Catherine Zeta – Jones a ďalší.
USA, MP, 131 min.

Vstupné: 55 Sk

13. štvrtok     ŽIŤ PO SVOJOM
Tajomstvá majú vlastný život. Hviezdne obsadená 
dráma o strate a nachádzaní zmyslu života od reži-
séra Lasse Hallstroma (Čokoláda). Hrajú: Jennifer 
Lopez, Robert Redford, Morgan Freeman.
USA, MN 15, 105 min.

Vstupné: 60 Sk

15., 16., 17. sobota – Veľkonočná nedeľa – Veľko-
nočný pondelok     HOVORÍ SA...
Jennifer Anniston, Shirley MacLaine, Kevin Costner 
v romantickej komédii.  Jennifer sa vracia domov, 
kde má stráviť čas s posadnutou rodinou, tenisom. 
Akosi nenachádza svoje miesto, lebo odjakživa bola 
čiernou ovcou...
USA, MP, 110 min.

Vstupné: 60 Sk
  
18. a 20. utorok a štvrtok
ZATHURA VESMÍRNE DOBRODRUŽSTVO
Hra, ktorú musíte hrať až do konca. Vesmírne dob-
rodružstvo  v štýle Jumanji. Dobrodružný sci-fi film. 
Hrajú: Tim Robbins, Kristen Steward a ďalší.
USA, MP, 88 min., český dabing

Vstupné: 60 Sk

21. piatok     ELIZABETHTOWN
Výnimočný film, ktorý je zároveň komédiou, roman-
cou, drámou – vlastne ako sám život.
Hrajú: Orlando Bloom, Kirsten Dunst, Susan Saran-
don, Alec Baldwin. Scenár a réžia: Cameron Crowe.
USA, MP, 124 min.

Vstupné: 55 Sk

22., 23. sobota – nedeľa     KRAJINA MŔTVYCH
Úsvit mŕtvych sa skončil. Nastal čas ich nadvlády. 
Horor, USA, MN 15, 92 min.

Vstupné: 65 Sk

24. pondelok     
WALLACE $ GROMIT  PREKLIATIE KRÁLI-
KODLAKA
Roztržitý vynálezca Wallace a jeho verný psí spoloč-
ník Gromit – úžasná dvojica. Dobrodružná komédia. 
Oscar za najlepší animovaný film roka!
USA, MP, 85 min.

Vstupné výnimočné: 40 Sk

28., 29., 30. piatok – sobota – nedeľa
DISTRIKT!
Divoký celovečerný animovaný film, ktorý nie je pre 
deti. Modernizovaná verzia Rómea a Júlie.
Maď., MP, 90 min.

Vstupné: 60 Sk

Mládežnícke filmové predstavenia:
Začiatok filmových predstavení o 15.30 hod.

9. nedeľa     VEĽKÝ SEN MALEJ ZEBRY
Veselý príbeh zebry, ktorá sa túžila stať dostihovým 
koňom...,  USA, 90 min., český dabing

Vstupné: 50 Sk

29., 30. sobota – nedeľa
KARCOOLKA: SKUTOČNÝ PRÍBEH O ČERVE-
NEJ ČIAPOČKE
Bláznivá animovaná rozprávka v štýle SHREKa. Čer-
vená čiapočka, vlk, babička... a kopa akčných zvie-
ratiek, ktoré poznajú všetky deti. Skvelá zábava pre 
všetkých od 3 do 99 rokov.
USA, 80 min., český dabing

Vstupné: 65 Sk

Kultúrne podujatia:

12. streda  Deň poézie – A Költészet Napja

25. utorok o 19. hod - kinosála
HONZA NEDVĚD - koncert 

Vstupné: 240 Sk

26., 27. od 9. hod. - kinosála
„Stretnutie s malou Táliou“ - Krajská súťažná pre-
hliadka detskej dramatickej tvorivosti

Výstava:

8. 4.- 8. 5. 
Výstava obrazov – olej, pastel – p. Tomovičová

Beseda:

19. streda o 18. hod. - mestská knižnica
Beseda so spisovateľmi -  Ivanom Szabom a Mila-
nom Stanom
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Škovránková, Peter Szabo. Inzercia: 0903 621 880, sencan@senec.sk. Sadzba a tlač: Považská tlačiareň. Registrované pod číslom OÚ 
SC-3/98. Nevyžiadané rukopisy nearchivujeme a nevraciame. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť a jazykovo upra-
viť. Za obsah jednotlivých článkov zodpovedá ich autor, stanovisko redakcie sa nemusí zhodovať s uverejnenými príspevkami. 
Nepredajné. 
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Program filmových predstavení a kultúrnych 
podujatí na marec 2006

Spoločenská kronika
Narodili sa

Peter Šušla, Artur Jurčo, Dominik Lehocký, 
Federico Gallotta, Katarína Frčová, Simona 
Pešková, Patrik Mókoš, Laura Botlová, Jakub 
Haško, Filip Milošovič, Sofia Lukáčová, Tomáš 
Takács, Anna Lamošová, Karin Pomšahárová, 
Viktor Vaško

Manželstvo uzatvorili
Marián Rothbauer – Anna Horňáková, Silvester 
Juríček – Edita Rablanszká, Michal Mundok 
– Katarína Zlejšia, Jan Prais – Beata Saturyová, 
Ladislav Stolárik – Mgr. Lenka Debnárová, Sil-
vester Szabó – Kristína Lakyová, Štefan Majo 
– Lucia Šilhárová

Blahoželáme jubilantom
Krásnych 90 rokov sa dožil Ignác Pósa. Praje-
me mu ešte veľa zdravia. 

Jednota dôchodcov MO v Senci 
Ján Čupka (80), Alexander Hudec (75), Terézia 
Šmáliková (65)

Klub dôchodcov 
Ján Čupka (80), Júlia Szabová (75), Terézia 
Šmáliková (65), Marta Lukačovičová (60), Ľu-
dovít Jáger (60)

Slovenský zväz telesne 
postihnutých ZO č. 215 v Senci

Vojtech Klásek (55), Marcela Takáčová (65), 
Mária Glausová (60)

Navždy nás opustili
Michal Loczi (1924), Zuzana Lakiová (1938), 
František Lov (1929), Mária Margitfalviová 
(1920), Ján Bulavčiak (1930), Miloš Pavle 
(1946)

Rok uplynul 18. marca, kedy nás navždy opustil 
vo veku nedožitých 55 rokov Viliam Frič. So žia-
ľom v srdci na neho spomína manželka Anna, 
syn Viliam, dcéry Anna, Michaela a vnúčatá Sa-
binka, Borisko a Branko.

Dva roky uplynuli 25. marca, 
čo nás náhle opustil náš drahý 
manžel, otec, svokor, brat a šva-
gor Ján Jačianský. Tí, ktorí ste 
ho poznali, venujte mu, prosím, 
tichú spomienku. Manželka, syn  
a dve dcéry s rodinami.

Pred 16 rokmi 10. 4. 1990 dobi-
lo náhle šľachetné srdce, Lajos 
Csaszny zomrel vo veku 60 ro-
kov. Bol dlhoročným pracovní-
kom firmy ZiPP. S láskou spomí-
najú manželka, synovia a dcéry 
s rodinami. 

Dňa 16. apríla si pripomenieme 
prvé výročie tragickej smrti našej 
drahej Judity Gálovej. Ďakuje-
me všetkým, ktorí jej s nami ve-
nujú tichú spomienku. Smútiaca 
sestra Zuzana a ostatná rodina.

SENČAN   APRÍL/2006
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