
Očakávané  sa stalo skutočnos-
ťou. So štvormesačným predsti-
hom 11. júla slávnostne otvorili 
novú okružnú križovatku pri Lidli 
v Senci. Jej realizácia trvala tri 
mesiace a pár dní. Ako uviedol pri 
tejto príležitosti generálny riadi-
teľ Slovenskej správy ciest Peter 
Havrila, najväčšiu zásluhu na jej 
spustení má primátor mesta Karol 
Kvál, jeho zanietenosť, presvied-
čanie  a snaha, čo najskôr križo-
vatku spojazdniť. Zároveň ocenil, 
že Ján Hyža, generálny riaditeľ 
spoločnosti Cesty Nitra, dodržal 
slovo realizátora a aj keď sa to 
spočiatku zdalo nemožné, križo-
vatka začala slúžiť o štyri mesia-
ce skôr, ako sa plánovalo. ,,Túto 
križovatku budú využívať nielen 
obyvatelia Senca, ale všetci jeho 
návštevníci,“ dodal P. Havrila.
K. Kvál: ,,Som veľmi rád, že sme 
stihli začiatok letnej sezóny. Da-
ním kruhovej križovatky do užíva-

nia sa spriechodní centrum mes-
ta, plynulejšia bude aj doprava 
smerom na Slnečné jazerá. Pod-
statne sa zvýši bezpečnosť.“
Križovatka má polomer dvadsať 
metrov, päť ramien a stála okolo 
24 miliónov korún. Za združenou 
investíciou je Slovenská správa 

ciest, Bratislavský samosprávny 
kraj, mesto Senec, Lidl... Je bez-
bariérová, spĺňa najvyššie para-
metre aj pre hendikepovaných, 
predovšetkým zrakovo postihnu-
tých. Výsadbové práce na kruho-
vej križovatke budú pokračovať.

Text a foto Eva Lauková

Chytili zlodejov
na jazerách
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Poslanci mestského zastu-
piteľstva na svojom júnovom 
zasadnutí odsúhlasili prená-
jom mestského pozemku pri 
budove pošty v Senci akciovej 
spoločnosti Slovenská pošta 
za symbolickú korunu na dobu 
99 rokov. Ako uviedol primátor 
Karol Kvál, tento rok sa dajú 
vypracovať projekty a na bu-
dúci rok sa nová budova pošty 
má začať stavať. Na pozemku 
súčasnej pošty budú parko-
vacie miesta. ,,Ľady sa pohli, 
rokovania s predstaviteľmi  
Slovenskej pošty konečne pri-
niesli konkrétny efekt. Cieľom 
nášho snaženia je odstrániť      
z centra mesta nevyhovujúcu 
a nebezpečnú budovu, ktorá 
kazí imidž mesta a neposky-
tuje také služby občanom, ako 
by si zaslúžili.“                   (el)

Okolie Senca
láka atrakciami

8.,9. strana

Corgoň liga
štartuje

14. strana

Pošta v Senci 
dostala zelenú Nová križovatka začala slúžiť

Kam sa obrátiť, 
keď zdravie straší

V prípade zdravotných prob-
lémov sa niektorí Senčania 
stále nevedia orientovať, na 
koho sa môžu obrátiť.
Pracovné dni: od 17. do 22. 
hod. môžete navštíviť ambu-
lantnú pohotovosť na polikli-
nike. Lekári odporúčajú, že 
je to najvýhodnejšie, a preto 
návštevu netreba odkladať. 
02/4592 4444 (pohotovosť) 
volajte od 22. do 7. hod. v prí-
pade ľahších ochorení, alebo 
keď sa chcete poradiť. Na 
toto číslo sa hlásia aj úmrtia.
155 (záchranka) volajte, 
ak sa zdravotný stav náhle 
zhorší, resp. v prípade úrazu, 
krvácania, kŕčovitej bolesti 
brucha či bezvedomia.

(pokračovanie na str. 3)

Križovatku odovzdali skôr o štyri mesiace, primátor je spokojný.

Prvá Azet Party na festivale 
Double.X v Senci

Hudobný open-air festival Double.X - tretí ročník se-
neckej kultúrnej udalosti roka, ponúkne 12. augusta 
na Slnečných jazerách – juh viac než dosiaľ. Uskutoč-
ní sa aj 1. Azet Party, očakáva sa vysoká návštevnosť 
„azeťákov“ z celého Slovenska.
Objavia sa unikátne inovácie. Štyri hudobné pódiá 
(hip-hop, techno, drum n bass, chillout), obrovská 
plazmová projekcia, súťaž Miss Azet, vodný futbal, 
breakdance show v podaní renomovanej Street Dan-
ce Acadamy, paintbalové ihrisko, grafitti jam... 
Okrem slovenských a českej hip-hopovej elity príde 
napr. francúzska legenda Ness&Cité – obľúbení ra-
peri, z Anglicka Bad Company UK – headliner dnb 
stageu, ako aj kľúčová postava svetovej techno scény 
Angličan Marco Lenzi.
Double.X, to nie je len „techno party“, ale kultová ak-
cia, ktorá sa tu zrodila, žije a rastie spolu s väčšinou 
mladých ľudí v Senci a širokom okolí. Festival zviditeľ-
ňuje Senec ako mladé dynamické mesto, napomáha 
propagácií cestovnému ruchu.  
Organizačný tím festivalu Double.X s úctou prosí 
obyvateľov Senca a širokého okolia, aby 12. augusta 
(zo soboty na nedeľu) zažmúrili oči a boli zhovievaví           
k nadmernému hluku.

Ďakujeme za pochopenie a toleranciu
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Ako sme (ne)volili
Kto zo Senca, resp. Seneckého 
okresu zasadne do parlament-
ných lavíc Národnej rady? Senec 
bude v koaličnej strane SNS za-
stupovať jej podpredseda Rudolf 
Pučík, Gyula Bárdos (SMK), kto-
rý je aj mestským poslancom, 
prešiel s materskou stranou do 
opozície. Zo Seneckého okresu 
sa ďalej medzi zákonodarcov za 
koalíciu dostal Ľubomír Petrák 
(Smer), starosta obce Hurbano-
va Ves, opozíciu zastúpi bývalá 
ministerka práce Iveta Radičová 
(SDKÚ) z Novej Dedinky.
A ako sa volilo (v percentách)      
v seneckom obvode, kde obča-
nia odovzdali 25 682 platných 
hlasov?
SDKÚ získala 26,02, SMK-MKP 
24,01, Smer-SD 18,23, SNS 
8,83, KDH 6,75, ĽS-HZDS 6,15,             
SF 3,85, KSS 2,78.                  (r)

Svetová štafeta v Senci
Aj Senčania budú môcť v utorok 
25. júla privítať účastníkov World 
Harmony Run, ktorých na mest-
skom úrade prijmú predstavitelia 
mesta. Tento celosvetový nesú-
ťažný štafetový beh, ktorého ho-
vorcom je zlatý olympijský me-
dailista Carl Lewis, chce posilniť 
medzinárodné priateľstvo a po-
rozumenie. Bežci nesú horiacu 
pochodeň ako symbol harmó-
nie. Tisíce ľudí si ju odovzdávajú 
na trase, ktorá prechádza cez 70 
krajín sveta.                             (r)

Letnú turistickú sezónu otvorilo pestrým programom Senecké leto

Prezident si spravil pohodu, 
Gladiator to rozbalil

Čistenie jazier pokračuje
Práce na čistení Slnečných jazier – odstraňovaní kalov úspešne po-
kračujú podľa harmonogramu. Ako uviedla viceprimátorka Helena 
Nemcová, robiť sa bude aj počas letnej turistickej sezóny, preto ,,pro-
síme návštevníkov o toleranciu.“
Vzhľadom na letnú turistickú sezónu odsávací bager sa presunul na 
menej frekventovanú lokalitu jazier, na prvé jazero sa vráti po skonče-
ní sezóny. Pokračuje aj monitoring potápačmi pred začatím čistenia, 
aj po odsatí bahna. Viceprimátorka upozorňuje návštevníkov, aby sa 
nepribližovali k bagru a ,,nevešali“ sa na jeho laná a hadice, pretože 
sa môžu odtrhnúť.                                                                              (el)

Senecké leto otváralo letnú turis-
tickú sezónu pohodovo tanečne 
a so spevom známych osobností 
a kapiel. Najvyšší punc mu dala 
aj prítomnosť slovenského prezi-
denta Ivana Gašparoviča, ktorý 
sledoval program v amfiteátri, 

stretol sa s predstaviteľmi mesta         
a posedel si v reštaurácii nad hla-
dinou Slnečných jazier. Aj keď fú-
kal silný vietor a oblaky postrašili 
kvapkami vody, prítomní sa dobre 
bavili. Všetkých priťahovali atrak-
cie, kolotoče aj vôňa cigánskej. 
Mládež sa roztancovala a rozspie-
vala, niektorí si chladili hlavy aj vo 
vodách jazera. Deti chytili meló-
die speváckeho súboru Melodyk. 
Tancovala úžasná Lúčnica, Fredy 
Ayisi a jeho skvelé baby, spieva-
li hviezdičky SuperStar II, Robo 
Papp, za srdce chytil koncert 
Polemic. Prišli všetci avizovaní 
hostia, len zlatý klinec progra-
mu skupina Gladiator meškala 
z koncertu v Žiline, čo mrzelo aj 
frontmana kapely Mika Hladkého. 

O to viac to rozbalili a vyčarovali 
úžasnú večernú atmosféru, ktorú 
umocnil parádny ohňostroj. 

Text a foto Eva Lauková

Mesto podporí futbal
 

Aj finančnou podporou futbalo-
vých klubov v Senci sa zaoberali 
poslanci na júnovom mestskom 
zastupiteľstve. Po úspechoch 
klubov poslanci odsúhlasili z mi-
morozpočtových zdrojov pre FC  
Senec (postúpil do najvyššej Cor-
goň ligy) 1 milión 500-tisíc korún 
(z toho 400-tisíc pre mládež) a pre 
SFM Senec (postúpil do II. ligy) 
500-tisíc. Peniaze sú účelovo via-
zané. 
Poslanci boli informovaní aj o prí-
prave na letnú turistickú sezónu, 
keď podľa riaditeľky Správy ces-
tovného ruchu Silvie Škultétyovej 
možnosti investícií sa odvíjali od 
výsledkov hospodárenia v mi-
nulom roku,  pričom SCR bola              
v strate. Dôvodom bolo chladné        
a daždivé počasie. Ako uviedla 
riaditeľka SCR,  napriek tomu je tu-
ristická sezóna pripravená tak, aby 
návštevníci Slnečných jazier boli 
spokojní. Pred touto sezónou sa o. 
i. investovalo do zakúpenia troch 
nových vodných bicyklov. (el)

Koncert No Name 
v amfiteátri

Koncert kapely No Name            
v seneckom amfiteátri sa koná      
8. augusta o 20. hod.        
Vstupné: predpredaj 120 Sk, 
na mieste 150. 
Predpredaj v amfiteátri a kance-
lárii MsKS, tel. č. 02/45923403, 
e-mail: msks@e-net.sk.       (r)

Spoločnosť e-Net otvorila 
Zákaznícke centrum

Zákaznícke centrum s názornými ukážkami kvali-
ty služieb – obraz u rôznych televízorov, rýchlosť 
internetu, možnosť uskutočniť digitálne telefonic-
ké hovory, otvorila v centre mesta na Lichnerovej         
ul. 35 (bývalá predajňa Effect) spoločnosť e-Net.
Táto spoločnosť realizuje v Senci ojedinelý sloven-
ský projekt. Jedným optickým káblom sa domác-
nosti napájajú na kvalitné a cenovo výhodné služby 
– káblovú televíziu so širokým výberom programov, 
neobmedzený internet, telefón. V súčasnosti sa ro-
kuje o vybudovaní bezpečnostného kamerového 
systému, uvažuje sa o mestskej televízii.
Projekt je spustený na uliciach Lichnerova, Tu-
recká, Hollého, Hurbanova, Kollárova, SNP, Nám.        
1. mája. Zákazníci sa môžu prihlasovať, pripojenie 
závisí od počtu záujemcov v lokalite. Od 1. septem-
bra sa začne s pripájaním na ďalších pätnástich uli-
ciach. Obyvatelia Senca môžu získať unikátne služ-
by, o akých v iných mestách len snívajú. Projekt je 
zameraný aj na komplexné vybudovanie multime-
diálnej siete, ktorá môže prepojiť byty, úrady, orga-
nizácie a pod.                                                     (el)



Pod lupou

• Dňa 7. júna mestskí policajti 
asistovali na Lichnerovej ul. 
pri obchodnom dome Amita, 
nakoľko z poštovej schránky 
pracovníčka pošty vybrala 
obálku s bielym práškom. Na 
miesto prišli štátni policajti aj 
hasiči, ktorí obálku zaistili.
• Mestskí policajti rozdávali                  
v júni vodičom pokuty. Stáť s 
vozidlom na tráve na Kolláro-
vej ul. sa neoplatilo vodičovi                                    
z Pezinka. Na rovnakej ulici za-
parkovala auto na vyhradenom 
parkovisku pre telesne postih-
nutých vodička zo Senca.
• Za rušenie nočného pokoja 
dostal 2. júna pokutu  oby-
vateľ Bratislavy, ktorý pod 
vplyvom alkoholu vyhadzoval                   
z chaty na Slnečných jazerách 
juh nábytok.
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• Kontrolné dni - práce na 
revitalizácii námestia, resp. 
odsávaní sedimentov na Sl-
nečných jazerách
• Rokovanie s predstaviteľmi 
Banského úradu v súvislosti 
s revitalizáciou Slnečných 
jazier
• Stretnutie so štátnou            
a mestskou políciou na tému  
začiatok letnej turistickej se-
zóny
• Výberové konanie na re-
konštrukciu mestského kul-
túrneho strediska
• Školenie k voľbám do Ná-
rodnej rady SR

UDALOSTI

Z diára vedenia mesta

Priamo pri čine chytili policajti vykrádačov 
stanov na severe Slnečných jazier

Úspešnú tímovú akciu  usku-
točnila štátna a mestská po-
lícia v Senci, pri ktorej sa po-
darilo priamo pri čine zadržať 
štyroch občanov tmavej pleti   
z Galanty, vo veku osemnásť 
až dvadsaťosem rokov. Vykrá-
dali stany na severnej časti Sl-
nečných jazier. 
Pod rúškom noci zaparkovali 
3. júla Opel Cadet medzi stan-
mi, čo neušlo  policajtom a po-
dozrivých sledovali. Po okolí 
rozmiestnili hliadky. Tridsať 
minút po druhej hodine ráno 
dvaja muži vošli do stanu, kto-
rého obyvatelia si na jazerách 
užívali peknú noc.  Korisť naj-
prv hľadali potme, posvietili 
si však aj baterkou. Keď vyšli 
zo stanu a ozvalo sa Polícia, 
stojte! zostali vystrašení v po-
riadnom šoku. S tromi mužmi, 
ktorí sa pokúsili ujsť, bola aj 
jedna žena. A keďže dvaja sa 
nechceli dať len tak  chytiť, po-
licajti museli zakročiť razant-

nejšie, napokon ich spútali. 
Zo stanu stihli ukradnúť mobil 
a nabíjačku. Neskôr ich pre-
brala kriminálka.
Najvulgárnejší zo zlodejov sa 
policajtom vyhrážal fyzickou 
likvidáciou, sám seba po-
škodzoval búchaním si hlavy              
o stenu a napokon sa na chod-
be vymočil… Policajti neskôr 
zistili,  že je to známa ,,firma“  
s dlhým a pestrým záznamom 
v registri trestov.
V aute, ktoré malo kradnuté 

evidenčné číslo, našli poli-
cajti ďalšie veci, pochádzajú-
ce zrejme rovnako z krádeží 
(autorádiá, panely z autorádií        
a pod.). 
Chytenie takýchto páchateľov 
v úvode letnej turistickej sezó-
ny je prísľubom pre rekrean-
tov, že polícia na Slnečných 
jazerách je v strehu a chráni 
ich majetky. I keď opatrnosti aj 
zo strany návštevníkov nikdy 
nie je dosť. 

(el)

Opitý bitkár uhryzol policajta
Hromadná bitka asi šestnástich osôb v noci po seneckom karne-
vale vyústila do štyroch obvinení z výtržníctva, jedného mladíka 
obvinili z útoku na verejného činiteľa, keď uhryzol policajta…
Hoci karneval, konajúci sa 30. júna, zaostával rozsahom                     
a množstvom ľudí za Seneckým letom (otvorením letnej turis-
tickej sezóny), práve po ňom sa mladí ľudia nevpratali do kože         
a pod vplyvom alkoholu sa správali vulgárne a agresívne.
Bolo 40 minút po druhej hodine v noci 1. júla, keď na južnej stra-
ne Slnečných jazier pri malom pódiu  neďaleko kolotočov  piati 
mladí muži vo veku devätnásť až dvadsaťdva rokov napadli iné 
osoby a zrejme im robilo radosť, udrieť si. V strehu však boli aj 
policajti  - predovšetkým štátni poriadkári či dopraváci a bitkárov 
na mieste zadržali. Zatiaľ čo štyroch z nich  použitím donucova-
cích prostriedkov – hmatov a chvatov po neuposlúchnutí výzvy, 
aby prestali, spacifikovali, najmladší, študent Strednej združenej 
školy v Senci, sa zahral na hryzúceho Ramba. Policajta pohry-
zol do predlaktia  ľavej ruky. Ktovie, ako sa cítil po vytriezvení…

(el)

Nové okresné 
riaditeľstvo polície

 
Od júna bolo zriadené Okres-
né riaditeľstvo Policajného 
zboru  v Bratislave – okolie 
so sídlom v Pezinku na ul. 
Šenkvickej č. 14. V kompe-
tencii má obvody okresov 
Malacky, Pezinok a Senec. 
Cieľom zriadenia nového 
okresného riaditeľstva je 
zlepšenie bezpečnostnej si-
tuácie, zvýšenie objasnenos-
ti trestnej činnosti a priestup-
kovosti a zníženie zaťaženosti 
policajtov v trestnom konaní.  
Zároveň dôjde k posilneniu 
priameho výkonu služby         
v uliciach a je predpoklad 
väčšej spokojnosti občanov 
s prácou polície, pretože po-
licajti budú mať bližší kontakt 
s občanmi.
Všetky pracoviská - úrad jus-
tičnej a kriminálnej polície, 
okresný dopravný inšpekto-
rát, správne služby a oddele-
nia poriadkovej polície zostali 
na pracoviskách PZ v Malac-
kách, Senci a Pezinku.      (r)

Príde The Rasmus, 
Langerová...

Milovníci dobrej hudby sa majú 
na čo tešiť. Po prvý raz sa v Sen-
ci na severnej strane Slnečných 
jazier bude 28. a 29. júla konať 
Senec Open Air Fest. Začiatok 
programu je plánovaný v piatok 
od. 14. a v sobotu od 12. hod. A 
kto príde? The Rasmus, Aneta 
Langerová, IMT Smile, Peha, Zu-
zana Smatanová, Gladiator,  Hex, 
Polemic, P.S., Zdenka Predná, 
Samo Tomeček, U.K.N.D., Slo-
bodná Európa a mnoho ďalších. 
Special hip-hop bonus: napr. 
Rytmus a Kontrafakt. Chýbať ne-
budú sexy (aj iné) atrakcie!  (r)

(dokončenie zo str. 1)
Dospelí môžu prísť bez odpo-
rúčania aj priamo na centrálny 
príjem do ružinovskej nemoc-
nice, s deťmi treba ísť na brati-
slavské Kramáre.
0850 111 313 (call centrum) 
volať v prípade nejasných 
ochorení. Poradia.
Upozorňujeme, že v Sen-

ci žiadna lekáreň neslúži po 
pracovnom čase, rozhodli 
sa tak lekárnici... Je dobré, 
ak základné lieky proti ho-
rúčke, bolesti, hnačke a pod. 
máte doma. V Bratislave má 
24-hodinovú službu lekáreň                                
v ružinovskej nemocnici. Zu-
bár slúži 24 hodín v Bratislave 
na Drieňovej ul.                    (r)

Kam sa obrátiť, keď zdravie straší
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Po chaose stabilizácia v župe

Do funkcie podpredsedu Bra-
tislavského samosprávneho 
kraja bol  zvolený poslanec 
BSK Ing. Gabriel Agárdy 
(SMK), ktorý je aj mestským 
poslancom v Senci. Opýtali 
sme sa ho na aktuálne dianie 
v bratislavskej župe.
Ako hodnotíte takmer štvor-
mesačné obdobie práce?
- Pocity mám zmiešané. Neča-
kal som toľko spolitizovaných 
prístupov. Veď problémy župy 
a jej občanov sú probléma-
mi všetkých politických strán            

a teda aj všetkých poslancov. 
Vysoká politika nemá v župnom 
parlamente čo hľadať. Svoje 
opodstatnenie má regionálna 
politika, veď aj preto boli vyš-
šie územné celky vytvorené. 
Po úvodnom miernom chaose 
je však snaha poslancov aj ve-
denia župy stabilizovať pomery       
a pokračovať v práci.
Aby práca bola efektívna, po-
trebná je konštruktívna spolu-
práca, aj s predsedom župy.  
- Vždy sme mali korektné vzťa-
hy.  Veci  sa   snažíme riešiť  ra-
cionálne a v prospech župy.
Čo rezonuje vo vzťahu k Se-
neckému okresu?
- Okrem reštrukturalizácie Úra-
du Bratislavského samospráv-
neho kraja sa podieľame aj na    
prehodnocovaní sociálnych 
vecí - aj dotácií neštátnych sub-
jektov, ktoré vykonávajú napr. 
opatrovateľskú službu. Z dlho-
dobých činnosti je to napr. plá-
novanie diaľničného obchvatu 
Bratislavy, prepojenie diaľnic D1 
a D2 s maďarskou a rakúskou 
diaľničnou sieťou atď. Niečo tre-
ba riešiť okamžite, napr. navý-
šením rozpočtu musíme opraviť 

cesty 2.  a 3. triedy, ktoré boli 
poškodené či zničené tohto-
ročnými povodňami. Schválili 
sme financovanie spracovania 
územnoplánovacej dokumentá-
cie niektorých obcí nášho okre-
su z fondov EÚ.
A čo sa týka Senca?
- Rekonštrukcia synagógy je       
v dlhodobých plánoch. Čakáme 
na vyhotovenie projektov, akcia 
bola schválená. Ide o investíciu 
zhruba 60 miliónov korún zo 
štrukturálnych fondov EÚ.
Funkciu vykonávate popri za-
mestnaní. Ako sa napĺňa váš 
volebný program?
- Pomaly, ale isto. Kruhová kri-
žovatka pri Lidli, ktorú župa 
spolufinancovala na návrh 
mesta a aj na môj návrh, začala 
slúžiť občanom. Tak isto výjazd                   
z diaľnice pri Blatnom je v inves-
tičnom pláne Národnej diaľnič-
nej spoločnosti. Župa tu však 
má len nepriamy vplyv. 
Aká je vaša spolupráca s ve-
dením mesta Senec?
- Dobrá. Informácie, ktoré zís-
kam pri práci, odovzdávam   
mestu Senec, ale aj ďalším ob-
ciam v okrese Senec.            (r)

Hurá je tu leto!
Je prvý letný deň. Ortuť teplomera sa vyšplhala na úctyhodných 34 
stupňov v chládku. Pýcha mesta Senec – Slnečné jazerá – sa zakaľuje 
pod náporom horúčavy.
Priľahlé ulice sa zaplnili, medzi odparkovanými autami kľučkujú auto-
busy, nákladné autá, stavebné mechanizmy a mládež na kolieskových 
korčuliach.
Stojím na balkóne rodinného domu na Štefánikovej ulici. Sledujem cha-
os pred sebou a počúvam vytrvalý rachot kompresora na neďalekej 
stavbe. Užívam si zaslúžený oddych po celodennej práci.
Je polnoc. Budím sa na besný rachot motorkárov, jazdiacich po Šte-
fánikovej. Testujú zrýchlenie na krátkej trase. Každých 10 minút prefrčí 
taxík so 100 km rýchlosťou. Naháňa kšefty, veď každá koruna je dobrá. 
Kúdeľ prachu z neudržiavaných a špinavých ulíc stúpa k výšinám, ako  
aj do izieb, a plnými pľúcami ho hltáme všetci. Veď zdravý spánok pri 
otvorenom okne si vraj máme dopriať.
Opitá mládež súťaží v disciplíne -  hod do diaľky s preplneným smetným 
košom...
Je  pol druhej v noci, stojím na balkóne a hľadím na ulicu ako bager do 
tvrdej zeme. So závisťou si predstavujem, ako mestskí policajti v chlád-
ku kancelárie ticho odpočívajú po ťažkom dni. 
Zazvoní telefón – volajú mi z práce, nasadnem do auta a  idem do Bra-
tislavy. Pri pošte som s ospalými očami prehliadol zákaz odbočovania      
vľavo. Ostražití strážcovia zákona s blikajúcim majákom  ohodnotia 
moju nepozornosť na tisíc korún. Neporovnateľne viac by zarobili za 
jedinú hodinu, keby si za svoje stanovište zvolili  napr. aj v noci frekven-
tovanú Štefánikovu ulicu  a nie vymreté Mierové námestie.
Ráno sa kolegyňa Hanka posťažovala, že jej v noci rozbili okno na novu-
čičkom Suzuki. Mala šťastie, nič jej neukradli. Manželka kamaráta prišla 
o mobil, zmizol jej zo stola.

A to sa leto len začína!
Meno a adresa v redakcii

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela v Pezinku, 
Malacká cesta 63, v súlade so zákonom o správe majetku štátu 
č.278/1993 Z.z. a násl. vyhlasuje osobitné ponukové konanie 

na prenájom budovy skleníkov
• LV č. 8295
• katastrálne územie Pezinok
• parcelné číslo 917/1na Malackej ceste 63
• celková plocha na prenájom 719 m2
• minimálna ponuková cena na prenájom 1m2/rok = 10.- Sk bez 
energií
• súpisné číslo 4413

Záujemcovia predložia svoju ponuku s určením ceny za 1m2 pre-
nájmu a rok spolu s DPH do 14 dní od zverejnenia tohto inzerátu.

Kontaktná osoba p. Benkovský, č. tel. 033/6482 114,113,123

Ako sme už informovali, rím-
skokatolícky Farský úrad na-
plánoval etapovitú opravu 
strechy kostola sv. Mikuláša 
v Senci na obdobie dvoch ro-
kov. Štedrosť sponzorov a po-
chopenie zo strany veriacich 
však umožní zrekonštruovať ju 
už v tomto roku, mesto Senec 
prispelo sumou 500-tisíc ko-
rún. S prácami sa začalo 10. 

júla a dodávateľ sľúbil rekon-
štrukciu dokončiť do 20. au-
gusta tohto roku. Ako uviedol 
koordinátor prác G. Agárdy, 
oprava musí zabezpečiť zakry-
tie kostola na ďalších aspoň 50 
rokov pri minimálnej údržbe. 
Vymaľovaný bol dávno, ešte 
v roku 1981 po pamätnom 
požiari. Bude potrebné dať do 
poriadku aj jeho interiér.      (r)

Nová strecha na kostole 
bude už tento rok

Prezentačné priestory hotela 
AMUR v meste Senec, ktoré je 
súčasťou Malokarpatskej vínnej 
cesty, boli v júni miestom kona-
nia  už IV. ročníka Malokarpat-
ských vín spojeného s ochutnáv-
kou a predajom. 
Degustovať mohol každý zo 
všetkých prívlastkových a akost-
ných odrodových vín od vysta-
vovateľov z Dubovej, Limbachu, 
Modry, Pezinka a Šenkvíc. Kva-
lita  bola veľmi vysoká, a preto 
mala degustačná komisia neľah-
kú úlohu. 
Napokon rozhodla takto: šampi-
ónom sa stal Irsai Oliver, biele, 
polosuché, roč. 2005, od Jána 
Janušíka, ml. – Vinojano z Lim-
bachu, najvyššie oceneným bie-
lym vínom bol Chardonnay, bie-
le, polosuché, roč. 2005, od Pet-
ra Borika, Víno Borik z Pezinka, 
najvyššie oceneným červeným 
vínom sa stal Cabernet Sauvig-
non, červené, suché, neskorý 
zber, roč. 2005, od Petra Borika, 
Víno Borik z Pezinka. 
Víťazom súťaže o najkrajšiu eti-
ketu je etiketa od Ing. Mariana 
Bočka - Vinárstvo, zo Šenkvíc, 
na víne Sauvignon, biele, suché.                               
(jb)

Šampiónom Irsai Oliver 
z Limbachu
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Miroslav Guryča, výnimočný dobrovoľný pracovník Červeného kríža, slávil jubileum

Nasledovníka do darčeka nezabalili, latku 
postavil príliš vysoko

Je zdrojom optimizmu, väčši-
nou reaguje vtipmi. Miroslav 
Guryča pri nedávnej oslave 
svojich 75. narodenín zasko-
čil spoločnosť konštatovaním: 
,,Čakal som jeden darček,              
a ten som nedostal.“ Čo chý-
ba človeku, ktorý sa asi 50 
rokov venuje dobrovoľnej 
práci v Červenom kríži (ČK), 
kde necháva aj dušu? ,,Myslel 
som, že mi ako darček zabalí-
te môjho nástupcu...,“ vraví so 
smiechom.

Neváha, organizuje
Predsedu Miestneho spolku 
ČK v Senci M. Guryču, ktorý 
je na jeho čele viac ako 30 ro-
kov, charakterizuje podpred-
sedníčka Anna Legindiová 
ako mimoriadne činorodého 
človeka s výbornou pamäťou, 
ktorý má obrovský podiel na 
osvete, organizovaní odberov, 
na fungovaní seneckého spol-
ku, ktorý je so svojimi 1200 
členmi najpočetnejší na Slo-
vensku. Vybudoval ho postup-
ne. ,,Latku postavil mimoriad-
ne vysoko, jeho nástupca to 
bude mať ťažké,“ vraví A. Le-
gindiová. Prezradila na neho, 
že keď neboli peniaze na po-

zvánky či iné tlačivá, sám ich 
tlačil po nociach na domácej 
tlačiarničke. Dokáže zohnať 
sponzorov, hoci je to čoraz 
ťažšie, zorganizovať nielen od-
bery, ale aj posedenia darcov, 
ba aj zabezpečiť malé darče-
ky. Senecký ČK je spojený                                                     
s jeho menom. Ak niekto po-
trebuje krv, neváha   a okamži-
te organizuje odbery. 
MUDr. Eva Hučalová, členka 
výboru, spomína, ako M. Gu-
ryča  jazdil kedysi na sanitke   
a ako ho do ČK zlanáril jej 
otec. ,,Je to človek zapálený, 
ktorý nešetrí časom ani ener-

giou.“ M. Guryča pôsobil ako 
dobrovoľník v najvyšších čes-
koslovenských aj slovenských 
orgánoch ČK, získal diaman-
tovú Janského plaketu, kto-
rej podmienky splnil niekoľ-
konásobne, ale aj najvyššie 
vyznamenanie za záchranu 
človeka.

Krv napokon zohnali
,,Aj ja mám svoje problémy,“ 
konštatuje. Keď išiel na prvú 
operáciu kĺbu, dva týždne 
predtým si sám daroval krv. 
Nastali však komplikácie           
a pred druhou operáciou              

v Bratislava potreboval krv 
znova. Nemali. Až keď zistili, 
kto je, krv zohnali... 

A čo za to?
Aj takéto problémy má človek, 
ktorý preležal stovky hodín na 
transfúzke a má za sebou 339 
odberov! Krv je možné u chla-
pa darovať každé tri mesia-
ce. Ak vám nesedí množstvo 
odberov s počtom rokov, po-
čas ktorých bol dobrovoľným 
darcom, je to tým, že odber 
plazmy sa nerobí striktne v ur-
čitom čase a jej odber sa po-
číta dvojnásobne. Na Sloven-
sku nie je veľa takých darcov, 
ako on. Starší Senčania si ho 
pamätajú ako správcu polikli-
niky. Funkciu vykonával 32 ro-
kov – až do roku 1992. 
Čo ho trápi? ,,Dobrovoľná 
činnosť po 90. roku sa začala 
meniť, zopsula sa. Nedávno 
som volal záchranárom, či by 
neprišli kvôli prvej pomoci na 
cyklistické preteky. Opýtali sa 
– čo za to? Stalo sa mi to prvý 
raz. A s tým sa ja zmierim veľ-
mi ťažko,“ vraví človek, ktorý 
sa celý život rozdáva na všet-
ky strany.

Text a foto Eva Lauková

Kandidát na zlatého darcu
Funkcionári Miestneho spolku Slovenského Červeného kríža                 
v Senci zorganizovali aj v júni hromadný odber krvi. Krv odobe-
rali pracovníci Národnej transfúznej služby z Ružinova priamo 
v Senci. Na odber prišlo 71 občanov, ochotných krv darovať. 
Desiati z nich tak urobiť nemohli zo zdravotných alebo iných 
príčin. Zo 61 tých, ktorí krv darovali, piati krv v Senci darovali 
prvýkrát. Kandidátom na udelenie zlatej Janského plakety  sa 
stal Jozef Barančík, keď daroval krv štyridsiaty raz. Plaketu mu 
udelia v novembri.
Poďakovanie patrí predovšetkým darcom krvi za ich nezištný 
dar v prospech zdravia spoluobčanov, ale aj organizátorom 
podujatia a pracovníkom strediska sociálnych služieb, kde sa 
odber konal.                                                                                (MG) 

S manželkou, ktorá mu vždy bola oporou.
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Senecký karneval pokropil dážd, 
no ľudia sa aj tak dobre bavili

Posledný júnový deň žil Senec 
karnevalom. Malí i veľkí sa scho-
vali pod vypožičané či vlastno-
ručne urobené masky, niektorí sa 
producírovali po uliciach a čakali, 
kým sa pohne  sprievod. Chladné 
počasie však karnevalu nepria-
lo, spustil sa i nepríjemný dážď, 
čo ovplyvnilo jeho početnosť. 
Napriek tomu masky vydržali               
a v sprievode, idúc Lichnerovou 
ulicou, sa pohli na južnú stranu 
Slnečných jazier, kde na ne čakal 
pestrý program, ktorý korenil mo-
derátor Richard Vrablec, strašiac                  
v sprievode živým hadom. Obslu-
ha v bufetoch sa dala tiež vtiah-
nuť do deja a nasadila si masky, 
najlepšia bola Kleopatra a jej ko-
legovia. 
Čelo sprievodu bolo tradičné: 

kone a zbrojnoši, mažoretky, dy-
chovka. Invencii sa však medzi 
nekládli, a tak sme mohli vidieť 
Drakulu, víly, deti – chrobáčiky aj 
slimáčiky, zamaskované školské 
triedy. Pozornosť vzbudzoval aj 
alegorický voz, na ktorom úspor-
ne oblečené tanečnice predvá-
dzali tance v rytme samby.
Najlepšie masky, ktoré vzbudili      
u poroty najväčší ohlas, získali 
hodnotné ceny. Napríklad starý 
otec so svojimi vnukmi, ako ro-
dinka kominárov, dostali farebný 
televízor, domáce kino zase med-
vedia rodinka. Malý Harry  Potter 
bol úchvatný, pre cenu si však               
v podvečerných hodinách nepri-
šiel, stále ho čaká na mestskom 
úrade.

Text a foto Eva Lauková

Harryho Pottera čaká výhra na 
mestskom úrade.
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ZŠ Mlynská oslávila 15. výročie vzniku akadémiou svojich žiakov

Priekopníci na ceste 
k modernizácii

Symbióza šikovných malých aj veľkých školákov, ich spevu, tanca              
i scénok, spojenie moderného aj ľudového. Program akadémie pri prí-
ležitosti 15. výročia založenia Základnej školy Mlynská mal v mestskom 
kultúrnom stredisku spád aj grády. Bola to udalosť, na ktorej sa okrem 
žiakov zúčastnili ich učitelia, rodičia a sponzori.
Škola začala písať svoju históriu pod vedením Dr. Jána Nádašského. 
Dnes je druhou najväčšou v Senci, má 23 tried a približne 566 žiakov. 
Jej smerovanie bolo orientované na rozšírené vyučovanie cudzích ja-
zykov (angličtina, nemčina) a telesnej výchovy (atletika, futbal). Patrila       
k priekopníkom prijatých do projektov Infovek, Socrates, udávala aj tón 
medzinárodnej spolupráce s rakúskym Parndorfom. Predovšetkým zá-
sluhou riaditeľky Mgr. Emy Petrovičovej sa dala na cestu modernizácie 
a informačných technológií.
Súčasné vedenie na čele s riaditeľom Mgr. Vladimírom Chríbikom a jeho 
zástupkyňami Mgr. Ľudmilou Šmihelovou a Ing. Magdou Gubániovou 
sa snaží o modernizáciu  prostredníctvom viacerých nových projektov. 
Ako uviedol riaditeľ, ,,škola je pyšná na svojich talentovaných žiakov, 
ktorí sa prezentujú skvelými výsledkami na krajských, celoslovenských 
i medzinárodných súťažiach.“

Keď riaditeľ sníva a učia ho žiaci - borci
Riaditeľ ZŠ Mlynská Vladimír 
Chríbik sa na konci školské-
ho roka lúčil so žiakmi aj slo-
vami, nech prázdniny nie sú 
pre nich prázdne. Nech ich 
vypĺňajú aj krížovky, sudoky, 
knihy a pod. A nech podobne 
ako skauti urobia aspoň jeden 
dobrý skutok denne.
Riaditeľ sa drží nasmerovania  
modernizácie školy, ktorú na-
linkovali jeho predchodcovia. 
Aj preto si dal úlohu – ska-
marátiť sa s počítačom. ,,Po-
máhali mi pri tom dvaja žiaci 
9. A triedy Martin Rób a Peter 
Kuruc, rady dávali aj učiteľom. 
Sú to počítačovo veľmi gra-
motní borci.“ Počítače tu ak-
tívne využívajú, tendencia je, 
aby mal k nim prístup každý 
žiak. Škola má dve web strán-
ky, je záujem, aby k nim žiaci 
pristupovali tvorivo.

Na tejto škole zhruba pred pol 
rokom zriadili aj internetové 
žiacke knižky, kde si rodičia 
môžu pozrieť známky a do-

chádzku svojich ratolestí. Ako 
však vraví riaditeľ, rodičia vše-
obecne málo využívajú aktívy 
školy, aby sa o svojich deťoch 

informovali. 
Školáci si tu vydávajú aj vlast-
ný časopis, každé dva mesia-
ce mali vysielanie v školskom 
rozhlase.
Riaditeľ však sníva svoj sen: 
chce pre školu (vrátane 
všetkých Senčanov) vybudo-
vať športový areál 21. storočia. 
,,Inšpiroval som sa v Nemecku, 
kde sme boli v rámci progra-
mu Socrates. Videli sme, aké 
podmienky pre šport – ihris-
ká, plaváreň a pod., sa dajú 
vybudovať v priebehu roka. Je 
zlé, že naše deti pomaly, ale 
isto o šport strácajú záujem.“ 
Riaditeľ okrem chémie učí te-
locvik. Pre neho je dopravným 
prostriedkom bicykel. Často 
jazdí aj po okolí Senca – má tri 
trasy. Veľmi dobre vie, o čom 
hovorí.

Text a foto Eva LaukováRiaditeľ ZŠ Mlynská Vladimír Chríbik.
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Blatné: Naučia jazdiť na koni, ponúkajú komfort
Len šesť kilometrov je vzdialená od Senca obec Blatné, kde sa 
môžete dostať  po Trnavskej ceste. Nedávno tam otvorili Areál                                                                   
u Wocha, odkiaľ prekrásne výhľady na nekonečnú rovinu na ju-
hovýchode a pahorkatinnú časť na západe len umocňujú vidiec-
ky charakter komplexu. Stačí si sadnúť na letnú terasu novo-
postaveného komfortného hotela, ktorého denný bar ponúka aj 
možnosť zahrať si bowling,  k dispozícii je suchá (fínska) sauna. 
V priestoroch hotela sa nachádza rokovacia sála s kapacitou 
60 osôb. Celoročne tu ponúkajú výučbu jazdenia v klasickom 
anglickom i vo westernovom štýle pre začiatočníkov aj pre po-
kročilých. U pokročilých pribudnú vychádzky do prírody a ná-
ročnejšie cviky. Na požiadanie sa výučba zameria na niektoré    
z westernových disciplín.
Majú tu modernú stajňu s 27 priestrannými boxami, postavenú 
podľa noriem EÚ.  Areál poskytuje ustajnenie pre kone jazdiace 
western, ale aj parkúr, voltíž či dostihy. Pre ne je k dispozícii prí-
rodná cvalová dráha s dĺžkou približne 1400 metrov a štartovací 
box na výcvik dostihových koní.
Okolie poskytuje príležitosť aj na jazdu na horskom bicykli.                 
Z Pezinka do Senca, Čataja a ďalej cez Báhoň späť do Pezinka 
vedie cykloturistická trasa, ktorá za pár hodín umožní spoznať 
geografické rozdiely dvoch regiónov - Podunajského, s jeho 
nedohľadnými rovinami a Malokarpatského, s jeho rázovitými 
pahorkatinami. 
Trasa vedie po historickej Malokarpatskej vínnej ceste.

Hotel u Wocha.

Kostolná pri Dunaji: Tigríčatá milujú šľahačku

Dvojmesačné tigríčatá Riana 
a Ruan zatraktívnili ešte viac 
Oázu sibírskeho tigra, ktorá sa 
nachádza len tri kilometre od 
Senca v obci Kostolná pri Du-
naji. Je to zážitok, vidieť týchto 
malých dravcov, ako maškrtia 
na šľahačke, ktorú zbožňujú. 
Ak máte odvahu, olížu vám ju 
rovno z ruky a zistíte, aký drs-
ný majú jazýček... Nastriekať 

zo spraya im ju však môžete 
priamo do papuliek. Deti sa                   
s mláďatami tigra sibírskeho 
fotia najradšej. A keď ich môžu 
pohladkať, je to pre ne neza-
budnuteľný zážitok. Amura, 
deväťmesačného nezbedníka, 
volajú herec, pretože sa obja-
vuje medzi reklamami v tele-
vízii JOJ. A dvojročný Rony je 
vraj stále ako bábätko, takú 

dobrú má povahu.
Správkyňa oázy Iveta Iršová 
začínala s jednou tigricou,        
k nej jej darovali samca. To 
bolo v roku 1999. Zamilovali 
sa do seba a narodili sa Mark 
a Markíza. Práve ona priviedla 
na svete Rianu a Ruana. Dnes 
už  chovajú v oáze dvadsať! 
ussurijských tigrov. Neodbor-
ne sa im hovorí aj sibírske.  
Tento tiger je celosvetovo 
evidovaný v zozname ohroze-
ných druhov zvierat.
Tigre majú v Kostolnej vytvo-
renú imitáciu ich prirodzeného 
prostredia, voľne sa pohybujú 
v ,.tigrích záhradách“. I. Iršová 
vraví, že deti aj dospelí môžu 
na vlastné oči vidieť tigre, kto-
ré, aj keď žijú v zajatí, sú zdra-
vé a spokojné. 

Netradičný Folk a country večer 
u Wocha sa bude konať 5. au-
gusta od 20. hod. Na počúva-
nie a do tanca bude hrať česká 
skupina Jen tak z Valašských 
Klobouk  - nestor folkovej a 
country hudby. Na spestrenie 
večer otvoria ukážky klasické-
ho a westernového jazdenia na 
novootvorenej jazdiarni. Cena 
vstupenky 70 Sk je symbolická, 
zahŕňa aj porciu guláša a pivo.
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Hrubá Borša: Rodinná farma žije naplno
Atrakciou v samotnej obci Hru-
bá Borša, vzdialenej od Senca 
osem kilometrov, je jazdecký 
areál Corporex. Jazdiť sa dá 
na koni či koči nielen v jazdiar-
ni, ale aj teréne. Na miernom 
toku Čiernej Vody sa splavuje 
s doprovodom na koňoch po-
vedľa hrádze. Člny sa požičia-
vajú priamo na farme. Popri 
hrádzi Čiernej Vody  je mož-
ná jazda na bicykloch (okruh 
zhruba 8 až 10 kilometrov).
Na farme je štýlová westerno-
vá reštaurácia, aj farmárska 
stodola pre hostí. Dajú sa tu 
usporadúvať párty i country 
bály.
Ako žije vidiecka rodinná 
farma naplno, môžete zažiť            
v Hrubej Borši, kde je aj jaz-
decká škola s kvalifikovanými 
trénermi, kone a poníky.
Jazdecký areál Corporex je aj 

zakladateľom Slovenskej aso-
ciácie jazdeckého póla, ktorá 

organizuje hlavne jazdecké 
pólo pre svojich členov.

Kráľová pri Senci: Múzeum 
včelárstva i výborná medovina

Ojedinelé, poučné. Aj takto 
možno stručne charakterizo-
vať slovenskú raritu Múzeum 
včelárstva a včelársky skan-
zen, nachádzajúce sa v areáli 
Včelárskej paseky (založená     
v roku 1930) v chotári obce 
Kráľová pri Senci. Múzeum za-
čalo zhromažďovať materiály    
a dokumenty o vývoji včelár-
stva a jeho využívaní v rozlič-
ných oblastiach života človeka 
v roku 1975. V expozícii sú uni-
kátne zbierky úľov (klátov, dla-
bákov a košov), používaných 
už v 17. storočí, debničkové 
úle rozličného typu z 18. sto-
ročia, ktorých najväčším pro-

pagátorom na Slovensku bol 
Juraj Fándly. Osobitnú skupi-
nu vo vývoji úľov predstavujú 
reliéfne a figurálne úle. Skan-
zen dotvárajú ďalšie typy úľov 
používaných vo včelárstve od 
19. storočia po súčasnosť.        
V budove veľkého včelína sú 
umiestnené medomety, lisy na 
medzistienky, včelárske po-
môcky a potreby z rozličných 
období vývoja slovenského 
včelárstva. Expozíciu vhod-
ne dopĺňa výstava včelárskej 
literatúry, domácich aj zahra-
ničných odborných časopisov 
a ukážky výrobkov zo včelích 
produktov.

Je tu aj možnosť organizova-
nia osvetových akcií a školení 
záujemcov o chov včiel, pred-
nášok spojených s premieta-
ním videofilmov z odboru vče-
lárstva. Predávajú tu včelárske 
pomôcky, výrobky zo včelích 

produktov, medové pečivo, 
odbornú včelársku literatúru 
a výpestky nektarodajných 
a okrasných drevín. V areáli 
Včelárskej paseky je  možnosť 
občerstvenia a ubytovania. 

Ponúkajú vyhliadkové lety, aj súkromné párty
Pre deti je zážitok vidieť lietadlo na zemi či vo 
vzduchu. Ak sa dá vzlietnuť, je ešte väčší. Letisko 
v Kráľovej pri Senci ponúka vyhliadkové lety na za-
ujímavých trasách: Dunaj v dĺžke 150 kilometrov, 
alebo hrady či Senecké jazerá. Pilotclub v Kráľovej 
je flexibilný. 
V tomto klube sa dá absolvovať aj letecký kurz, ro-
bia kurzy paraglidingu, organizujú súkromné a fi-
remné párty v netradičnom prostredí a spájajú ich 
s vyhliadkovými letmi. Vedia zabezpečiť aj letecké 
fotografovanie a mnohé iné činnosti.

Jelka: 
Mlyn a zákutia 

pre vodákov
Ozdobou a pýchou obce Jel-
ka, vzdialenej od Senca asi 10 
kilometrov, je vodný mlyn, zre-
konštruovaný v rokoch 1992 
– 1994 a obecný skanzen za-
meraný na poľnohospodársku 
minulosť. Németov mlyn posta-
vili v roku 1894 ako plávajúci.                                                           
V roku 1906 ho prestavili                
a ukotvili na pilóty. Takto pra-
coval až do roku 1951. Kon-
com 19. a začiatkom 20. storo-
čia bolo v katastri obce Jelka                                                 
v prevádzke ešte sedem vod-
ných mlynov. Neďaleko Jelky 
pri vodnom mlyne sa koryto 
Malého Dunaja rozširuje, pri-
ľahlá lúka slúži ako pláž. Dá sa 
využiť aj ako táborisko, využí-
vajú ju i vodáci splavujúci rie-
ku. Zátišia sú vhodné na vodnú 
turistiku. Pozoruhodnosťou je 
aj starý strom Platan chránený 
zákonom, ktorý je najväčším                                         
a najstarším na Slovensku.

Dvojstranu pripravila
Eva Lauková



Rybky na želania nereagujú…

Robert (vľavo) a Jozef Kubovci, v súčasnosti invalidní dôchodci,  
boli darovanými peniazmi príjemne prekvapení. Robert žije s ma-
mou v Senci, starší Jozef sa usadil s manželkou v Bratislave, majú 
šesťročného šibala syna Ferka. ,,Hral som mu na svadbe“, vraví 
T. Labuda. Vtedy Jozef ešte chodil, choroba však pokročila, dnes 
mu je oporou vozík. Bratia boli do svojich šiestich rokov zdraví, 
potom sa do nich zahryzla choroba a postupne ich oberá o silu. 
Ich mama Hana Kubová má ešte 24-ročného syna, ktorý je zdravý, 
rovnako 31-ročná dcéra.
Robert má prideleného asistenta, chodia spolu na ryby, aj to skôr 
pre potešenie, väčšinou ich pustia späť do vody. Želanie, aby sa 
mu vrátilo zdravie, rybky akosi neakceptujú… Občas zájdu na fut-
bal v Senci, viac však na hokej do Bratislavy. 
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Keď podnikatelia suplujú štát a pomáhajú ľuďom, s ktorými sa život nemazná 

Naučili sa žiť s problémami

Michal Martinec vraví, že do-
teraz mal plnohodnotný život 
(postihnutý je od narodenia). 
Napĺňala mu ho škola (Stredné 
odborné učilište na Mokroháj-
skej ul. v Bratislave – mechanik 
elektronických zariadení), ktorú 
však práve skončil a tak ho viac 
vídať aj v uliciach Senca. Jeho 

mama Bernardína o ňom vraví, 
že je šikovný, všetko si vybaví 
sám. Aj keď ju škrie, že škola 
ho až tak nebavila a perspek-
tíva pokračovať v štúdiu je pre 
neho mizivá. ,,Akonáhle sa po-
vie, že je vozičkár, nemá šancu. 
Na Mokrohájskej sú veľmi dobré 
možnosti vzdelávať sa, keď však 

žiaci školu skončia, sú väč-
šinou nezamestnaní.“
Michala zaujíma aj šport, 
darilo sa mu v streľbe zo 
vzduchovky, dlhšie sa 
venoval aj lukostreľbe. 
,,Mali sme takéto možnosti            
v škole. Začas som vydržal 
aj pri tenise.“
Michalova mama je napriek 
problémom činorodá žena. 
Vraví: ,,Peniaze sa nám 
veľmi zídu, prerábame byt 
a Michal ide na dovolenku 
s priateľmi po Slovensku.“ 
Má ešte mladšiu dcéru, 
ktorá žije s nimi, starší syn 
sa už osamostatnil.

Štát stále nedáva postihnutým  
toľko, aby mohli lepšie a dôs-
tojnejšie žiť. Aj preto v Senci 
pomáha takýmto ľuďom Spo-
lok seneckých podnikateľov 
(SSP). Naposledy v júni ob-
daroval z výťažku, ktorý získal 
pri varení guláša, troch. Michal 
Martinec (19 rokov) a spoločne 
bratia Robert Kuba (33) a Jozef 
Kuba (37) dostali po desaťtisíc 
korún. Tibor Labuda (na obr. 
vpravo) zo SSP vraví, že chcú 
aspoň trochu potešiť tých, 
ktorí to v živote nemajú ľahké.                    
V charitatívnych aktivitách 
budú pokračovať. 
,,Je to však nielen zásluha 
spolku ako organizátora va-
renia guláša, ale aj ľudí, ktorí 
nám výrazne pomohli – mest-
skej polície a riaditeľky Správy 
cestovného ruchu v Senci, kto-
rým sa chcem poďakovať.“
Pozrime sa na osudy obdaro-
vaných, ktorí napriek hendike-
pom nestrácajú optimizmus 
ani humor, a s problémami sa 
naučili žiť.

Text a foto Eva Lauková

Vozičkár nemá šancu

Vľavo Štefan Kollát, vpravo Tibor Labuda zo SSP spolu s obdarovanými.
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Škôlkari ako hviezdy SuperStar
Pyco a Adela to  medzi škôlkarmi  rozvírili.  
Učiteľky  Materskej  školy  Kysucká  -  Judita  
Krechňáková a Monika Benkovská, prezlečené 
za známych moderátorov, viedli v štýle hviezd   
najmenšie spevácke hviezdičky. Cieľ? Zabaviť 
ich a prezentovať ako spevácke talenty.
A tak svoje SuperStars majú aj dve senecké 
materské školy. Hviezdami, z ktorých niektoré 
žiarili viac, sa však stali všetky odvážne deti.
V očakávaní nevšedného dňa a výkonov (aj        
s malou dušičkou v zajatí trémy)  žili deti orga-
nizátora – MŠ Kysucká, ako  aj jej hostia z MŠ  
Košická. Pyco s Adelou improvizovali v rámci 
pripraveného scenára v jednoduchých scén-
kach a zúročili skúsenosti z predchádzajúceho 
ročníka. 
Deti spievali moderné, ale aj ľudové pesničky. 
Na detskú porotu, hodnotiacu slovami: ,,Bolo 

to dobré, Super, Najlepšie“ a pod., sa snažili 
zapôsobiť aj pohybom a tancom. Ich kama-
ráti diváci pri každom výkone búrlivo tlieskali                
a dupotali. Na záver sa pochytali sa ruky a spo-
ločne si zaspievali…
Súťažiace deti si okrem úžasného zážitku 
odniesli aj diplom za účasť a sladkosti. Ako      
uviedla riaditeľka MŠ Kysucká Kvetoslava Ko-
váčová, stretnutie bolo vyvrcholením triednych 
kôl a školského kola. ,,Chceme zábavnou for-
mou podporovať a vytvárať pozitívny vzťah detí           
k spevu, tancu a hudbe, odkrývať talenty a po-
môcť ich rozvoju.“ 
Júnová akcia v štýle úspešnej televíznej spe-
váckej SuperStar sa niesla aj v znamení  na-
chádzania nových kamarátov a spoznávania 
iného školského prostredia.

(el)

Vychutnali si šikovnosť 
žiakov z Tajovského 

Pod názvom Akadémia sa už dve 
desaťročia prezentujú vychová-
vatelia, učitelia a žiaci zo ZŠ J. G. 
Tajovského. Aj 13. júna si prítomní 
v kultúrnom dome mohli „vychut-
nať“ šikovnosť jej žiakov.
Úvod patril deťom zo školského 
klubu, ktoré originálnym spôso-
bom znázornili  prípravu na Akadé-
miu, potlesk zožali aj ďalšie čísla 
I.  stupňa.
Nedal sa zahanbiť ani II. stupeň. 
Spevácke kvality V. Hentekovej 
a M. Blahu vniesli všetkých do 
sféry moderny. Žiaci ukázali, že 
aj gymnastika má na pódiu svoje 
miesto. Radosť z pohybu vyjadrili  
aj ľudovým tancom, hip-hopom, 
či predvedením bojového umenia. 
Program ukončila Pomáda v poda-
ní deviatakov.

MonŠkov

Málokto tancuje na špičkách tak ako Annamária
V júni sa opäť konal koncert 
tanečného odboru Základnej 
umeleckej školy na Fándlyho 
ulici v Senci. V sále mestské-
ho kultúrneho strediska silným 
potleskom a aplauzom odme-
nili celoročnú prácu pedagógov     
a detí.
V tancoch boli zastúpené všetky 
žánre a vekové skupiny, počnúc 
prípravkármi a končiac absol-
ventkami I. a II. stupňa. Absol-
ventky 7. ročníka I. stupňa sa 
predstavili ľudovým tancom a 
polkou, absolventky 3. ročníka 
II. stupňa cigánskym tancom. Aj 
tento rok pedagógovia odme-
nili za celoročnú prácu žiačku, 
ktorá si toto ocenenie zaslúži-
la. Vyzdvihli jej výkon, vzťah, 
talent a lásku k tancu. Slová 

učiteľky Moniky Czingelovej:                                    
,,...v dnešnej dobe len veľmi 
málo talentov zatancuje balet-
né číslo na 
špičkách tak 
ako naša An-
namária Špó-
tová.“
Nastalo veľ-
kolepé finále 
s muzikálom 
Rebelové, kto-
rý inšpiroval 
p e d a g ó g o v                      
a prezentova-
li sa vlastnou 
c h o r e o g r a -
fiou. Za tento 
krásny kultúr-
ny zážitok sú 
všetci vďační 

pedagógom Monike a Mikulá-
šovi Czingelovcom a Ivete Bé-
rešovej.

Manželia Czingelovci to stále vedia.
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Zvíťazili na súťaži Poznaj a chráň
Senecké deti sú šikovné, dokázali to aj v  Modre 
– Harmónii, v malebnom prostredí Malých Karpát, 
víťazstvom na celoslovenskom kole súťaže Ochrana 
prírody a životného prostredia, ktorú vyhlásila nadá-
cia Katedra. Predtým strávili týždeň v Stredisku en-
vironmentálnej výchovy Slovenskej agentúry život-
ného prostredia, kde venovali všetok čas prípravám, 
nasávali nové poznatky o prírode, aby ich naplno 
využili v súťaži. V rámci praktických cvičení v teréne 
navštívili kvapľovú jaskyňu Driny, pokračovali v pešej 
túre po náučnom chodníku ku smolenickému parku. 
Venovali sa aj určovaniu rastlín a poznávaniu živo-
číchov tejto lokality. Pozreli si aj hrad Červený Ka-

meň. Prvý večer vyhotovili transparent s tematikou 
ochrany prírody, mali možnosť vniknúť aj do techniky 
modranskej majoliky. Zo Zochovej chaty urobili vý-
stup k vyhliadkovej veži na Homole. Príjemný večer 
strávili pri táboráku opekaním, spevom a spoločen-
skými hrami. Po súťaži sa preplavili vyhliadkovou lo-
ďou na Devín a pokračovali peši na Sandberg, kde 
našli aj skameneliny. Po slávnostnom vyhodnotení 
pozorovali ďalekohľadom do neskorých nočných ho-
dín hviezdnatú oblohu za prítomnosti hvezdárov, od 
ktorých sa dozvedeli všeličo zaujímavé. Členov sku-
piny Hermelín zo ZŠ A. M. Szencziho s VJM v Senci 
pripravovala učiteľka E. Mészáros.

Tanuld a jót

Tanuld a jót mindhalálig,
keresd, kövesd napnyugtáig,
friss hajnalban, lépten-nyomon,
borús őszön, gyöngytavaszon,
erdők között, zöld mezőkön,
rózsák szirmán, hű fenyőkön,
kereszt előtt, templom mélyén,
napsugárnál, a holdfénynél,
keresd, kutasd, általa élj!
ahol víz mély,ahol sekély,
munkád alatt, szünóráknál,
álmaidban, virrasztásnál,
egymagadban, emberek közt,
ha vidám vagy, ha összetört,
addig tanuld, ameddig élsz,
majd add tovább – így el nem 
vész,
a jó vezet, arra tanít:
az ér célba, ki nem lassít,
mennyi jó van körülötted,
vigyázd, őrizd : összetörhet,
ha nem oltod a lelkedbe,
a jó híján minden veszne,
hisz ki ember, legyen ő jó,
tetteiben mentőhajó,
mert a célba azok érnek :
kik a jótól el nem térnek !

Mgr. Katona Roland

Pamätná tabuľa 
rodákovi zo Senca

Vo Veľkom Mederi, na školskom 
dvore Zárda, odhalili 23. júna 
pamätnú tabuľu kňaza a básni-
ka Jenő Farkasa pri príležitos-
ti nedožitého 60. výročia jeho 
kňazskej vysviacky. Slávnosť sa 
začala svätou omšou, pokračo-
vala ukážkami z tvorby a pre-
kladateľskej činnosti básnika a 
predstavením jeho novej zbierky 
- výberu básní. Medzi predstavi-
teľmi vedenia mesta Veľký Meder 
a cirkevnými predstaviteľmi bola 
prítomná aj delegácia mesta 
Senec. Poslanec parlamentu G. 
Bárdos vo svojom prejave spo-
mínal na básnika a farára z čias, 
keď pôsobil v Senci ako kaplan. 

(mp)
Veľký ohlas mali podujatia Dňa poézie v Mestskom 
kultúrnom stredisku v Senci. Oslavu básne a po-
ézie usporiadala mestská knižnica pri príležitosti 
výročia narodenia veľkého maďarského básnika 
Józsefa Attilu.  
Literárne predpoludnie - Najmilšie verše - viedol 
básnik z Mosonmagyaróváru Lajos Böröndi. Mož-
nosť vystupovať mali aj študenti Gymnázia A. M. 
Szencziho a gymnazisti z Mosonmagyaróváru. 
Svojimi básnickými zbierkami pre deti zaujali pred-
stavitelia maďarskej detskej poézie na Slovensku 
Károly Fellinger a Elemér Tóth. Dospelým priaz-
nivcom poézie prezentoval svoju novú básnickú 
zbierku Čakanie na spasenie Lajos Böröndi. 
Recitovala Ágnes Bárdos, ktorá predviedla aj 
ukážky zo svojho najnovšieho CD.  

Oslava maďarskej poézie
Deň maďarskej poézie v kultúrnom stredisku v Senci.

A 2005-2006-os tanévben  a Ka-
tedra Társaság ismét meghirdette 
a Természet-és Környezetvédelmi 
Versenyt.Már szeptember elején 
elkezdődött a lázas keresgélés      
a szakiro- dalomban és az inter-
neten egyaránt, hogy helyt tud-
junk állni a levelező verseny mind 
az öt fordulóján. 
Közvetlenül a húsvéti ünnepek 
előtt tudtuk meg , hogy 41 ala-
piskola 129  versenyző csapata 
közül bejutottunk az első 10 közé, 
így hát meghívást kaptunk az ors-
zágos döntőre, amely 2006.május 
8.-12.között került megrendezésre 
ezúttal a vadregényes Kis-Kárpá-
tokban, Modra-Harmónián. Elő-
készületeinket siker koronázta 
- az országos döntőben az első 

helyet szereztük meg. A terepgy-
akorlatok folyamán ellátogattunk                       
a Driny cseppkőbarlangba, ahol 
bővitettük geológiai ismeretein-
ket. Ezt követően  a  szomolányi 
kastélyparkhoz vezető tanösvény 
érdekességeivel ismerkedtünk. 
Megtekintettük Vöröskő várát is. 
Az első este plakátkészítéssel 
telt el – környezetvédelmi témára.                                                                
A továbbiakban sikerült betekin-
tést nyernünk  a modori majolika 
készítésének titkaiba. Zocho-
vá chatáról felkapaszkodtunk                
a Homola nevű magaslat 26 
m-es kilátójára. A következő estét                                 
a tábortüz melletti szórako- űzá-
ssal, ismerkedéssel töltöttük.           
A versenyt követő napon Pozso-
nyból fölhajóztunk Dévény várá-

hoz, láthattuk a Duna és a  Morva 
folyó torkolatát.Nem hagytuk ki              
a harmadkori tenger üledékeinek 
maradványát –Sandberget sem 
Dévényújfalu felett, ahová a gy-
alogtúrák során jutottunk el. Fá-
radtan,de új élményekkel, ismere-
tekkel gazdagodva tértünk vissza                                                      
a harmóniai üdülőbe, ahol az 
eredményhirdetés után csilla-
gászok társaságában és irányí-
tásával kémlelhettük a csillagos 
eget a késő éjszakai órákig.
A Hermelin csapat tagjai a Szenczi 
Molnár Albert Alapiskola diákjai:
Kollár Karin, Kontár Ildikó és Sus-
la Veronika.Felkészitő tanárunk 
Mészáros Erzsébet tanitó néni, 
akinek köszönjük ezt a feledhe-
tetlen élményt.     

Országos döntő a Kis-Kárpátokban 

A költészet ünnepe
Nagy sikerrel zajlott „A költészet napja“ című kul-
túrdélután, mely a Szenci Művelődési Központban          
a városi könyvtár segítségével került megren-
dezésre József Attila születésének évfordulója al-
kalmából.
„A legkedvesebb verseim“ mottóval a költő, Börön-
di Lajos Mosonmagyaróvári vendégünk vezette az 
előadást. Ennek keretén belül mutatta be legújabb 
verseskötetét Megváltásra várva címmel.Lehetősé-
get kaptak a szereplésre a Szenczi Molnár Albert 
Gymnázium és a mosonmagyaróvári diákok is, akik 
nagy szeretettel adták elő legkedvesebb verseiket. 
Gyermekeknek kedveskedett, de természetesen        
a felnőtt hallgatók tettszését is megnyerte költésze-
tével Fellinger Károly és Tóth Elemér, akik a szlová-
kiai magyar irodalom kitűnő képviselői. 
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Športové hry
Druhý ročník športových hier 
ZO č. 215 Slovenského zväzu 
telesne postihnutých sa konal 
v areáli ZŠ J. G. Tajovského       
v Senci. Pri jeho zabezpečení 
pomohol mestský úrad, kto-
rý venoval súťažiacim mužom       
a ženám, ktorí sa umiestnili na 
prvých troch miestach, vecné 
ceny, odovzdal im ich primá-
tor Karol Kvál. Finančne akciu 
podporil aj Spolok seneckých 
podnikateľov. Všetkým ďakuje-
me.                                    (ĽB)

Štvrtým ročníkom Seneckej 
olympiády žili senecké školy a 
ich partneri z Čiech (Veľká Bíteš) 
a Maďarska (Györ) od 22. do 25 
mája. Podujatie zorganizovali v 
spolupráci s mestom. Takmer 
600 žiakov súťažilo v kolektívnych 
športoch aj individuálnych dis-
ciplínach. Sily si merali nielen tí, 
ktorí šport robia aktívne, ale aj žia-
ci, ktorí sa mu venujú viac-menej 
sporadicky.  Pretože mottom tejto 
akcie je, aby sa do nej zapojili aj 
menej talentované deti. Za dob-
ré výkony a snahu získali školáci 
medaily a diplomy a dobrý pocit, 
že pre seba niečo urobili. 
Víťazi: 
volejbal dievčatá: ZŠ Tajovské-
ho, vybíjaná: Gymnázium A. 
Bernoláka, basketbal chlapci: 
ZŠ Veľká Bíteš (ČR), basketbal 
dievčatá: ZŠ Tajovského, hádza-

ná dievčatá: ZŠ Mlynská,  malý 
futbal: ZŠ Tajovského, streľba 
chlapci: Norbert Baricza, ZŠ 
Szencziho, streľba dievčatá: Rita 
Zborková, ZŠ Szencziho, pláva-
nie dievčatá 25 m kraul: Deni-
sa Martynková,  ZŠ Mlynská, 50 
m prsia: Kristína Takácsová, ZŠ 
Szencziho,  chlapci 50 m kraul:  
Marek Španihel,  ZŠ Tajovského, 
100 m prsia: Marek Španihel,  ZŠ 
Tajovského, štafeta 4x25 m: ZŠ 
Mlynská 
Atletika  mladší žiaci  
60 m chlapci: Miroslav Bača, ZŠ  
Tajovského, dievčatá: Dominika 
Sedláková, ZŠ Mlynská, 1000 
m chlapci: Michal Havasi, ZŠ 
Mlynská, 800 m dievčatá: Laura 
Csukaová, ZŠ  Szencziho,  diaľka 
chlapci: Velkov Nicolas, ZŠ Mlyn-
ská,  dievčatá:  Veronika Krátka, 
ZŠ Tajosvkého, kriket chlapci: 

Jozef Tankó, ZŠ Szencziho, diev-
čatá: Denisa Bánoczká, ZŠ Tajov-
ského, štafeta 4x60 m – chlap-
ci: ZŠ Tajovského, dievčatá: ZŠ 
Mlynská, skok do výšky chlap-
ci: Lukáš Hässler, ZŠ Mlynská,  
dievčatá: Michaela Poórová, ZŠ 
Mlynská
Atletika starší žiaci
60 m chlapci: Tomáš Izsóf, ZŠ 
Szencziho, dievčatá: Alexandra 
Rovenská, ZŠ Szencziho, 1000 
m chlapci: Martin Jaššo, Gym-
názium A. Bernoláka, 800 m 
dievčatá: Kristína Bertoňová, ZŠ 
Mlynská, diaľka chlapci: Marek 
Bučan, ZŠ Mlynská,  dievčatá: 
Barbara Peterová, ZŠ Mlynská, 
guľa chlapci: Koiš, ZŠ Tajovské-
ho, dievčatá: Diana  Kurčino-
vá, ZŠ Mlynská, skok do výšky 
chlapci: Patrik Vitek, ZŠ Mlynská,  
dievčatá:  Andrea Šavarová, ZŠ 

Mlynská, štafeta 4x60 m chlapci:  
ZŠ Mlynská,  dievčatá: ZŠ Mlyn-
ská, stolný tenis - starší žiaci: 
Gábor Stanicz, ZŠ Györ (MR), 
dievčatá: Adrien Kovács, ZŠ Györ 
(MR), mladší žiaci:  Matej Štetka, 
ZŠ Tajovského,  dievčatá: Jana 
Potočárová, ZŠ Mlynská.

(ak)

Senecké školy žili olympiádou

Ocenili elitu 
mladých Senčanov

Senec má veľa šikovných detí. 
V obradnej sieni mestského 
úradu privítali a odmenili pred-
stavitelia mesta pri príležitosti 
Dňa  detí  72  žiakov a študen-
tov základných a stredných 
škôl. Uznania výnimočným 
jednotlivcom či kolektívom                     
a darčeky im odovzdali primá-
tor Karol Kvál a jeho zástupky-
ňa Helena Nemcová. Vďaka 
však patrí aj ich pedagógom, 
ktorí ich v škole pripravujú. 
Elita mladých Senčanov exce-
lovala v rôznych oblastiach: 
spev, hra na hudobné nástroje, 
recitácia, jazykové súťaže, ma-
tematika, geografia, biológia, 
oblasť životného prostredia, 
šport a iné.                           (el)

Plní zážitkov 
zo školy v prírode

Žiaci ZŠ Mlynská boli koncom 
júna v škole prírody vo Vysokých 
Tatrách – Starej Lesnej. Navštívili 
veľa krásnych miest, o. i. Stude-
novodské vodopády, Rainerovú 
a Bilíkovú chatu či Štrbské Ple-
so. Išli aj pozemnou lanovkou zo 
Starého Smokovca na Hrebie-
nok, navštívili múzeum v Tatran-
skej Lomnici, no najväčší zážitok 
mali zo Skalnatého Plesa, kde 
sa vyviezli lanovkou. Tešili sa            
z bazéna aj minigolfu, ktoré boli 
súčasťou hotela. Nenudili sa ani 
večer, v rámci pestrého progra-
mu mali karneval, playback 
show, táborák...
Do Starej Lesnej i domov ich vie-
zol pohodlný autobus, na ktorý 
okrem aktívu rodičov prispe-
li sponzori Miroslav Moravský         
a Milan Beňuška, ktorým patrí 
vďaka.       Mgr. Z. Čičmancová

Aj keď som vyhrať veľmi chcel... 
Po víťazstve na krajskom kole som neočakával, že postúpim 
do celonárodnej cyklistickej súťaže o Pohár olympijského ví-
ťaza Antona Tkáča. Som hrdý na to, že som ako jediný mohol 
reprezentovať našu školu Jozefa Gregora Tajovského.
Už sme v Kremnici, je nedeľa. Cesta bola dlhá a únavná.                
V Kremnici sme chvíľu hľadali kemping. Keď sme dorazili, 
skontroloval som si bicykel a išiel som sa zaregistrovať. Videl 
som tam uja, ktorý razil mince. Aj ja som jednu dostal. Ďalej 
som dostal tričko, kľúčenku a lístok na obed. Potom som si 
išiel vyskúšať trasu, po chvíli bol otvárací ceremoniál. Najprv 
sa predstavili dievčatá, potom vystupovala majsterka sveta       
v cyklokrose. 
Konečne sme sa postavili na štart, odštartoval nás starosta. 
Čakal na nás dlhý  úzky chodník a po ňom strmý kopec. Potom 
už len rovina  a cieľ. Trochu som bol sklamaný, no pri veľkej 
konkurencii som sa držal hesla: Nie je dôležité vyhrať, ale zú-
častniť sa. Aj keď som vyhrať veľmi chcel.
Po pretekoch sme išli na hrad Šášov, mučili tam ľudí. Poroz-
právali nám tam aj niektoré povesti. Hrad bol známy aj tým, že 
sa v ňom skladovalo zlato, striebro a meď.

Martin Šegita, ZŠ Tajovského, 4. C 

Hot-dogy a kofola
Už šiesty rok sa stretávajú deti zo 
ZUŠ, ich rodičia a pedagógovia, 
aby spoločne oslávili Deň detí. 
Tentoraz ich prišlo okolo 250. Tro-
chu si úsmevne zasúťažili, chlapci 
dokazovali svoju silu v pretláčaní. 
Najviac im chutili hot-dogy, riaditeľ 
Mgr. art. Gabriel Škriečka vraví, že 
500 ledva stačilo. Pila sa kofola, na 
osvieženie hrala i zuškárska muzi-
ka. Prišiel aj primátor Karol Kvál, 
viceprimátorka Helena Nemco-
vá zapadla do veselej atmosféry                
a spolu s deťmi si pochutila na rož-
ku s párkom.                             (el)
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FC Senec sa v začínajúcej Corgoň lige chce umiestniť do ôsmeho miesta

Dôveru má tím, ktorý sa zaslúžil o postup
FC Senec, ako nováčik naj-
vyššej futbalovej súťaže, sa      
v nastávajúcom ročníku Cor-
goň ligy bude spoliehať hlavne 
na hráčov, ktorí postup medzi 
futbalovú elitu v malom meste 
vybojovali. ,,Naším cieľom je 
umiestenie po jesennej časti 
do ôsmeho miesta, chceme 
hrať atraktívny dobrý futbal      
a pritiahnuť divákov,“ povedal 
vedúci a manažér mužstva 
Vladimír Bertok, podľa ktoré-
ho oporami tímu by mali byť 
Matič, Michalík, Guldan, Rož-
ník, Angelovič, Papaj, Takáč             
a Anane. Zranený je Ray, ale 
trénuje. Či sa káder pod ve-
dením trénera a viceprezi-
denta Jozefa Valoviča doplní                           
o ďalšie posily, rozhodne vý-
voj situácie v priebehu mesia-
ca. Zatiaľ rady futbalistov FC 
Senec rozšíril brankár Dušan 
Perniš, ktorý prišiel zo Žiliny, 
z Nemecka obranca  Cakir 
Arparslan, v kádri sú aj dvaja 
hráči z dorastu Branislav Hu-
lák a Jozef Bozsík. Z tímu ne-

odišiel nik.
V rámci prípravy na najvyššiu 
súťaž FC Senec absolvoval 
sústredenie v Radave pri Pod-
hájskom, ktoré, už na domá-
com trávniku, zakončil zápa-
som s maďarským  Újpestom 
Budapešť (1:1). Okrem toho 

hral ďalšie štyri prípravné 
stretnutia, dve vysoko vyhral   
a v dvoch tesne prehral.
Pred začatím ligy odišiel 
asistent trénera J. Valoviča 
Vladimír Ekhardt do funkcie 
športového riaditeľa v Trnave. 
Asistentom zostáva Branislav 

Kriška.
Hlavnými sponzormi FC Se-
nec sú: Hotel Astrium (Frank-
furt), mesto Senec, zo Senca  
spoločnosti ELV Produkt, Sta-
vrem a Aquathermal, SkyBau, 
Shopping Card a Proma.

Text a foto Eva Lauková

Rozpis domácich 
zápasov FC Senec 
v jesennej časti 

Corgoň ligy 2006/2007
O 20. hod.
14.7. FC Senec - Nitra
21.7. FC Senec - Košice
 4.8. FC Senec - Dubnica
18.8. FC Senec - B. Bystrica
29.8. FC Senec - Trnava
15.9. FC Senec - Trenčín
O 17.30 hod.
 3.10. FC Senec - Slovan
17.10. FC Senec - Ružombe-
rok
27.10. FC Senec - Žilina
10.11. FC Senec – Inter
24.11. FC Senec - Artmedia

V zápase s maďarským Újpestom remizoval FC Senec 1:1.

Tri víťazstvá SFM Senec 
na tradičnom megaturnaji

Tri víťazstvá a šesť finálových 
účasti, to je bilancia futbalo-
vého klubu SFM Senec  na 
VIII. ročníku tradičného me-
dzinárodného mládežníckeho 
megaturnaja – Okres Senec           
a jeho priatelia. Ako  však po-
vedal vedúci mládeže senec-
kého klubu  Dušan Badinský, 
výsledky sú v tomto prípade 
druhoradé. ,,Je to veľký organi-
začný a spoločenský úspech, 
vládla všeobecná spokojnosť. 
Dobré výsledky nášho klubu 
sú bonusom  navyše.“
Zvládnuť turnaj, na ktorom 
štartuje 1400 mladých futbalis-
tov v 70 družstvách (z nich 25 
zahraničných z Rakúska, ČR, 
Maďarska, Chorvátska, Fran-
cúzska, Poľska plus slovenské 
celky) nie je jednoduché. Odo-
hrali 137 zápasov v desiatich 
vekových kategóriách. 
,,Medzi mužstvami sa za tie 

roky už vytvorili priateľské 
vzťahy, chodíme recipročne na 
turnaje do Francúzska, Česka, 
Rakúska. Všetci sa už teraz te-
šili  na ďalší ročník nášho tur-
naja,“ dodáva  D. Badinský.
Pre niektorých malých futba-
listov to bol prvý turnaj, o to 
väčší mali zážitok, veď napr. 
najmladšie senecké Pusin-
ky mali v svojich radoch šesť 
škôlkarov. Prehrali až vo finá-
le, ale získali Pohár fair play.
Turnaj organizoval ŠK SFM 
Senec  v spolupráci s mestom 
Senec, OÚ v Senci a Sloven-
ským a Bratislavským futba-
lovým zväzom s výdatnou            
a nezištnou pomocou rodičov, 
sponzorov a starostov. Hralo 
sa aj v okolitých obciach Sen-
ca. Ubytovanie a stravovanie 
zabezpečila ZŠ Tajovského. 

Eva Lauková

Starší a mladší dorast finále: SFM Senec st. - V. Bíteš 2:1
Starší žiaci:
- A finále:  SFM Senec - Hranice 1:0
- B o 3. miesto: Žiar n/Hr. - SFM Senec 0:3
Mladší žiaci: 
- A finále: SFM Senec - Žiar n/Hr. 2:2, na pok. kopy 3:2  
- B finále: SFM Senec - ObFZ Bratislava - mesto 0:3
Prípravka:
- A finále: Žolík Malacky - SFM Senec 2:0
- B o 3. miesto: SFM Senec - Žolík Malacky 1:1, na p.k. 2:3
- C o 3. miesto: SFM Senec - Slovan Bratislava 1:8
Pusinky finále: Galanta - SFM Senec 3:0

Výsledky turnaja
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Víťazom Seneckej hokejbalovej ligy Orly

Aj keď Orly (Modra) sa na za-
čiatku Seneckej hokejbalovej 
ligy (SHL) rozbiehali pomal-
šie, napokon zapli na plné  
obrátky a vzlietli  na najvyššiu 
víťaznú priečku. Ako uviedol 
prezident SHL Ján Tarnai, sú-
ťaž bola vyrovnanejšia ako v 
predchádzajúcej sezóne, pod 
jej vyššiu úroveň sa podpísala 
aj profesionálna nová plastová  
loptička. ,,Hra sa stala rých-
lejšou a presnejšou, hráči si 
pomerne rýchlo na ňu zvykli.“ 
Mužstvo Playboy (Senec) sa 

od začiatku ligy  držalo na špi-
ci, finiš však  nezvládlo a vo fi-
nále play off podľahlo dva razy 
Orlom tesne 3:4 a 4:5. Zápas 
o tretie miesto bol jednoznač-
nou záležitosťou Bobrov, ktorí 
zdolali Dunajskú Lužnú 11:4.
Ďalší ročník ligy sa začne 
pravdepodobne v polovici 
septembra. J. Tarnai: ,,Roku-
jeme  s primátorom o dobudo-
vaní ihriska, na ktorom sa liga 
hrá. Tým sa úroveň ešte zvýši, 
budú sa môcť hrať aj turnaje. 
Naša predstava je, aby ihrisko 

bolo univerzálne a mohli ho 
využívať aj iní športovci.“
Najlepší v SHL:
Play off – najproduktívnejší: 
Tomáš Gašparík a Jozef Kraj-
čovič (obaja Orly)
Základná časť – najlepší na-
hrávač Tomáš Tengeri (Play-
boy), brankár Adrián Nogely 
(Réca Devils),  strelec Mar-
tin Gramblička (Playboy). Na 
ceny prispel primátor mesta 
Karol Kvál, brankár dostal pril-
bu, strelec a nahrávač hokej-
ky.                         Eva Lauková

Víťazné mužstvo hokejbalovej ligy Orly.

Najlepší brankár Adrián Nogely 
dostal od primátora prilbu.

Aj keď starší dorastenci FC 
Senec v II. lige Západ  nedo-
siahli vytúžený cieľ a skončili 
na   8.  mieste  (stali  sa  kráľmi 
remíz), dohrali ligu so cťou.
Realizačný tím Gabriel Bleho, 
Imrich Gábriš a Ján Gubáni sa 

lúčia s kolektívom a ďakujú ve-
deniu mesta Senec za pomoc 
pri organizovaní halových tur-
najov, rovnako spriazneným 
firmám Stavrem, Topor-Kvál, 
Stavmop (Ladislav Múčka), 
SUF (Ján Kerti), Proma (Má-

ria Szabadošová so synmi), 
Fabak (Ing. Jozef Farkaš) za 
finančnú a morálnu pomoc 
počas náročnej sezóny 2005/
2006. Realizačný tím želá svo-
jim nástupcom veľa úspechov.                                                                                           
                                          (km)

IVANET

STRIHANIE A ÚPRAVA 
SRSTI

PSOV A MAČIEK

Szakállová Miloslava
 tel.č.: 0910 267 870

Kúpim menší (aj starší) RD 
v Senci. Nie som RK. 

Tel.: 0903 294 909
e-mail: palo@r3.roburnet.sk  

Online predaj
www.supremestyle.eu

Značkové hip-hop oblečenie
(Sean John, Akademiks, 

G-Unit, Rocawear, 
PhatPharm)

Predám podnikateľský 
priestor v centre Senca 

(prízemie, 43 m2). 
Tel. č.: 0903 236 921

Realizačný tím sa lúči a ďakuje
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Program filmových 
predstavení a kultúrnych 

podujatí na júl 2006
AMFITEÁTER

Začiatok predstavení - do 15.7. o 21.30 h., 
od 16.7. o 21.15 h., od 24.7. o 21.00 h.

15. sobota   DOBA ĽADOVÁ
Komédia, akcie, romantika a nerozlučné priateľstvo.
USA, MP, 92 min., slovenský dabing

Vstupné: 60 Sk

16. nedeľa   UNDERWOLD: EVOLUTION
Voľné pokračovanie úspešného filmového hitu o od-
vekom boji medzi upírmi a lykanmi. Akčný fantasy 
horor. USA, MN 15, 106 min.

Vstupné: 60 Sk

17. pondelok   MISSION: IMPOSSIBLE III.
Misia sa začína 04:05:06. Akčný film.
USA, MN 15, 110 min.

Vstupné: 55 Sk

18., 19. utorok – streda   SCARY MOVIE 4
Tvorcovia série Scary Movie sú späť so zatiaľ najule-
tenejším pokračovaním. USA, MP, 83 min.

Vstupné: 60 Sk

20., 21. štvrtok – piatok   CASANOVA
Príbeh legendárneho milovníka. USA, MP, 110 min.

Vstupné: 55 Sk

22., 23. so – nedeľa   X-MEN, POSLEDNÝ VZDOR
Vývoj svetových dejín ohrozuje ,,liek“, ktorý dokáže 
premeniť mutantov na obyčajné ľudské bytosti.

Vstupné: 60 Sk

24. pondelok   V AKO VENDETA
Tajomný pomstiteľ vedie tvrdý boj proti totalitnej spo-
ločnosti. Thriller. USA/NEM., MP, 132 min.

Vstupné: 60 Sk

25. utorok   HARRY POTTER A OHNIVÁ ČAŠA
Harryho Pottera čakajú ťažké časy... Dobrodružno-
-fantastický film. USA, MP, 160 min., slov. dabing

Vstupné: 50 Sk

26. streda   OBCHODNÍK SO SMRŤOU
Kde je zbraň, tam je chuť zabíjať. Dobrodružný prí-
beh podľa skutočnej udalosti... USA, MP, 122 min. 

Vstupné: 55 Sk

27., 28. štvrtok – piatok   ANTARCTICA
Dobrodružný príbeh o lojalite a priateľstve, 175 dní     
v mrazivej divočine... USA, MP, 120 min.

Vstupné: 60 Sk

29., 30. so – nedeľa    SEXI PISTOLS (Bandidas)
Akčná sexy komédia s kráskami Salmou Hayek a Pe-
nelope Cruiz. USA, MP, 93 min.

Vstupné: 60 Sk 

31. pondelok   RAFŤÁCI
Nová česká komédia s osvedčenou dvojicou Vojta 
Kotek a Jiří Mádl. ČR, MP, 100 min.

Vstupné: 60 Sk

Pripravujeme:
19. 8. - Slnečné jazerá JUH

Senecký festival dychových hudieb

Spoločenská kronika
Narodili sa

Barbora Schultz, Barbora Čintalanová, Fi-
lip Straňak, Dávid Bohuš, Jakub Tondra, 
Marco Válek, Klára Szalayová, Rahul Pavol 
Chauhan, Gabriel Pintér, Nina Michaleko-
vá, Sebastian Časny, Romana  Csémyová, 
Richard Pajpach, Jakub Kemeník, Bruno 
Benedek, Michaela Farkašová, Nina Rů-
žičková, Peter Bohoň, Sophia Laura Dávi-
dová, Samuel Guľvaš, Marián Matej, Ivana 
Matejkovičová

Manželstvo uzatvorili
Richard Lóczi – Eva Lacková, Imrich Barczi 
– Ľudmila Kolenová, Branislav Kollát – Si-
mona Selecká, Róbert Juha – Michaela 
Ižová, Tomáš Jasenovec – Lenka Ostatní-
ková, Marcel Boguský – Melinda Nagyová, 
Mgr. Juraj Chríbik – Petra Škovránková, 
Pavol Knoška – Ivana Podhorská, Roman 
Juráček – Monika Herčanová, Romeo Kiss 
– Anna Lakyová, Eduard Gašparík – Andrea 
Kollárovicsová, Samuel Chobot – Jana 
Jamrichová,  Jaroslav Halahija –  Renáta 
Blahutová

Blahoželáme jubilantom
Ospravedlnenie

Úprimne sa ospravedlňujeme za chybu, 
ktorá sa nám stala v júnovom čísle Sen-
čana. Redakčný škriatok zaúradoval na 
najnevhodnejšom mieste, keď došlo k pre-
hodeniu medzititulkov. Oslávenci ZO č. 215 
Slovenského zväzu telesne postihnutých 
František Olgay (50), Erika Olgayová (50), 
Ida Urgelová (60), Ladislav Egyed (65)         
a Jozef Meszároš (70) sa ocitli pod medzi-
titulkom Navždy nás opustili. Preto im čo 
najsrdečnejšie dodatočne blahoželáme                                                        
a dúfame, že im zdravie bude ešte dlho 
slúžiť.

Jednota dôchodcov MO v Senci 
Alžbeta Barkolová (65), Irma Farkašová 
(70), Marta Hochelová (70), Helena Šán-
dorová (70)

Klub dôchodcov 
Anna Siváčková (80), Mária Fehérová (75), 
Alžbeta Kválová (70), Alžbeta Barkolová 
(60)

Slovenský zväz telesne 
postihnutých ZO č. 215 v Senci

Marta Stracená (55), Mária Roncseková 
(50)

Navždy nás opustili
Mária Hrabová (1925), Gizela Tóthová (1910),  
Iveta Némethová (1964), Mária Vargová 
(1929), Eva Tanková (1938), Mária Vasziová 
(1950), Beáta Juhászová (1957), Marta Ki-
sová (1948), Eva Csasznyová (1942), Alojz 
Magdolen (1920)

Pred rokom 15. mája nás na-
vždy opustil drahý otecko 

Jozef Kubiček            
a pred 14 rokmi 9. 
júla milovaná ma-
mička Anastázia 
Kubičeková. S láskou na nich 
spomínajú dcéra s rodinou.

Dňa 5. júla sme si pripomenu-
li prvé výročie úmrtia nášho 
manžela, otca a starého otca 
Alojza Benického. Nikdy na 
Teba nezabudneme. Man-
želka, dcéry Iveta a Simona            
s rodinou.

Desať rokov uplynulo 8. júla, 
čo nás navždy opustil náš mi-
lovaný manžel, otec a dedko 
Dezider Gottgeisl. S láskou     
a úctou spomíname. Manžel-
ka, dcéra, synovia a vnúčatá.

Dňa 20. júna sme si pripome-
nuli nedožité 80 narodeniny 
nášho drahého otecka, man-
žela a deduška Jána Šebo-
ka. S láskou naňho spomína 
celá rodina.

Po tragickej nehode nás dňa 
21. júna navždy opustil náš 
drahý Marián Herčan. Odišiel 
bez rozlúčky a to veľmi bolí. 
Ďakujeme všetkým – rodine, 
príbuzným, priateľom, spolu-

pracovníkom a známym, ktorí sa s ním prišli 
rozlúčiť. Manželka Natália a ostatná smútia-
ca rodina.

Dňa 14. júna nás navždy opus-
til náš drahý manžel, otecko, 
svokor, starý otec Otto Thám 
vo veku 66 rokov. Kto ste ho 
poznali, venujte mu tichú spo-
mienku. Smútiaca rodina.
Zároveň chceme vyjadriť poďakovanie                                                                      
a úctu Rýchlej zdravotnej službe za 
promptný zásah a poskytnutie adekvátnej 
starostlivosti dňa 14. júna v Senci. Aj keď 
sa pacienta zachrániť nepodarilo, snahe                               
a schopnostiam zdravotníkov patrí veľké ďa-
kujem. Rodina T.
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