
Krádeže
na novom námestí

2. strana

Ročník 16. SEPTEMBER 2006

Double.X
luxusnou party

7. strana

Primátor hlavného mesta An-
drej Ďurkovský chce predložiť 
návrh nového zákona, ktorý 
má Bratislavu dostať na úro-
veň vyššieho územného cel-
ku. Okresy Senec, Pezinok 
a Malacky by sa mali  stať 
súčasťou Trnavského samo-
správneho kraja. Primátor 
Senca Karol Kvál takéto ak-
tivity zásadne odmieta. ,,Pri-
mátor Ďurkovský s nikým ne-
konzultoval svoje predstavy.  
V rámci Karpatského regiónu 
a regionálneho združenia Po-
dunajsko sme prijali uznese-
nie, v ktorom s takýmto návr-
hom nesúhlasime. A čo by to 
znamenalo pre Senec, keby 
nebol súčasťou BSK? Bola by 
to katastrofa, pretože Senec 
je nielen historicky napojený 
na Bratislavu, ale väčšina ľudí, 
ktorí pracujú mimo Senca, 
dochádza práve tam, v tom-
to duchu je budovaná aj do-
prava. Nech sa prijme zákon                            
o hlavnom meste a navýšia sa 
preň financie, ale zbavovať sa 
spomínaných troch okresov je 
nezmysel.“                          (el)

Dopingom
kačka a červené
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Fun klub
pod pelendrekmi
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Senec odmieta Trnavu Prvákov privítali s riekankami

Mesto Senec organizuje
 

 22. septembra  o 18. hodine v kinosále 
Kultúrneho domu v Senci

 

OKRÚHLY STÔL
na tému  

AKTUÁLNY STAV VO VÝSTAVBE 
MESTA SENEC

 

Diskusia bude príležitosťou pre občanov mesta       
získať informácie a diskutovať s kompetentnými a in-
vestormi o aktuálnej situácii a plánoch vo výstavbe. 
Zároveň odznejú informácie o výstupoch z predchá-
dzajúcich okrúhlych stolov.

 

V prípade potreby základných informácií k príprave 
na uvedené témy je možné informovať sa na odbore 
výstavby Mestského úradu v Senci.

  Ing. Gašpar Józan
predseda komisie výstavby a územného plánovania

Väčšina prváčikov ide do ,,veľkej“ školy s rešpektom, ale keď sa trochu rozhliadnu, raz-dva si 
zvyknú. Tak ako žiaci I. D triedy na Tajovského ulici v Senci, zľava Šeronka Švendová, Katka Prej-
sová, Samko Matejčík a Peťko Konečný. Pani učiteľka Eva Nemčovičová im pri nástupe do školy 
pripravila malé prekvapenia ukryté v papierovych šarkanoch. Od primátora mesta Karola Kvála 
dostali knižku riekaniek Smiešnôstky a veselôstky, ktorú napísal Jozef zo Senca. S učením im na 
hodinách pomáha aj známa bábka Kuko, vraj sa učí spolu s nimi.                 (pokračovanie na str. 3)

Tehelná ulica 
v rekonštrukcii

S rekonštrukciou kanalizácie        
a následne cestného povrchu 
začala v Senci na Tehelnej ulici 
Bratislavská vodárenská spoloč-
nosť.
Domy na tejto ulici tak budú od-
kanalizované od splaškovej vody 
(dĺžka kanalizácie 530 metrov)      
a dažďovej vody (132 metrov). 
Položením nového vodovodného 
potrubia z vysokokvalitnej tvárnej 
liatiny sa skvalitní aj pitná voda.
Mesto Senec sa na celkovej akcii 
podieľa rekonštrukciou povrchu 
cesty v celej šírke, kde sa položí 
asfaltovobetónový koberec.

(el)

Digitalizácia Senca pokračuje

Malá firma predbehla giganty
Senecká spoločnosť e-Net ako prvá na Slo-
vensku spustila službu tripleplay. Znamená to,          
že jedným optickým káblom majú klienti napoje-
ný televízor, internet a spustený je už aj telefón. 
Aktuálna zákaznícka linka spoločnosti e-Net       
je 02/20 20 20 20. 
Projekt digitálnej metropolitnej siete – investície 
v Senci za viac ako 100 miliónov korún, predal 
e-Net už aj do ďalších slovenských miest, je oň 
veľký záujem. Mestá sa veľmi rýchlo ,,zobudili“   
a pochopili, v čom je budúcnosť. 
Spoločnosť e-Net svojou predvídavosťou a prie-
kopníctvom posunula Senec na špičku digitali-
zácie slovenských miest. A to len vlani zaklopala 
na dvere mestského úradu v Senci...
(viac na str. 8-9)
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Námestie 1. mája pred kul-
túrnym domom v Senci je 
takmer dokončené, obja-
vujú sa však výhrady ob-
čanov. Málo zelene, veľa 
kameňa...
- Koľko ľudí, toľko názorov. 
Dokončená časť námestia 
nie je ponímaná ako park, ale 
ako priestor na posedenie aj 
zhromaždenie ľudí  pri rôz-
nych príležitostiach – karne-
val, rôzne kultúrne a iné vy-
stúpenia, privítanie nového 
roka a podobne. Sú námes-
tia, napr. v Bardejove, kde nie 
je žiadna zeleň.
A čo senecké námestie?
- Na dokončenej časti bolo 
predtým autobusové nádra-
žie, veľká plocha bez zelene 
s rozbitým asfaltom, a štyri 
stromy. To bolo nemysliteľ-
né. Zo stromov bol iba je-
den zdravý, po konzultácii 
s odborníkmi sme choré 
odstránili. Nové námestie 
má nasadených viac ako 50 
stromčekov a keď podrastú, 
vzniknú tam pekné aleje. Je 
tam okolo 1200 metrov štvor-
cových ďalšej zelene, 30 lavi-
čiek aj vyvýšený priestor na 
rôzne akcie. Myslím si, že je 
to dôstojná a užitočná časť 
Senca. Treba len, aby sme si 
ju chránili pred vandalmi.
Ako bude vyzerať námestie 
pred mestským úradom?
- Bude pôsobiť viac ako park 
- jeho dominantou sa stane 
jazierko s mostíkom, časť 
zelene zostane zachovaná, 
choré dreviny sme odstrá-
nili. Niektorí ľudia majú myl-
né predstavy a chceli by na 
námestí preliezky pre deti či 
kaviarne. Kaviarní a reštaurá-
cií máme na pešej zóne dosť, 
objavujú sa aj názory, že ich 
je priveľa. Každému nevyho-
vieme.                               (el)

Na slovíčko s primátorom 
Karolom Kválom

Na jazerách odsali tisícky kubíkov bahna
Čistenie Slnečných jazier po-
kračuje, za päť mesiacov od 
začiatku realizácie tohto pro-
jektu, na ktoré mesto získa-
lo financie zo štrukturálnych 
fondov EÚ, z nich vyťažili cel-
kovo 32-tisíc kubíkov bahna. 
Viceprimátorka Helena Ne-
mcová uviedla, že vyčistená je 
takmer tretina zo 116 hektárov 
dna jazier. Na postup prác bol 
spracovaný harmonogram. 
Mesto Senec dalo požiadav-
ku na monitoring a kontrolu 
realizácie, v rámci ktorých 
sa uskutočňuje potápačský 
priesku a vymedzenie korido-
rov kalu, geofyzikálne mera-
nia (určenie množstva kalu na 
dne pred odsatím) a monitoro-
vanie merania (určenie účin-
nosti vyťaženia kalu z dna). 
,,Merania sa realizujú vždy po 

odsatí určenej časti plochy ja-
zier, zatiaľ sa robili tri, odsáva-
nie sa monitoruje priebežne,“ 
približuje situáciu H. Nemcová                   
a dodáva, že operatívne pora-
dy k postupu prác sa konajú 
každý týždeň.

Prvá etapa čistenia jazier má 
byť ukončená do 20. októb-
ra, nadviaže na ňu druhá. 
Odsávať sa bude nepretržite               
v závislosti od počasia aj              
v zimných mesiacoch.

Text a foto Eva Lauková

Tento dokument bol vyprodukovaný s finančnou pomocou Európskeho spoločenstva. Názory vyjadrené 
v ňom sú názormi mesta Senec a nemôžu byť preto žiadnym spôsobom brané tak, že odrážajú oficiálny 
názor Európskeho spoločenstva.

Spoločnosť Weindel Logistik Service SR, s.r.o. 

prijme pre pracovisko v Senci – logistické centrum 
Dialničná ul. č. 2, 903 01 Senec

skladníka s praxou a preukazom na VZV

Záujemci posielajte svoj pracovný životopis poštou na adresu 
spoločnosti, prípadne e-mailom na adresu rolny@wls.sk

Pohľad na vynovené námestie 1. mája v Senci. Mesto naň dalo za-
sadiť 50 stromčekov, je na ňom 1200 metrov štvorcových zelene, 
kríčky, kvety. (Našli sa však už aj takí, ktorí začali kvety a kríčky krad-
núť...) Posedieť sa dá na viac ako 30 lavičkách. Vyvýšené pódium sa 
bude využívať na rôzne spoločenské a kultúrne akcie. V čase Vianoc,      
Veľkej noci a pod. tam umiestnia prenosné stánky.                        (r)

Poradňa aj naďalej 

Bezplatná sociálno-právna po-
radňa bude v seneckom kultúr-
nom stredisku na poschodí pô-
sobiť aj naďalej vždy posledný 
utorok v mesiaci, najbližšie  26. 
septembra od 14. do 18. hod. (r)  

Riešenia sporov 
mimo súdov aj v Senci

Aj Slováci čoraz viac objavujú me-
diáciu. (Nemýľte si ju však s me-
ditáciou.) Mediácia je dobrovoľný 
spôsob riešenia konfliktov mimo 
súdu prostredníctvom nestran-
ného človeka - mediátora. Strany 
sporu sa samy spolu s mediáto-
rom dohodnú na jeho riešení tak, 
aby bolo pre obe vyhovujúce. 
Mediácia je pritom rýchla a lac-
nejšia. Mediátori začnú pôsobiť                                                                 
i v Senci. Mediáciou sa môže 
predchádzať riešeniu súdnou 
cestou, ísť paralelne s ním, alebo 
nasledovať až po ňom. Môžu sa 
tak riešiť spravidla všetky druhy 
sporov, má široké uplatnenie od 
rodinnej a manželskej sféry až po 
konflikty v tímoch, cez občiansko-
právne, pracovnoprávne a  dodá-
vateľsko-odberateľské spory až 
po komerčné spory a dlhotrvajú-
ce konflikty.                             (el)

Navrhnite názvy nových 
ulíc v Senci

Mesto Senec vyzýva občanov, aby 
prispeli svojimi nápadmi a navrhli 
názvy nových ulíc.
Týka sa to viacerých častí Senca, 
kde sa začína príprava výstavby 
rodinných domov, resp. kde sa už 
rodinné domy stavajú.  
Návrhy posielajte na adresu: MÚ, 
Mierové nám. 8, odbor výstavby, 
e-mail: durcovaj@senec.sk                 



Kuriózny prípad sa stal vo Veľ-
kom Bieli. Gabriel B. (23) z Ri-
mavskej Seče (okr. Rimavská 
Sobota) 5. augusta ráno o 7.55 
v dome vo Veľkom Bieli na Bra-
tislavskej ulici preliezol železnú 
bránu rodinného domu  a cez 
neuzamknuté dvere vošiel do 
domu. V predsieni vzal kľúče  od 
auta, z kuchyne 600 korún a mo-
bil s nabíjačkou. Z dvora vycúval 
na Fiate Punto do susedovho 
domu, potom ,,trafil“ do brány     
a vyrazil ju až na ulicu. Napokon 
vycúval tak, že kolesom zapadol 
do jarku... Spôsobil škodu za 32-
tisíc korún. Policajti ho chytili, je 
obvinený z  porušovania domo-
vej slobody, krádeže a podško-
dzovania cudzej veci.            (el)

Pod lupou

• Hliadka seneckej mestskej 
polície  17. júla spozorovala, 
ako niekto na prvom poscho-
dí cez okno lezie do hotela 
Amur. Napriek výzve muž           
z okna zoskočil a začal ute-
kať, polícia ho však spozna-
la, no ušiel jej. Druhú osobu 
hliadka napriek aktívnemu 
odporu zadržala, pričom proti 
tomuto Senčanovi musela po-
užiť donucovacie prostriedky. 
Prevzala si ho štátna polícia.
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• Pravidelné kontrolné dni 
a operatívne porady v sú-
vislosti s rekonštrukciou ná-
mestia a čistením jazier.
• Rokovanie s občanmi         
o vybudovaní detského ih-
riska na Zemplínskej ulici, 
kde mesto dalo dotáciu 60-
tisíc korún.
• Prijatie Miroslava Guryču, 
predsedu  Miestneho spolku 
Červeného kríža pri príleži-
tosti jeho 75. narodenín.
• Rokovanie so zástupky-
ňami Materského centra 
Slniečko o spolupráci a po-
moci.
• Prijatie účastníkov Sveto-
vého behu Harmony.
• Stretnutie starostov a pri-
mátorov regionálneho zdru-
ženia Podunajsko v súvislos-
ti so snahami začleniť okresy 
Senec, Pezinok a Malacky 
do Trnavského samospráv-
neho kraja.

UDALOSTI

Z diára vedenia mesta

(dokončenie zo str. 1)
Na troch základných školách (jedna s vyučo-
vacím jazykom maďarským) v Senci zasadlo          
v novom školskom roku do lavíc asi 1800 detí, 
o 103 menej ako vlani. V najväčšom očakávaní 
boli prváčikovia, tých je 194.  
Zriaďovateľom základných škôl, piatich ma-
terských škôl, kde nastúpilo takmer 500 detí,          
a jednej umeleckej školy, ktorá má zapísaných 
636 detí, je mesto. ,,Bola to zmena k lepšiemu, 
vedenie mesta a poslanci majú veľký záujem, 
aby sa školy zveľaďovali nielen po technickej 
stránke, ale zlepšuje sa aj ich vybavenie,“ pri-
bližuje situáciu na seneckých školách Anton 
Kubliniak zo Školského úradu v Senci. 
Ako ďalej uviedol,  k prepúšťaniu učiteľov ne-

došlo, na maďarskej škole je nový riaditeľ Zol-
tán Metzner, ktorý vo funkcii vystriedal Alžbetu 
Vinczeovú. 
Žiakov štvrtých ročníkov čaká trochu viac prá-
ce,  v máji sa podrobia testom zameraným na 
matematiku a prírodné vedy, porovnávať sa 
budú vedomosti a zručnosti vo viacerých kra-
jinách. Monitor u deviatakov sa bude realizovať 
v septembri, jeho súčasťou sú testy z matema-
tiky a materinského jazyka. 
Školský rok otvorili aj na Gymnáziu A. Bernolá-
ka (360 žiakov), Združenej strednej škole (450) 
a Spojenej strednej škole (188) v Senci, ktorých 
zriaďovateľom je Bratislavský samosprávny 
kraj. 

Eva Lauková

Prváčikov privítali s riekankami  

Krádež whisky môže vyniesť 
až dva roky natvrdo

Alkohol ho priťahuje ako magnet, ktovie, či mal zrátané, koľko 
môže za krádeže vyfasovať. Dvadsaťročný František K. z Čiernej 
nad Tisou si rozložil zlodejský stan aj v obchodnom dome Lidl     
v Senci. Keď 28. júla prešiel bez zaplatenia okolo pokladne, za-
stavila ho SBS a našla u neho šesť fliaš Bourbon Whisky v hod-
note 1559 korún. Už raz ho takto v tomto roku prichytili,  v obci 
Záhorská Ves (okr. Malacky) v predajni Coop  Jednota ukradol 
po tri fľaše Fernetu Citrus a Becherovky, Soberano aj Demänov-
ku, spolu za 2855 korún.
A keďže podľa nového platí, že ak sa človek dopustí v jednom 
roku dvoch majetkových priestupkov (a za prvý dostane poku-
tu), po druhom je to už kvalifikované ako trestný čin a hrozí mu 
trest odňatia natvrdo až do dvoch rokov. Pritom stačí, aby druhý 
raz ukradol čo len jeden rožok. K dispozícii je u nás už aj register 
priestupkov, kde sa evidujú a polícia má o páchateľoch prehľad. 

(el) 

Zlodej s hrošou kožou

Zaujímavé rarity 
na výstave zvierat

Tradičná senecká výstava  drob-
ných zvierat (králiky, hydina, ho-
luby) sa pre verejnosť uskutoční 
30. septembra v sobotu od 8. hod.                   
a 1. októbra od 8. do 14. hod.            
v amfiteátri. Chovatelia zdôrazňujú 
spätosť  s prírodou a budú radi, ak 
sa na živé zvieratká prídu pozrieť 
aj deti, pretože niektoré už po-
maly zabúdajú, ako  vyzerajú. Na 
výstave sa zúčastnia chovatelia 
zo Senca a okolia a približne 700 
zvierat. Pravidelne sa na nej obja-
vujú vyšľachtené zaujímavé rarity 
– ukážka genofondov domácich 
zvierat.                                        (r)

Žatva ideálna, 
zemiakov dostatok

Už tradične sa po žatve stretli 
súkromne hospodáriaci roľní-
ci, ale aj riaditeľ Poľnohospo-
dárskeho družstva Klas s pri-
mátorom Karolom Kválom (na 
obr.) a mestským  poslancom 
Gašparom Józanom.  Najväč-
ší hospodári zo Senca si vážia 
podporu zo strany mesta. Na 
žatvu boli v tomto roku ideál-
ne podmienky -  počasie na 
želanie, takmer žiadna burina. 
Aj preto bola bez problémov, 
hoci pri dozrievaní obilia bolo 
až príliš sucho. Poľnohospo-
dári už začali s prípravou pôdy 
pod ďalšie založenie úrody.     
V súčasnosti zbierajú cibuľu 
a zemiaky, ktorých je celkovo 
nedostatok. V Senci však bola 
úroda dobrá aj vďaka závlaho-

vým systémom. Ako uviedol 
Zdenek Černay zo Zemiakar-
ského obchodného družstva 
v Senci -  najväčšieho produ-

centa zemiakov, zásobujú  asi 
polovicu obchodných reťaz-
cov na Slovensku.   

(el)



Ešte ste nikdy nebivakovali? Ja 
áno, ale nie na turistike. Umož-
nili mi to na druhom poschodí na 
pasovom v Senci. Aj s výškovým 
bonusom. Čakáme na vybave-
nie, plynú minúty, hodiny. Vonku 
je 35 stupňov, dnu hádam ešte 
o päť viac. Fínska sauna grátis. 
Že nechápete? Ani ja, teplo mi 
prehrieva mozgové závity. Ho-
rúčava ťahá ľudí k zemi, je na 
odpadnutie. Každý sa zachraňu-
je, ako môže. Striedam výškové 
rozdiely, čakanie v stoji vymením 
za podrep, neskôr si sadám rov-
no na zem. Iným sa ušli aspoň 
schody. Spotená, vyprahnutá, 
no na omdletie! Syn ma prebe-
rá k životu - ovieva ma novinami. 
Už to nemôžeme vzdať, pas pot-
rebuje (,,zrýchlený“ stojí nekres-
ťanských 1600 korún). Ideme       
k moru na výhodný last minute. 
Dvere na  pasovom sa však stá-
le neotvárajú. Vraj 21. storočie! 
Sem ešte určite nedorazilo. Veľ-
ká hodinová ručička korytnačím 
tempom obieha ciferník už štvrtý 
raz a stále nevieme, prečo sa nič 
nedeje. Napokon sa dnu ani ne-
dostaneme. Je koniec pracovnej 
doby a my sa dozvedáme, že im 
padol systém! Veď hej, horúčava 
môže mať vplyv aj na počítače, 
ale nikto sa neunúval oznámiť 
to dehydrovanému plebsu. Ten 
predsa nie je pánom situácie... 

MonŠkov

Napriek tomu, že od Slovenského 
národného povstania uplynulo 62 
rokov, organizácia Slovenského 
zväzu protifašistických bojovníkov 
žije aj v Senci. Je síce pravda, že 
veľa odbojárov sa už pominulo, ale 
do organizácie vstupujú noví čle-
novia, ktorí v čase Povstania ešte 
nežili, alebo boli príliš mladí.
Aj tohto roku sme si SNP pripo-
menuli slávnostnou verejnou člen-
skou schôdzou a položením kytíc 
k Pamätnej tabuli osloboditeľov pri 
mestskom úrade. Dve členky boli 
pri tejto príležitosti vyznamenané 
Pamätnou medailou ÚV SZPB.

Jozef Zrnek
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Predám 50-litrové fľaše 
na víno, cena dohodou. 

Tel.: 02/4592 7330

Online predaj
www.supremestyle.eu

Značkové hip-hop oblečenie
(Sean John, Akademiks, 

G-Unit, Rocawear, 
PhatPharm)

Služby na omdletieNázory na diaľničný okruh sú rôzne
Dobudovanie diaľničného tzv. 
nultého obchvatu Bratislavy 
a jeho neskoršie doplnenie je 
podľa odborníkov dôležitý pred-
poklad na vyriešenie doprav-
ných problémov nielen hlavné-
ho mesta, ale aj celého regiónu. 
Je súčasťou ťahu zo severu na 
juh Európy.
Rozpracované sú tri varianty 
trasy. Najmenší, s prípadným 
doplnením na rýchlostnú ko-
munikáciu, ktorá by odbreme-
nila trasu Senec – Bratislava, 
vyhovuje magistrátu hlavného 
mesta a podporuje ho minis-
terstvo dopravy, stredný variant 
viac vyhovuje okolitým obciam 

a mestám, pretože ,,zbiera“ 
dopravu aj z okolitých miest až 
po  Pezinok  a Modru. Najväčší 
variant je naznačením možného 
predĺženia až za Senec.
Podpredseda Bratislavského 
samosprávneho kraja (BSK) 
Gabriel Agárdy vraví, že ,,z poh-
ľadu samosprávneho kraja je 
dobrý aj malý variant s doplne-
ním na rýchlostnú komunikáciu, 
osobne by som však preferoval 
stredný. Senec je vo výhodnej 
pozícii, je takmer jedno, ktorý 
variant zvíťazí. Avšak ak sa zre-
alizuje výjazd z diaľnice pri Blat-
nom, je výhodnejší malý variant 
s rýchlostnou komunikáciou až 

za Senec.“
Keďže toľko diskutovaný ob-
chvat má previazanosť aj na 
Stredoeurópsky dopravný ko-
ridor, je potrebné rozhodnúť 
o variante trasy čo najskôr.                 
G. Agárdy: ,,Spolu s predse-
dom BSK Vladimírom Bajanom 
sa stretneme s ministrom do-
pravy, aby sme ho informovali aj 
o možnostiach čerpania financií 
z eurofondov.“ 
Proti obchvatu však majú výh-
rady predovšetkým ochranári, 
ktorí avizujú protesty proti diaľ-
nici v blízkosti chránených úze-
mí a pamiatok.

(el)

Melodyk chytá za srdcia
Trikrát do týždňa vystupovali speváci súboru Melo-
dyk v lete na Slnečných jazerách a ich spev obdi-
vovali domáci návštevníci aj rekreanti zo zahraničia. 
Úprimný potlesk všetkých tešil. Za ich letné účinko-
vanie, ale aj ďalšie pôsobenie v Senci sa im pri prijatí 
na mestskom úrade poďakoval primátor Karol Kvál, 
ktorý ich súkromne finančne podporil, a jeho zástup-
kyňa Helena Nemcová. 
Melodyk má vo svojom repertoári nielen vlastné, ale 
aj prebraté piesne. Vznikol pred piatimi rokmi, má za 
sebou 60 vystúpení a jeho mladí umelci už za srdce 
chytili mnohých. Zakladateľ a šéf súboru Michal Hen-
tek pripomenul, že už vystupujú aj mimo seneckých 
hraníc a ocenil výnimočnosť ,,svojich“ detí, ktorých 
sa v súbore vystriedalo už zhruba dvadsať. Poďa-
koval vedeniu mesta, ale aj riaditeľovi kultúrneho 
strediska Petrovi Szabovi, Tiborovi Labudovi, ktorý 

im pomáha s repertoárom a manažérke Miške Blaho-
vej.                                                                       (el)

Spevácke hviezdy Melodyku: zľava Veronika 
Henteková, Michal Blaho, Dávid Hartl, Patrícia 
Takáčová a Petra Honzová.

Spomínali na Povstanie
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Tábor, v ktorom je veľa radosti, zábavy 
aj duchovného povzbudenia

Tábor v Modrovej pri Piešťa-
noch sa v lete stal domovom 
pre deti zo Senca. Tento rok 
(zbor Radosť ho organizuje už 
22 rokov) sa na ňom v dvoch 
turnusoch zúčastnilo 260 detí 
a mladých ľudí. Táborom sa 
tentoraz niesla téma Radosť 
rozdávaním rastie.
,,V našom tábore je skutoč-
ne veľa radosti aj zábavy, ale 
i duchovného povzbudenia. 
Upevňujú sa tu staré a nadvä-
zujú nové priateľstvá, šepkajú 
dôverné rozhovory,“ približuje 
atmosféru v Modrovej vedúci 
tábora Ferko Podolský.  

O deti sa staralo 24 animáto-
rov, tri rýchle šípy, dvaja lekári, 
jeden kňaz a vedúci tábora.
Príjemné prostredie v horskom 
hoteli Horec vyhovovalo prí-
tomným výbornou kuchyňou 
aj obsluhou, k dispozícii mali 
bazén. K výbornej atmosfére 
prispela aj pekná príroda.

Nositelia svetla
F. Podolský má už skúseností 
na rozdávanie. ,,V takýchto tá-
boroch môžu deti prežiť to, čo 
sa im inde nepodarí. Je o ne 
stále väčší záujem.“
Lucka Fulová si tábor pochva-

ľuje a teší sa 
na budúci rok. 
,,Okolie a prí-
roda sú tam 
veľmi pekné. 
Každé ráno 
sme mali roz-
cvičku a keď 
nám počasie 
prialo, kúpali 
sme sa v ba-
zéne, kde sme 
sa riadne vy-
šantili. Chodili 
sme aj na túry, 
tá veľká bola 
riadna fuška. 
Stali sme sa 
aj hľadačmi 
pokladu. Vzru-
šujúca bola  
nočná skúška 
odvahy, tro-
chu sme sa 

pri nej aj báli. V tú noc sme sa 
stali nositeľmi svetla a prináša-
li sme ho tým, ktorí ho naozaj 
potrebujú tak, ako ho priniesol  
Ježiš nám. Každý večer bola 
svätá omša, ktorú odslúžil 
don Jožko. Po večeri sme sa 
išli nachystať na diskotéku, na 
ktorej sme sa dobre vytanco-
vali. Nenudili sme sa ani keď 
bolo zlé počasie, hrali sme 
spoločenské hry.“
Animátor Michal Krajčovič 
si myslí, že je fajn, keď tábor 
nemá kresťanský len názov. 
,,Je to aj vidieť, pre mňa to 
bola malá duchovná obnova, 
bolo vidieť silu spoločenstva.“
Deťom sa dostávala ochota       
a láskavosť od animátorov, 
ktorí sa o ne starali a všeličo 
vymýšľali. A oni zase nezabud-
nú na vďačnosť detí.

Olympiáda svätosti
,,Tábor nám spestrili aj lasto-
vičky, bola s nimi jednoducho 
sranda,“ necháva nazrieť do 
svojich zážitkov aj animátorka 
Andrejka  Sabová. ,,Niekedy 
sme celá skupinka len tak stáli 
na balkóne a pozerali sa, ako 
vystrkujú hlavičky. Pozorovali 
sme sa navzájom. Balkón však 
primerane vyzeral, špina sa 
nosila do izby. Mojich päť zve-
rených detí ma však prekva-
pilo, rozhodli sa izbu upratať. 
Dokonca sa tuším ani raz pri 
tom nepohádali. Moje deti sa 
tento rok blížili k dokonalosti.“

Každý rok chodieva na jeden 
turnus do tábora aj  dekan, fa-
rár v Senci Viliam Michalovič. 
Vraví, že sa tam vždy niečo na-
učí, spoznáva mladých v inom 
svetle, ako sa javia doma,         
v škole, na ulici. ,,Sú to úžas-
ní ľudia, ktorí túžia po láske, 
priateľstve, pochopení. Ten-
to rok bol náš program pod 
názvom Olympiáda svätosti. 
Každý  deň olympijský kruh 
tvorila jedna cnosť, ku každej 
bol priradený jeden svätec ale-
bo človek s kvalitným duchov-
ným životom. Sväté omše, 
ranné rozjímania a zamyslenia 
a mnoho iného sa niesli v du-
chu: kresťan parí do života, ale 
nesmie zo svojho srdca stratiť 
Ježiša Krista. Nech sa nachá-
dza kdekoľvek.“
Tábor by sa nemohol usku-
točniť bez podpory a pomoci 
mnohých. Poďakovanie patrí 
primátorovi mesta Karolo-
vi Kválovi a viceprimátorke 
Helene Nemcovej, ktorí deti                  
v tábore aj navštívili, ale aj 
mestskému zastupiteľstvu       
a ďalším, ktorí ho pomohli zor-
ganizovať.                           (km)

Oznam pre účastníkov
Stretnutie oboch turnusov 
bude v Pastoračnom centre 
v Senci 16. septembra o 18. 
hod. Program: premietanie 
fotografií, DVD, rozprávanie 
zážitkov. K tomu občerstve-
nie, spoločné tance a disco.Kým naň vylezú chlapci, animátor vyskúša pev-

nosť lana.

Vedúci tábora Ferko Podolský dáva pokyny. Animátorka a dievčatá sa v bazéne vybláznili.
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Esdeklés érettük
A mi jövőnk ők: az ifjak,felnövők!
új ezer évre, óvd meg őket szépre,
olts szívükbe: jót, nem tékozolhatót !
oltalmazd szívük, hogy legyen meg hitük
és a durva szó ne legyen hallható!
és tudja lelkük, hogy felnő életük!
a napba nézzen és a fényben égjen
érted és értünk – ez, mit tőled kérünk!
ne posvány bűze, szívüket elűzze!
zsenge vetésben,és bő televényben
konkoly ne nőjön , pókhálót ne szőjön
a feltört ugar, mi rosszban még fukar !?
álnokság heve, mint bódítás heve
kelyhét szívüknek, központját hitüknek
ne részegítse! jövőnk ne veszítse !
és utuk célja ne mint vékony cérna
korán szakadjon, céltalan maradjon!
ne a ma csábja értelmük elvágja !
ne a kéj, az éj legyen ártó veszély !
mert van ezer fény ! biztató, hű, erény !
van rózsaillat, van, aki lát, vizslat,
van tiszta patak, jövőt szövő hadak !
van cél, hű remény, bár az élet kemény,
de ki küzd - nem fél! az itt mindent elér !
ne legyen bálvány, mint fekete kátrány
amire néznek, mitől még nem félnek !?
s romboló vadság, céltalan konokság !
szívük.meg lelkük, ifjú edzett testük
szolgálja népem ! csak ezt tegyék ! 
– kérem !
mert a kábulat, mint egykor várunkat
az ellen törte, majdhogynem örökre...
de vitéz karok, mint egy erős marok
azt mondták, hogy nem ! ez volt ám a 
jellem !
ifjak! ti drágák! nemzet, hon ma várják,
hogy tisztán éljen az ifjú és égjen!
az ő reményük! királyi vezérük !
mert nekünk kellnek, így ők el nem 
vesznek !
a védő angyal mindnek súgja halkan:
hogy merre menjen, egyikük se vesszen !
kövesse a célt !és tudja miért élt !

Mgr. Katona Roland

Ulicami Senca
Ľudovít Fulla

Ulice v našom meste sú často 
pomenované po významných 
ľuďoch, no veľakrát o nich vie-
me veľmi málo. Mnohé z týchto 
osobností boli za komunizmu 
prenasledované a ich meno sa 
nesmelo ani spomínať, mnohé 
sú známe z učebníc základných 
škôl, a preto k nim pristupujeme 
ako k povinnému čítaniu – od-
mietame ich. Matica slovenská 
tieto osobnosti približuje Sen-
čanom.
Ľudovít Fulla, maliar, ilustrátor, 
grafik, zakladateľ slovenského 
moderného umenia medzi dvo-
ma  svetovými  vojnami.  Keď  
otvorím knihu Slovenských ľu-
dových rozprávok Pavla Dob-
šinského, očaria ma ilustrácie 
Ľudovíta  Fullu. Cez ne celá 
moja generácia vnímala roz-
právky.
Ľ. Fulla sa narodil v roku 1902      
v Ružomberku. Študoval v Pra-
he na umelecko-priemyselnej 
škole. Pre Senčanov je vzác-
na jeho prítomnosť ako učiteľa 
kreslenia v našom meste v roku 
1927.
Fulla veľmi úzko spolupracoval 
s Galandom, ovplyvnil ho kubiz-
mus, ruská ikonografia, ľudové 
umenie. Venoval sa aj drevore-
zom. Okrem ľudových rozprá-
vok ilustroval Podjavorinskej 
verše, Kalinčiakovu Reštavrá-
ciu, Jesenského Pani Rafikovú, 
ilustroval zbojnícku ľudovú po-
éziu Perečko belavé, červený 
dolomán.
V roku 1937 získal zlatú medailu 
na Svetovej výstave v Paríži za 
ústredný obraz cyklu Pieseň 
a práca. Učil na škole ume-
leckých remesiel v Bratislave                        
v rokoch 1937/39. Keď školu zru-
šili, odišiel do Martina. Po vojne 
vyučoval na Vysokej škole vý-
tvarných umení (1949/52). Keď 
sa vrátil do Martina, venoval sa 
ilustráciam ľudových rozprávok. 
V roku 1956 sa presťahoval do 
Žiliny a pracoval na rozmernom 
triptychu pre československý 
pavilón svetovej výstavy v Bru-
seli. Za svoju umeleckú činnosť 
dostal v roku 1963 titul národný 
umelec.
Od roku 1962 býval v rodnom 
Ružomberku, kde vybudovali 
jeho galériu, v ktorej žil a tvoril 
až do svojej smrti (od roku 1969, 
zomrel v Bratislave v roku 1980). 
V roku 1972 dostal za svoju tvor-
bu Rad republiky.            (H.Č.)

Vyslanec zvolenský v Senci
V jubilejnom roku Ľudovíta Štúra Mestská organizácia Matice 
slovenskej v Senci pozýva na divadelné predstavenie o jeho ži-
vote Vyslanec zvolenský v podaní hercov divadla J. G. Tajovské-
ho vo Zvolene. Uskutoční sa 17. septembra o 15. hod v senec-
kom kultúrnom stredisku. Vstup voľný. 

Ľudová hudba plesala nad jazerami

Najlepšie ľudové hudby z nášho regiónu sa 19. augusta pred-
stavili na južnej strane Slnečných jazier. Senčanka, Vištučanka 
i Šarfianka hrali známe i menej známe melódie, očaril aj súbor 
Drietomanka. Starodávnymi dychovými nástrojmi zaujal Draho-
mír Daloš, jazerami sa niesol zvuk píšťalok i fujary, ako aj čarov- 
né hlasy ľudových spevákov. 
Program spestril ľudový súbor z maďarského Mosonmagyaróv-
áru. Dychovky potešili srdcia prítomných a tých sa v peknom 
slnečnom počasí zišlo požehnane.                                            (r)

Takto nacúval do zastávky na novej autobusovej stanici šofér me-
dzimestského autobusu. K zraneniu ľudí našťastie nedošlo. Škoda 
sa odhaduje na necelých stotisíc korún. (r)

Záhradkári súťažne 
aj s pastvou pre oči 

Seneckí záhradkári opäť pri- 
pravujú  výstavu pre svojich 
členov a širokú verejnosť.          
V tomto roku po prvýkrát  
bude  od 15. do 18. septem-
bra výstava ovocia, zeleniny 
a kvetov, malieb a prác žiakov  
materských a základných škôl 
v priestoroch bývalého Domu 
záhradkárov na Fándlyho ulici 
(vedľa ZŠ Tajovského). Zaují-
mavosťou výstavy je možnosť 
pridelenia priestoru  pre rodiny 
s vlastnou úpravou (aranžova-
ním) zeleniny, ovocia, kvetov, 
zaváranín, sušeného ovocia 
a kvetov, rôznych doplnkov 
či záhradkárskych výrobkov                         
a pomôcok. Pre tých, ktorí ne-
majú záhradu, to bude pastva 
pre očí. Bude tu predaj vína, 
burčiaku a cigánskej pečienky. 
Víťazom odovzdajú ceny 16. 
septembra  o 14. hod. 
Najkvalitnejšie výpestky oce-
nia, najkrajšie postupujú na  
okresnú výstavu.                 (jb)
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Double.X sa stal pojmom 
aj luxusnou party mladých 

Hip-hop, techno, drum n bass           
a chillout, tieto hudobné štýly 
s viac ako tridsiatimi kvalitnými 
dídžejmi a kapelami presvedčili 
takmer štyritisíc ľudí, že sa oplatí 
premôcť a prísť. „Neviem, ako vy, 
ale ja som v živote takúto party 
nezažil. Je to luxus,“ niekedy nad-
ránom nevnímal jeden z návštev-
níkov už nič iné, ako prúd vyvola-
ných emócií. Nečudo, kombinácia 
aktraktívneho prostredia, elitných 
účinkujúcich a profesionálnej or-
ganizácie zabrala. Zakryté stany 
nad tromi tanečnými floormi, ex-
kluzívne hip-hop pódium, všade 
laserová šou, video a plazmové 
projekcie dodali akcii nevídaný 
komfort. Výkony nadšených účin-
kujúcich znásobilo vynikajúce ba-
viace sa publikum. 

Francúzi zmokli
Hip-hoperov vítali na Double.X-e 
sprejeri, ktorí sa legálne oddávali 
skrášľovaniu steny pri vstupe na 
Slnečné jazerá. Na začiatok všet-
kých žhavili slovenské hip-hopo-

vé želiezka v ohni, vrátane Veca 
a H16. Svojím zvukom nadchla aj 
česká formácia Indy and Witch. To 
sa už medzi ľuďmi motali najväčší 
ťahači hip-hopového programu 
Ness et Cité z francúzskeho Le 
Havru. Ani horúca atmosféra ne-
primäla moslimských členov sku-
piny, aby ochutnali zo seneckého 
bravčového kebabu. No vystúpe-
nie headlinera poznačil intenzívny 
dážď asi najviac. Skalní prívrženci 
francúzskeho hip-hopu sa však 
neskryli a domov odchádzali          
s podpismi svojich idolov. 

Chcú sa vrátiť
Pod stanom hravého drum n bass-
u sa skoncetrovala energia z plá-
že, vody aj tancujúcich. Excelent-
ným Angličanom, ktorí si hovoria 
The Deckwreckers, sa senecké 
publikum zapáčilo a automaticky 
si chceli rezervovať letenky na 
Double.X aj na budúci rok. Drum 
n bassová legenda Bad Compa-
ny  s MC Versom mali iné staros-
ti. Svoj meganápis na billboarde 

festivalu si dvojica, našťastie, ob-
hájila excelentne a na Slnečných 
jazerách sa vôbec nešetrila. Až 
tak, že domov sa celebrity vracali 
až v pondelok.

Ladida vyvádzala 
Technostage patril v najvychy-
tenejšom čase Marcovi Lenzimu                     
z Veľkej Británie. Hoci poda-
ktorých Angličan sklamal, krv 
v žilách všetkým zdvihla česká 
Dj-sexica Ladida. Známa spoloč-
níčka Tomáša Hanáka v českej 
talkšou Vodopád sa z neznámych 
príčin ,,zabudla“ v hoteli a na scé-
nu meškala. A tak jediná ženská 
DJ-ka akcie otriasla celým tech-
no-programom v základoch. Inak 
niet po organizačnej stránke open 
air akcii čo vytknúť. Síce sympa-
tická nezávislosť a underground 
sa oproti vlaňajšku vytratili, no 
kvalitná hudba zostala. Kondómy 
a poukážky na zľavu, ktoré dostal 
každý návštevník pri vstupe, boli 
len čerešničkou na torte.  

(kd)

Fínski rockeri bodovali
Koniec júla vyvrcholil v Senci na 
severe Slnečných jazerách impo-
zantne. Jedna z najlepších hard-
rockových kapiel súčasnosti The 
Rasmus prišla až z Fínska, aby 
potešila fajnšmekrov a vykúzlila 
úžasnú festivalovú atmosféru. 
,,Nebolo jednoduché získať tohto 
headlinera. Je za tým intenzívna 
polročná práca, zmluvne sme ho 
podchytili niekedy v máji. Prob-
lém bol nielen v dohode, čo sa 
týka honorára, ale aj v tom, že ka-
pela účinkuje po svete a je ťažké 
sa s ňou kontaktovať,“ vysvetľuje 
Braňo Jančich, zástupca organi-
zátora prvého ročníka festivalu  
Senec Open Air Fest spoločnosti 
H.o.M.E. Production.
Možno aj fakt, že frontman ka-
pely Lauri Johannes Ylönen mal 
informácie o Slovensku od svojej 
kamarátky, ktorá tu istý čas žila, 
pomohol, že do Senca napokon 
prišli, ubytovali sa v bratislavskom 
hoteli Crowne Plaza. 
Požiadavky kapely voči organizá-
torom boli spočiatku korenené aj 
hviezdnymi maniermi. Vyžadovali 
si nonstop teplú kuchyňu, za pódi-
om šatňu, sprchu, kuchára a pod. 

Z finskych rockerov sa napokon 
vykľuli pohodoví ústretoví chlapí-
ci, ktorým imponovalo prostredie 
i fanúšikovia. 
V rámci koncertu spravil The 
Rasmus prierez svojou tvorbou 
so všetkými singlami počnúc 
hitom F-F-F-Falling a ďalšími 
skladbami zo šiestich albumov,                                                        
aj z posledného Dead Letters, 
ktorým rockeri prekonali hranice 
Škandinávie aj Európy a presadi-
li sa vo svete. Záver seneckého 
koncertu bol bláznivo impozantný, 
previezli sa na loďke a v nočnom 
jazere si zaplávali...
A ako hodnotí B. Jančich festival? 
,,Veľmi pozitívne. Chceli sme, aby 
bol blízko Bratislavy, podarilo sa 
získať kvalitného headlinera, ale aj 
ďalšie české a slovenské hviezdy. 
Počas prvého dňa prišlo okolo šty-
ritisíc ľudí, na druhý deň ešte  asi 
o tisíc viac. Dúfame, že sa z neho 
stane tradícia, pretože fanúšikovia 
sa tešia na ďalší ročník. Poďako-
vať chceme však aj mestu Senec 
a Správe cestovného ruchu.“ 
Ďalšie informácie nájdete aj na 
www.senecfest.sk.

(el)

Hudobný festival Senec Open Air Fest má ambície stať sa tradíciou

Frontman kapely Rasmus L. J. Ylönen rozbláznil fanúšikov.
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Malá senecká firma predbehla giganty 
a ponúka klientom čoraz viac

Senecká spoločnosť    
e-Net je priekopníkom 
digitalizácie  sloven-
ských miest na Sloven-
sku. Keď pred viac ako 
rokom zaklopala na 
dvere mestského úradu 
v Senci, málokto tušil, 
čo dokáže. Jej konateľ 
Tomáš Juríček si však 
veril. Dnes táto firma 
ako prvá na Slovensku 
prináša jedným optic-
kým káblom klientom 
službu tripleplay, na 
ktorý majú napojený 
televízor, internet aj te-
lefón. Predbehla tak aj 
oveľa väčšie firmy, ktoré 
túto službu avizovali. Aj 
ďalšie slovenské mestá 
už produkt Juríčkovcov 
začínajú realizovať.

Spoločnosť e-Net pokryla 
káblovou digitálnou sieťou už 
približne 60 percent geogra-
fického územia Senca, pokry-
tých je spolu asi 2700 domác-
ností, ktoré postupne zapája-
jú. Ako uviedol konateľ firmy 
e-Net a tvorca projektu Tomáš  
Juríček, vybudovali chrbtico-
vú sieť a pripájajú ďalšie do-
mácnosti, doteraz ich je pripo-
jených okolo 500. ,,Konečná 
fáza - zapájanie domácností                                          
a spolupráca s ľuďmi sú naj-
náročnejšie.“ 
Ešte stále vyzývajú obyvate-
ľov, predovšetkým na Salám-
ke, ak chcú byť v blízkej bu-
dúcnosti pripojení, aby preja-
vili záujem. Nemusia sa zatiaľ 
zaväzovať, ani platiť. 

Rozmach na budúci rok
Ľudia veľké rozpínanie firmy 
e-Net pocítia predovšetkým 
na budúci rok, keď na všetky 
siete, ktoré v rámci rozkopá-
vok dávali do zeme, začne 

masovejšie pripájať konco-
vých klientov. 
Na Lichnerovej 35 v Slnečnom 
dvore otvorila firma e-Net Zá-
kaznícke centrum, kde nielen 
predvádza jednotlivé produkty 
a prijíma zákazníkov, ale reali-
zuje aj ankety s cieľom neustá-
le rozširovať a zlepšovať služ-
by. V súčasnosti tam ponúka 
počítač za bezkonkurenčnú 
cenu, ale aj iné výrobky. 

Umieračik pre černotu
Na budúci rok sa končí vysie-
lanie v pásme  MMDS a všetci, 
čo načierno chytajú programy 
svojimi ,,šrobovnicami“, môžu 
zostať zaskočení. ,,Upozorňo-
val som na to dávnejšie, mno-
hí tomu neverili. Ten čas sa 
však blíži, pretože nelegálni 
prijímatelia signálu sa nedajú 
ustrážiť.“
Súčasné analógové vysiela-
nie prechádza na digitálne, 
vychádzajúc z legislatívy Eu-
rópskej únie naň do približne 

roku 2011 prejde aj Slovensko. 
Digitálne vysielanie zvýši kva-
litu, ale aj kapacitu rozvodov 
a množstvo programov v ba-
líkoch. ,,Do takýchto balíkov 

už môže ísť až 50 televíznych 
programov, e-Net bude mať 
takúto ponuku v balíku Mega,“ 
vysvetľuje T. Juríček.

Televízia: Stabilná cena balíkov  

Na základe ohlasov ľudí a ich požiadaviek na zatraktívnenie 
programových balíkov e-Net rozširuje svoju ponuku a mení ich 
zloženie – v jednotlivých balíkoch pribudnú ďalšie programy. 
Cena sa navýši minimálne. Dôležité je, že v rámci viazanosti sa 
nemôže cena meniť. S týmto majú klienti u iných spoločností 
problémy.
V porovnaní aj so súčasnou konkurenciou prináša televízia 
vyššiu kvalitu aj viac programov za lepšie ceny. Pritom Senča-
nom ponúka aj operatívny servis a ďalšie výhody.
Senčania nielen že budú mať na svojich televízoroch kvalitný 
obraz, ale metropolitná optická sieť im prinesie aj ďalšie výho-
dy, doplnkové služby. 
Napríklad zákazník si bude môcť zvoliť úzko zamerané stani-
ce rovnakého žánru (športové, filmové a pod.) Na televíznej 
obrazovke bude môcť mailovať, surfovať po internete, voliť si 
rozhlasové stanice či požičiavať filmy bez toho, aby sa zdvihol 
z kresla. Spoločnosť e-Net má tieto služby už technicky pripra-
vené, ale novosťou predbehli slovenskú legislatívu. T. Juríček: 
,,Myslím si, že aj tak môžu byť v prevádzke najneskôr v lete 
budúceho roku.“

Sídlo spoločnosti e-Net na Lichnerovej ulici.
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Internet: Dvojnásobná rýchlosť za  rovnakú 
cenu, rýchle hry

Spoločnosť e-Net zdvojnásobuje rýchlosť internetu (download 
aj upload), pritom ceny sa nezmenili. Momentálne v rámci akcie 
„Prines klienta“. A aké obmedzenia má internet? Ako keby vám 
obmedzili rýchlosť na diaľnici na tisíc kilometrov za hodinu. Ak 
niekto predsa len neprimerane preťaží sieť, za trest mu ,,odíde“ 
mail a rýchlosť sa mu zníži o polovicu. K začiatku nasledujúceho 
mesiaca sa mu však všetko obnoví. Zatiaľ boli takto potrestaní 
štyria zo zhruba viac ako 500 užívateľov, k finančnému postihu 
nedochádza. ,,Ak máme ponúknuť kvalitný garantovaný produkt 
v rozumnej cene, nemôžeme plytvať kapacitou,“ vysvetľuje T. Ju-
ríček a dodáva, že nad limit obmedzenia sa naozaj dostane iba 
málokto.
Dnes  je módou sieťové hranie.  Na internete firma e-Net spustila 
aj prvý lokálny herný server   Counter Strike Server, ktorý je bez-
platný a hra je veľmi rýchla, komfortná.

Telefón: Nízke ceny hovorov, v budúcnosti 
aj ďalšie služby

Ak sa zákazník rozhodne aj pre telefónnu linku od firmy e-Net,  
doterajšiu pevnú linku si môže odpojiť. Cena za telefonovanie 
cez e-Net v rámci domovskej siete je len desať halierov za mi-
nútu. ,,Museli sme však riešiť cenu digitálnych aparátov, preto-
že je príliš vysoká. No v závislosti od výšky paušálu a doby via-
zanosti poskytujeme zľavu, Senčanom vychádzame v ústrety. 
Telefóny sú komfortné, majú väčšie tlačidlá aj displej, hlasitý 
hovor a ocenia ich aj starší ľudia. Je to výhodné, veď ktorý 
operátor ponúka takú nízku cenu za minútu hovoru?“ vraví T. 
Juríček. Navyše táto firma v budúcnosti spustí v rámci pevnej 
telefónnej linky ďalšie služby  - call centrá pre rôzne asistenčné 
služby či poradne a pod. 

Získali licenciu 
na televízne vysielanie 

Mesto Senec zatiaľ rokuje so 
spoločnosťou, ktorá bude 
realizovať kamerový systém 
v Senci a využívať naťaha-
né optické káble spoločnosti                         
e-Net. O túto službu začína byť 
veľký záujem, predovšetkým 
v súvislosti s narastajúcou vý-
stavbou rodinných domov, ale 
aj dohliadaním mestskej polície 
na niektoré časti Senca. Podľa 
T. Juríčka momentálne  nie je 
vhodné sa k tomu predčasne 
vyjadrovať. 
,,Čo sa týka lokálnej televízie, 
naša spoločnosť na ňu už do-
stala licenciu, avšak testovacia 
prevádzka sa spustí k začiat-
ku budúceho roka, pretože až 
vtedy bude počet sledujúcich 
abonentov zaujímavý. Spoloč-
nosť e-Net však prejavila záu-
jem spolupracovať s odborník-
mi, ktorí by si túto zaujímavú 
oblasť zobrali „pod palec“.

Satelity (v súčasnosti už dva pribudli), ktorými firma e-Net prijíma 
digitálny signál.

Zákaznícke centrum na Lichnerovej 35.
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Senecký rodák, profesionálny zápasník Ján Strešňák, alias Vilo Bur, bol borec svetového formátu

Dopingom kačka a fľaška červeného
Traduje sa, že pred zápasmi 
v Tatra Ringu v Bratislave si 
najprv dal pečenú kačku, vypil 
fľašku červeného vína, zapálil 
si cigaru a až potom sa pobral 
do ringu. Nuž, boli to iné časy. 
V dramatickom dueli s maj-
strom sveta  Afričanom Ali-
Ben Abduhom prišiel takmer 
o ucho, keď  mu ho v zápale 
boja odhryzol. Lekári mu ho 
prišili a všetko dobre dopadlo.  
V zápase zvíťazil a aj ucho mu 
zostalo… Za dvadsať rokov 
svojej činnosti získal mno-
ho úspechov a ocenení. Na 
Slovensku bolo málo takých 
športovcov, ktorí propagovali 
s takým prenikavým úspe-
chom našu vlajku  v európskej 
či svetovej konkurencii na ži-
nenke.
Profesionálny zápasník Sen-
čan Ján Strešňák by sa bol 
19. apríla tohto roku dožil  sto 
rokov. Ako si na neho spomí-
na jeho syn Ján? ,,Ako malý 
chlapec som mu sedel na ruke        
a počúval jeho rozprávky z ce-
lého sveta. Neskôr som ich ja 
rozprával svojim deťom.“
Svetlo sveta uzrel  v Senci         
v roku 1906. V rodine hostin-

ského Karola a Vilmy Streš-
ňákových vyrastal so svojimi 
súrodencami Júliou, Aničkou, 
Zuzkou, Alexandrom, Ernes-
tom a Viliamom. Vyučil sa 
za mäsiara údenára vo firme 
Rosochatecký a Riegler na 
Obchodnej ulici v Bratislave. 
Ako 17-ročného v športovom 
klube TAC Bratislava ho za-
čali zasväcovať do umenia 
grécko-rímskeho zápasenia. 
V roku 1925 odišiel za prácou 
do Francúzska. V Paríži praco-
val v rôznych potravinárskych 
firmách, napr. Felix Potin, Vil-
lette a Cie, Fleury a Michon. 
Tu prežil aj svoj medzinárodný 
krst na žinenke. 

Žatva ocenení
Vystupoval pod umeleckým 
menom Vilo Bur, čo bolo           
v tých časoch bežné. So svo-
jou výškou 185 centimetrov             
a hmotnosťou 125 kilogramov 
vzbudzoval úctu i obdiv u obe-
censtva v ringoch po celej Eu-
rópe, ale aj na troch svetadie-
loch, kde pôsobil.
V roku 1935 absolvoval veľké 
turné. Cez Poľsko a Nemecko 
prešiel do Ruska a  na Sibír, 

vítala ho Ukrajina aj Kaukaz. 
V Rusku pobudol sedem me-
siacov a získal rad víťazstiev 
a ocenení, ale aj mnoho cen-
ných skúseností, najmä v zá-
pasoch s ázijskými borcami, 
pre ktorých zápasenie bolo 
takmer národným športom. 
Zápasil v Moskve, Leningrade, 
Omsku, Irkutsku, Astrachani, 
Kijeve, Charkove, Dneprostroji 
a ďalších mestách.

Mal rád Gretu Garbo
Späť viedla jeho cesta cez Bel-
gicko do Anglicka, kde zápasil 
vo voľnom štýle v tzv. catch-
as-catch-can zápasoch (voľne 
preložené chyť ako môžeš).
Po vypuknutí občianskej vojny 
musel prerušiť úspešné tur-
né po Francúzsku, Portugal-
sku   a Španielsku. Po návrate               
z Talianska a krátkom pobyte  
v rodnom Senci sa stihol ože-

Dobová fotografia: križovatka Krátkej ulice s námestím v období, keď bol Ján Strešňák na vrchole 
svojej zápasníckej kariéry.

Ján Strešňák bol v roku 1947 vo váhe do 125 kilogramov medziná-
rodným majstrom strednej Európy. Na krku má aj ďalšie vzácne 
medailové ocenenia.
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niť s pôvabnou 
dámou Mar-
gitou Barano-
vou. Z tohto 
manželstva sa 
narodili tri deti 
– Mária, Eva    
a Ján.
Veľký zápas-
ník sa o po-
litiku takmer 
n e z a u j í m a l . 
Rád čítal pre-
dovšetkým za-
hraničnú tlač: 
L´Humani té , 
Eulenspiegel, 
Kurier, ale aj 
domácu den-
nú tlač. Jeho 
o b ľ ú b e n o u 
herečkou bola 
Greta Garbo. 
Rád hral šach. 
Bol gurmán, 
neodpustil si 
dobré jedlo, 
červené víno. 
Obľúbil si ku-

bánske cigary a mal rád dob-
rých ľudí.
Na turné po Rusku absolvo-
val okolo 40-tisíc kilometrov. 
Najväčšie trofeje získal v Mos-
kve, v anglickom Plymouthe              
a Manchestri, vo francúzskom 
Lille či v Strasburgu a Alžírsku. 
Po krátkom odpočinku v Sen-
ci odišiel na turnaj do Varšavy        
a potom na majstrovstvá sve-
ta. Po druhej svetovej vojne 
mal na námestí Dr. Beneša                      
v Senci pohostinstvo, ktoré 
neskôr znárodnili. Zamestnaný 
bol potom v RaJi ako výčapník      
v maďarskej reštaurácii.
Toto sú len krátke fragmenty 
z jeho bohatého športové-
ho  a spoločenského života,                
z jeho ciest po svete.
Okrem J. Strešňáka sa spo-
mínajú ešte ďalšie dve mená          
v zápasení – seneckí rodáci 
Zoli Szatinský a o trochu mlad-
ší Jozef Gottgeisl.

Príspevok pripravili dcéra 
Mária a syn Ján, spracovala 

Mgr. Jana Strešňáková. 
Foto rodinný archív.

Ján Strešňák ml. pripravuje aj internetovú stránku, kde bude viac 
informácií a podrobností o jeho otcovi, uvažuje o vydaní knižočky 
o športovom dianí v tomto období. ,,Prosíme touto cestou Senča-
nov, ktorí otca poznali a môžu prispieť osobným zážitkom, prího-
dou či iným materiálom, aby sa ozvali na adrese: Ján Strešňák, 
Bernolákova č. 4, 903 01 Senec.“

O dramatické chvíle nemal zápasník Ján Strešňák 
núdzu. Hoci na žinenke zdolal majstra sveta Afri-
čana Ali-Ben Abduha (na obr. hore), ten mu v zá-
pase odhryzol ucho. Našťastie lekári mu ho prišili, 
súboj napokon vyhral.

Mladomanželia. Manželka Margita Baranová si Jána Strešňáka 
vzala v časoch, keď jeho kariéra pomaly vrcholila.

Učňovské roky, vtedy so zápase-
ním Ján Strešňák začínal.

Karikatúra, ktorá vznikla po zápase s čiernym majstrom svete.



Vzdelávanie a príprava pre trh práce je teoretická alebo prak-
tická príprava, ktorá umožňuje získať nové vedomosti a od-
borné zručnosti na účel pracovného uplatnenia uchádzača     
o zamestnanie (UoZ) a záujemcu o zamestnanie (ZoZ) najmä 
vzdelávacími aktivitami zameranými na:
- dokončenie vzdelania na základnej škole alebo štúdia na 
strednej škole za účelom získania dokladu o ukončení vzdela-
nia na ZŠ alebo štúdia na SŠ v poslednom ročníku príslušnej 
školy
- na vzdelávanie a prípravu na konkrétne pracovné miesto na 
základe prísľubu zamestnávateľa na prijatie do zamestnania
- na vzdelávanie a prípravu na začatie prevádzkovania alebo 
vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti.

     Info: tel.: 033/690 26 25

Zamestnanecká prax je krát-
kodobé pridelenie dlhodobo 
nezamestnaného uchádza-
ča o zamestnanie (UoZ)                  
k zamestnávateľovi za úče-
lom obnovenia alebo zís-
kania odborných zručností        
a pracovných návykov, vrá-
tane otestovania vhodnosti 
UoZ na prijatie do pracovné-
ho pomeru. Zamestnanecká 
prax trvá min. 30 dní a max. 
60 dní najmenej šesť pracov-
ných hodín denne a najviac 
40 pracovných hodín týž-
denne. 
 V priebehu vykonávania za-
mestnaneckej praxe zostáva 
UoZ v evidencii úradu a má 
nárok na úhradu cestovných 
výdavkov a stravného. 
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Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Pezinku,
odbor sociálnych vecí a rodiny, 

pracovisko Senec, Hurbanova č. 21, 903 01 Senec

oznamuje,

že do 31. 12. 2006 bude každý piatok 
realizovať v priestoroch OZ Filip, n. o. 

v Senci, ul. Vajanského č. 43

Klub obetí domáceho násilia
V prípravnej fáze klubu pôjde najmä o individuálne sedenia 
so psychológmi. V prípade Vášho záujmu nás vopred kon-

taktujte pre termín:
- nepárny týždeň Mgr. Zoltán Szabó 02/4020 2833
- párny týždeň Dr. Iveta Ivančíková 02/4592 4854.

 Projekt je realizovaný za finančnej podpory 
Rady vlády SR pre prevenciu kriminality

PRÍSPEVOK NA VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV
Cieľom projektu je podpora 
vzdelávania zamestnancov 
zamestnávateľa súvisiaca so 
vznikom nových pracovných 
miest, udržaním už existujú-
cich miest najmä pre zamest-
nancov so stredoškolským      
a nižším vzdelaním. Podporou 
vzdelávania realizovaného za-
mestnávateľom je motivovať 
zamestnávateľov k vzdeláva-
niu svojich zamestnancov a aj 
touto cestou predchádzať hro-
madnému prepúšťaniu a na-
pomôcť k vytváraniu nových 
pracovných miest. Vzdeláva-

nie zamestnancov vykonáva 
zamestnávateľ formou vše-
obecného alebo špecifického 
vzdelávania s cieľom zvýšiť ich 
vzdelanostnú úroveň, pracov-
ný potenciál a adaptabilitu.
Príjemcami štátnej pomoci na 
vzdelávanie sú fyzické osoby 
alebo právnické osoby opráv-
nené na podnikanie, alebo 
združenie malých a stredných 
podnikov.
Výška príspevku sa vypočíta 
podľa schémy štátnej pomoci 
najviac do výšky 85 % pre Bra-
tislavský kraj, maximálne 50-

tis. Sk na jedného zamestnan-
ca a maximálne 10 miliónov 
pre jedného zamestnávateľa.
Na základe uzatvorenej pí-
somnej dohody môže úrad po-
skytnúť zamestnávateľovi prís-
pevok najviac do výšky   85 % 
oprávnených nákladov, ak po 
ich skončení bude zamestná-
vateľ zamestnávať zamestnan-
ca najmenej 12 mesiacov.

Info: ÚPSVaR v Pezinku, 
ul. Moyzesova 2, 

3. posch., č. dverí 403, 
tel.: 033/690 26 25

ZAMESTNANECKÁ PRAX 

VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA PRE TRH PRÁCE  ODBORNÉ PORADENSKÉ SLUŽBY
S realizáciou regionálneho projektu pod názvom Zefektívnenie, 
modernizácia a zvyšovanie rozsahu odborných poradenských 
služieb začal ÚPSVaR v Pezinku, odbor služieb zamestnanos-
ti, od apríla tohto roku. Regionálny projekt je spolufinancovaný        
zo štrukturálneho fondu Európskej únie - Európskeho sociálne-
ho fondu a zo štátneho rozpočtu. 
Hlavným cieľom projektu je skvalitnenie, modernizácia a zvyšo-
vanie rozsahu odborných poradenských služieb pre uchádzačov 
o zamestnanie evidovaných na ÚPSVaR v Pezinku realizovaných 
formou individuálneho a skupinového poradenstva. 
Tento projekt je prednostne určený pre znevýhodnené skupiny 
uchádzačov o zamestnanie, ale môžu sa do neho prihlásiť všetci 
klienti úradu, ktorí majú záujem.

Info: tel.: 033/690 26 32

VZDELÁVANIE  ZAMESTNANCOV ÚRADU PRÁCE
Európsky vodičský preukaz na počítač - ECDL

ÚPSVaR v Pezinku realizuje 
projekt na zvyšovanie odbor-
nosti zamestnancov štátnej 
správy v informačných tech-
nológiach a zručnostiach pri 
práci s počítačom pod názvom 
„Vzdelávanie zamestnancov 
Úradu práce, sociálnych vecí 
a rodiny v Pezinku za účelom 
získania Osvedčenia ECDL 
Štart“. Projekt je spolufinanco-
vaný z prostriedkov Európske-
ho sociálneho fondu.
Hlavným cieľom projektu je 
podpora vzdelávania zamest-
nancov za účelom zdokona-
ľovania a rozširovania si ve-
domostí v oblasti počítačovej 
gramotnosti, pričom cieľom je 

získanie medzinárodne uzná-
vaného ECDL osvedčenia 
(European Computer Driving 
Licence). Do projektu je zapo-
jených všetkých 140 zamest-
nancov úradu. Vzdelávanie 
spočíva v príprave na testova-
nie na 4 vybrané moduly zo 7 
tematických celkov. 
Za dodržanie predpísaných 
pravidiel zodpovedá Sloven-
ská informatická spoločnosť.
Každý účastník testovania zís-
ka Index ECDL a každému, kto 
splní podmienky úspešného 
absolvovania, udelia Certifi-
kát ECDL Štart, t. j. Európsky 
vodičský preukaz na počítače 
Štart.



13SENČAN   SEPTEMBER/2006 ŠPORT

Senecký volejbal má súťažné zastúpenie vo všetkých vekových kategóriach

Omladené prvoligistky s ťažkou úlohou
Volejbalistkám VK Tajovského 
Senec a volejbalistom, zve-
rencom Jany Leginusovej, 
leto ubehlo  zrejme rýchlejšie 
ako ostatným.
Veď dievčatá sa ešte ani ne-
stihli poriadne spamätať z mi-
nuloročného úspechu – účasti 
v I. lige junioriek a udržania 
sa v nej a už sa pripravujú na 
nadchádzajúci ročník. Pritom 
ten uplynulý bol pre ne neob-
vykle dlhý, pretože vyvrcholil 
turnajmi. Okrem 2. miesta (11. 
júna) na veľkom medzinárod-
nom turnaji – Hubkovom me-
moriáli v Bratislave, sa ako 
víťazky škôl v Bratislavskom 
kraji zúčastnili na Kalokagatii 
– medzinárodnej olympiáde 
mládeže  v Trnave (27. – 29. 
júna). Reprezentovali úspeš-
ne, keď spomedzi dvanástich 
družstiev skončili štvrté nap-
riek tomu, že im chýbali dve 
opory.
Dievčatá sa do Trnavy chcú 
prebojovať opäť, no budú to 
mať ťažké, pretože z družstva 
zostalo len torzo z rôznych dô-
vodov (vekové obmedzenie, 
zranenia, odchod do iných 
celkov, zmena bydliska či ne-
záujem o výkonnostný volej-
bal).
Z minuloročného kádra ju-
nioriek zostali hrať Veronika 
Urbanovičová, Viktória Luptá-
ková a Lenka Senková. Ďalšie 
budú Senec reprezentovať               
v I. lige junioriek, ale aj v maj-
strovskej súťaži žiačok oblasť 

Bratislava (Alexandra Agne-
rová, Zdenka Jančia, Daniela 
Jančia, Denisa Martynková, 
Jesika Görfölová, Lujza Med-
vecká  a veľký talent – nováčik 
Dominika Bányaiová. Všetky 
dievčatá okrem L. Senkovej sú 
vekovo žiačky. Príďte ich po-
vzbudiť do telocvične ZŠ Ta-
jovského.  Prvý zápas Senec 
– Považská. Bystrica sa hrá 
14. októbra v sobotu o 9.30.
Volejbal v Senci má súťažné 
zastúpenie vo všetkých ve-
kových kategóriach – muži           

3. liga  a ženy 2. liga, juniorky 
1. liga (udržali súťaž), žiačky 
Majstrovstvá oblasti Bratisla-
va (skončili na 4. mieste), žiaci 
protidrogová liga, dospelí mi-
xová liga KŠÚ (v Kresťansko-
športovej únii pôsobí aj bý-
valý dlhoročný tréner žiačok 
v Senci Milan Potočár, ktorý 
je iniciátorom mixovej ligy.                 
V nej Senčania vlani obsadili 
4. miesto).
Volejbalisti radi uvítajú me-
dzi sebou ďalších milovní-
kov volejbalu, aj bývalých 

hráčov a hráčky, ktorí majú 
chuť zahrať si v utorok a vo 
štvrtok v telocvični ZŠ Tajov-
ského od 17. do 20. hod. Deti 
od deväť rokov v sprievode 
rodičov.

Piesok preveril talenty
V júli a auguste volejbalis- 
tky každú nedeľu zvádzali 
tuhé boje v mixe  v rámci                 
1. ročníka Seneckej beach 
volejbalovej ligy. Z chlapcov 
najviac turnajov absolvovali 
veľké talenty  Samuel Šušla 
a Peter Jasaň. Všimol si ich 
aj v Senci  dovolenkujúci 
asistent reprezentačného  
trénera SR vo volejbale mu-
žov Miroslav Palgut. Tretiu 
najvyššiu účasť v beachi mal 
Viktor Poizl, s ktorým tiež  
môžu seneckí muži v budúc-
nosti rátať. Z dievčat najviac 
turnajov absolvovali Vero-
nika Urbanovičová, Jesika 
Görfölová, Denisa Martyn-
ková a Alexandra Agnerová.
Najlepším beach volejbalis-
tom do 15 rokov sa stal Sa-
muel Šušla , medzi dievčata-
mi Jesika  Görfölová. 

Tím prvoligových junioriek z uplynulej sezóny.
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SFM Senec prešiel viacerými zmenami, stavia ihrisko s umelou trávou

Zdravá konkurencia je plusom
Ambície tie najvyššie, zdravá kon-
kurencia na jednotlivých postoch, 
podstatné zmeny v hráčskom 
kádri i realizačnom tíme. To je 
stručná súčasná charakteristika 
druholigového futbalového tímu 
SFM Senec, ktorý si postupom     
v minulej sezóne privlastnil his-
torický úspech. Mužstvo prevzal 
tréner Libor Fašiang.
Príchodom nových hráčov sa zvý-
šila konkurencia na jednotlivých 
postoch, do mužstva začlenili 
chlapcov, ktorí hrávali 1. doras-
teneckú ligu a tých, ktorí prišli 
do Bratislavy študovať, rovnako 
hráčov, ktorí  už účinkovali v pop-
redných bratislavských kluboch.        
Prezident klubu Alexander Matlák 

v súvislosti s ambíciami vraví, že 
,,keďže ide o novú súťaž   v rám-
ci organizačnej štruktúry SFZ             
a objektívne nepoznáme kvality 
súperov, cieľ upresníme po je-
sennej časti súťaže.“ S doterajším 

účinkovaním v 2. lige sú spokojní, 
väčšia spokojnosť je však s defen-
zívou, ako s útokom. 
Klub chce skvalitniť aj tréningový 
proces, preto sa s podporou SFZ 
pustil do výstavby ihriska  s ume-

lou trávou v areáli futbalového šta-
dióna vo Veľkom Bieli, kde hrajú 
ligové zápasy, ako aj do výstavby 
sociálnych zariadení a posilňovne 
pre hráčov.
Účinkovanie vo vyššej súťaži je 
samozrejme náročnejšie po kaž-
dej stránke, preto je vedenie klubu 
vďačné sponzorom. Zabezpečujú  
chod nielen seniorského áčka, 
ale celého klubu (dve seniorské                                                         
a jedenásť mládežníckych cel-
kov). Sú to predovšetkým Mestský 
úrad Senec,  Obecné úrady Veľký 
Biel a Réca, bratislavské firmy De-
los, Different, Bayer Cropscien-
ce, a Wigrotrade, zo Senca Trios                                                        
a Odemat, z Galanty Agrisem.

Eva Lauková

Realizačný tím: Libor Fašiang (tréner),  Ivan Kolembus (asistent tré-
nera), Ladislav Tóth (tréner brankárov), Jozef Szucs (masér), Pavol 
Demovič (vedúci mužstva)
Mužstvo – brankári: Peter Vencel, Martin Matlák, Marek Gašperík (pri-
šiel z Čierneho  Balogu), obrancovia: Ján Fiľak, Tomáš Blaho, Tomáš 
Karč (Ružomberok), Daniel Lacko (Prešov), Martin Bočko (FC Senec), 
Tomáš Kolomy (Ružinov), záložníci: Marek Poór), Gabriel Petrovič, 
Jozef Krajčovič, Ľudovít Andrássy, Štefan Bódiš, Branislav Štellár, Atti-
la Sebok (Veľké Uľany), Martin Gabura (Inter), Tomáš Szollos (Košice), 
Andrej Hanták (Artmédia), útočníci: Ivan Čeredejev (Artmédia)

Seneckí stolní tenisti sa pripravujú 
na novú sezónu v rovnakom zlože-
ní ako minulý rok. Prvoligové muž-
stvo, ktoré tvoria Richard Nagy, 
Ivan Fiala, Stanislav Gális, Martin 
Maczeák a René Mihalský pod ve-
dením Ľudovíta Nagya intenzívne 
trénuje vo svojej hale na futbalo-
vom štadióne. Cieľom je udržať sa 
medzi dvanástimi celkami v 1. lige, 
podľa možnosti s menšími problé-
mami ako minulý rok. Prvý zápas 
hrajú naši na domácich stoloch 
30. septembra o 10. hod. s ambi-
cióznou Račou. Na svoje súťaže 
sa pripravujú aj ďalšie družstvá 
mužov a žiaci. Najmä o terajších 
mladších žiačkach by sme mohli v 
najbližších rokoch počuť viac.  (if) 

Druholigové senecké hádzanárky pod taktovkou novej trénerky

,,Mám pred sebou výzvu“
Novú trénerku Violu Gaburovú 
(ale aj nové ambície) majú senec-
ké druholigové hádzanárky od 24. 
júla. Nahradila Františka Gábriša, 
ktorý bude celok zabezpečovať 
po manažérskej stránke, podpo-
ruje ho aj finančne.
Bývalá reprezentantka v hádzanej 
V. Gaburová (za slobodna Pav-
lasová), trojnásobná majsterka 
Československa, ktorá hrávala 
za prvoligový Inter Bratislava                
a neskôr robila trénerku, berie 
nové pôsobenie ako výzvu. ,,Je to 
moja práca, musím viesť kolektív, 
v ktorom sú hráčky od sedemnásť 
do 35 rokov. Z toho vyplýva aj iný 
tréningový proces. 
Hráčky však chcú na sebe praco-
vať a cieľ máme úplne najvyšší: 
postup do prvej ligy. Na prvom 

stretnutí som im povedala, či so 
mnou do toho idú, pretože začiat-
ky budú ťažké a – hádzaná bolí. 
Súhlasili. Musia si zlepšiť kondič-
ku, chýba im technika. Nacviču-
jeme herný systém, kombinácie, 
učia sa terminológiu. Postupne 
budeme tím dopĺňať. Na hosťova-
ní  budeme mať dievčatá z Modry, 
ale aj jeden veľký ľavoruký talent.“ 
Meno zatiaľ neprezradila.
Trochu sa musela prispôsobiť aj  
ona hráčkam, pretože medzi nimi 
sú aj matky s deťmi.
Hráčky si chvália jej prístup, lebo 
vniesla do tímu niečo nové. Ožili, 
majú motiváciu a trénerka ich stá-
le prekvapuje niečím novým. 
Absolvovali aj prvé turnaje. Na 
medzinárodnom turnaji v ma-
ďarskom Dorogu skončili štvrté, 

v Pezinku na Seneckom  turnaji 
obsadili tretie miesto. Na rovnakej 
priečke sa umiestnili na kvalitne 
obsadenom turnaji v Nesvadoch 
za prvoligovými celkami Zlatná     
a Inter (na čele s reprezentačným 
trénerom Tomášom Kuťkom), čím 

trénerku veľmi potešili. Problé-
mom seneckej hádzanej je, že       
v Senci nemajú vhodnú halu a tak 
trénujú a hrajú zápasy v Pezinku 
a Modre. Mesto čaká na možnosť 
získať financie z fondov EÚ. 

 Eva Lauková

Stolní tenisti začínajú v prvej lige doma s Račou 

Druholigový tím SFM Senec

Pozývame Vás 
na medzinárodné preteky

ŠÍP PICCARDU
Preteky sa uskutočnia 
16. septembra 2006 

na južnej strane 
Slnečných jazier.
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Fun klub núti futbalistov FC Senec siahať až na dno síl a bojovať do konca

Kotol plný fanúšikov 
pocítil aj pelendreky

Kričia do rytmu, až im odídu 
hlasivky. Skandujú, tlieskajú. 
Tlačia svojich futbalistov do-
predu. Veď hrajú najvyššiu 
súťaž a to už čosi znamená. 
Pomáhajú im rapkáče aj bu-
bon, na ktorý udierajú fľašou. 
Paličky by to nevydržali... 
K tomu transparenty, klubové 
šály. Keby tak ešte mohli pou-
žívať dymovnice!
Seneckí fanúšikovia vo Fun 
klube Senecký kotol patria       
k najvernejším na Slovensku, 
povzbudzujú aj na každom 
zápase u súpera, organizujú 
výjazdy. Ľubomír Guldan vra-
ví, že ako hráč to cíti aj na tráv-
niku. Veď v Žiline prehrávali 
0:6 a ich verní chlapci ešte aj 
za tohto nelichotivého stavu 
vytrvalo povzbudzovali.  
,,V Žiline to nebolo nič príjem-

né. Práve preto však potrebo-
vali podporu,“ rozvíja úvahy 
Robo Mészáros, pravá ruka 
šéfa klubu Tibora Mészárosa. 

Robo spolu s Borisom Gaš-
parom sú najskalnejší, majú 
najvyššiu účasť na zápasoch 
(ich túžbou je vidieť naživo                
v akcii Manchester United). 
Boris drží absolutórium – ne-
chýbal ani raz, Robo má jednu 
absenciu! Futbalom žijú, Boris 
ho kedysi hrával, po problé-
moch s kolenami však pri ňom 
zostal aspoň v tejto podobe.
Seneckí fanúšikovia odsudzu-
jú ultra funs a ich výčiny na 
štadiónoch, avšak neadek-
vátne zákroky polície, ako                     

v žilinskom prípade, ich šo-
kujú. Rovnako ako policajné 
provokačné vety typu Prečo 
neplatia forintami...
Fanúšikovia z Kotla majú veľmi 
dobré vzťahy s vedením klubu 
a s hráčmi priam vynikajúce. 
Postup do Corgoň ligy oslávili 
aj v domovskej Krčme Šport.
Senecký kotol má asi 50 regis-
trovaných členov, stovka by 
vraj bola fajn. Registrovaní  si 
domáce zápasy môžu pozrieť 
za polovičnú cenu. Na svoju 
činnosť sa skladajú, nemajú 
firmy, ktoré by ich podporili. 
Najskalnejší fanúšikovia sú 
slovanisti, nasledujú Trnavča-
nia. 
,,Vlani sa robilo hodnotenie 
slovenských futbalových fa-
núšikov, Senecký kotol skon-
čil šiesty. Chceme sa zlepšiť 
a poskočiť na tretie miesto. 
Hodnotí sa napríklad počet 
výjazdov, efekty, povzbudzo-
vanie,“ vysvetľuje R. Mészá-
ros. Potešila by ich aj ešte 
väčšia účasť divákov na do-
mácich zápasoch. No sú radi, 
že do povzbudzovania sa už 
začali zapájať aj tribúny, ktoré 
vyprovokovali.  

Text a foto Eva Lauková

Zastavme sa ešte pri zápase v Žiline. Takú nakladačku od policajtov, 
akú tam dostali niektorí Senčania, ešte nezažili. V diskusnom fóre na 
internete sa objavil opis situácie. Časť vyberáme: ,,Asi desať kilomet-
rov pred Žilinou sa začínajú diať čudné veci.  Pripája sa ku nám  poli-
cajné auto s A.C.A.B.  Pri jednom parkovisku spomaľujeme a na ceste 
spozorujeme po zuby ozbrojené ,,korytnačky“  (nechýbala ani bro-
kovnica). Zastavujú autobus. To, čo sa dialo potom, pripomínalo skôr 
protiteroristický zásah. Kto sa im nepáčil, toho automaticky vyhodili 
z autobusu a pritom kričali: Skončili ste s futbalom! Mimo autobusu 
niektorí pocítili tvrdosť pelendrekov.    
 Pri vstupe na štadión prechádzame prísnou kontrolou.  Začína sa zá-
pas, atmosféru robíme len my. Do prestávky už prehrávame 0:2. Cez 
prestávku je veľký zmätok, lebo A.C.A.B. púšťajú do bufetu len po šty-
roch oranžových a spred bufetu nás posielajú do r..i.  Jeden z našich  
tancuje v sektore. Následne dostáva úder a zaobchádzajú s ním ako 
so psom. Fandíme, fandíme,  ale dostávame góly. Koniec zápasu, ba-
líme vlajky. Pri nástupe do autobusu opäť   brutalita zo strany A.C.A.B. 
Jedného z našich z neho vytiahnu a surovo dobijú. Bezdôvodne.“

Brutálne ozbrojené ,,korytnačky“

Prvé víťazstvo Senčanov
na horúcej pôde Interu

FC Senec zaznamenal 8. septembra prvé víťazstvo v Corgoň 
lige na trávniku súpera a usadil sa na peknej piatej priečke. Bra-
tislavský Inter zdolal 1:2, keď seneckí hráči príkladne zabojovali. 
Po góle Interu z penalty v 10. min. o dve minúty kontroval Harsá-
nyi a v 30. min. spečatil výsledok Ray.
Šťastní boli aj seneckí fanúšikovia, keď navyše po zápase im 
hráči aj zatlieskali a poďakovali sa za povzbudzovanie. ,,Naozaj 
nás tam bolo počuť. Prišli sme na Inter asi dvadsiati piati a keby 
sa zápas nebol presúval zo soboty na piatok, bolo by nás aj 
viac,“ približuje atmosféru šéf  fun klubu Tibor Mészáros. Jed-
ného seneckého fanúšika zo zápasu odviedli po vhodení dy-
movnice, Tibor ho bráni: ,,Nehodil  ju na štadión. Futbalový zväz 
prijal rozhodnutie a polícia sa tým riadi, ale myslíme si, že zápas 
bez dymovníc - samozrejme, keď sa nezadymí hracia plocha, či 
svetelných efektov nemá tú správnu atmosféru.“ V krčme Šport 
vládla po návrate dobrá nálada.

Robo Mészáros (vľavo) a Boris Gašpar, najskalnejší z fun klubu.
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Program filmových 
predstavení a kultúrnych 

podujatí na september 2006
KINO MIER

Začiatok predstavení o 18. hod.

11. pondelok   STRAŠNÁ HALUZ
Šťavnatá paródia pri hľadaní pána Pravého.
USA, MP, 92 min.

Vstupné: 60 Sk

12. utorok   HORY MAJÚ OČI
Tí šťastnejší zomrú prví... Horor. Thriller.
USA, MP, 92 min.

Vstupné: 60 Sk

14. 15. štvrtok – piatok
PIRÁTI KARIBIKU: TRUHLICA MŔTVÉHO MUŽA
Pokračovanie úspešného dobrodružného veľkofil-
mu. USA, MP, 149 min.

Vstupné: 70 Sk

16. 17. sobota – nedeľa   DA VINCIHO KÓD
Hľadajte pravdu. Stopy ukryté v najslávnejších die-
lach Leonarda da Vinciho. USA, MP, 152 min.

Vstupné: 60 Sk

18. 19. pondelok – utorok   NABOSO
Ako ďaleko ste ochotní zájsť, keď ste zaľúbení ? 
Komédia , dráma i romanca. Nem., MP, 118 min.

Vstupné 65 Sk

21. 22. štvrtok - piatok o 16. hod. 
SCARY MOVIE 4
Tvorcovia série Scary Movie sú späť so zatiaľ najule-
tenejším pokračovaním. Komédia. USA, MP, 83 min.

Vstupné: 60 Sk

23. 24. sobota – nedeľa   LEMRA LEMRAVÁ
Niekomu stačí naznačiť. Niekoho musíte postrčiť. 
M. McConaughey a S. J. Parker. USA, MP, 98 min.

Vstupné: 60 Sk

25. pondelok   SATAN PRICHÁDZA
Proroctvo je jasné. Znamenia sú nespochybniteľné.  
USA, MN 15, 108 min.

Vstupné: 60 Sk

26. utorok   LIBERTIN
John Wilmot najväčším výtržníkom na dvore kráľa. 
J. Depp, J. Malkovich, S. Morton. USA, MP, 130 min.

Vstupné: 60 Sk

28. 29. štvrtok – piatok
RÝCHLO A ZBESILO: TOKIJSKÁ JAZDA
Rýchlo a zbesilo sa posunieme do japonskej metro-
poly Tokia. USA, MP, 100 min.

Vstupné: 60 Sk

30. sobota a 1. nedeľa   POSEIDON
Remake úspešného katastrofického filmu z roku 
1972. USA, MP, 98 min.

Vstupné: 60 Sk

Mládežnícke filmové predstavenia:

24. nedeľa o 15.30 hod.   CARCOOLKA: SKU-
TOČNÝ PRÍBEH O ČERVENEJ ČIAPOČKE
Bláznivá animovaná komédia v štýle SHREKA. 
USA, MP, 80 min., dabing

Vstupné: 50 Sk

Spoločenská kronika
Narodili sa

Zuzana Košecká, Soňa Tengeriová, David 
Nezbeda, Dávid Christian Cingel, Tereza 
Heráková, Stanislav Brož, Adam Belica, 
Kiara Kovácsová, Selina Pečenković, Sa-
muel Penziviater, Sofia Bertoková, Peter 
Tondra, Ela Žigová, Dorota Guželová, Ši-
mon Andrejčák, Oskar Vereš, Viktória Má-
ria Borsányiová, Ondrej Škvarka, Dávid 
Brinza, Pamela Tavalyová, Natália Matejko-
vá, Kristína Szabóová, Michaela Tomášiko-
vá, Terézia Sedlárová

Manželstvo uzatvorili
MUDr. Jozef Salmáš – MUDr. Elena Príbel-
ská, Peter Šebo – Monika Balážová, Ro-
nald  König – Zuzana Ivanová, Peter Her-
čan – Alexandra Havranová

Blahoželáme jubilantom

Mária Szkuráková oslávila 50. narodeniny. 
Všetko najlepšie jej želajú manžel Michal a 
dcéry Timea a Zuzka.

Jednota dôchodcov MO v Senci 
Alžbeta Juhászová (70), Edita Naďorďová 
(80), Mária Stoláriková (80), Mária Jablon-
ská (85), Zuzana Mikulcová (80), Mária Ba-
bušeková (75), Irena Čaputová (70), Viera 
Ferancová (60), Jarmila Chovancová (60)

Klub dôchodcov 
Irena Vargová (75), Štefan Hegyi (70), 
Alžbeta Juhászová (70), Václav Kadnár 
(70), Mária Krajčovičová (70), Amália 
Polláková (65), Júlia Poláková (65), Mária 
Jablonská (85), Zuzana Mikulcová (80),  
Gizela Obergesselová (80), Etela Szabo-
vá (75), Irena Čaputová (70), Mária Piros-
ková  (65), Mária Cvedlerová (60), Marta 
Detáriová (60), Viera Ferancová (60)

Slovenský zväz telesne 
postihnutých ZO č. 215 v Senci

Mária Pribusová (50), Štefan Farkaš (60), 
Ivan Fürek (65), Ján Šupala (65), Zuzana 
Mikulcová (80), František Horváth (70), 
Viera Ferancová (60), Irena Turčeková 
(60),  Mária Pomšahárová (55)

Navždy nás opustili
Júlia Domenyová (1946), Ondrej Ujvári 
(1968), Alžbeta Pauerová (1928), Ladi-
slav Múcska (1958)

Márne ho naše oči všade 
hľadajú, márne po tvári slzy 
stekajú... Dňa 22. 8. uplynuli 
dva roky, kedy nás navždy 
opustil náš milovaný Lacko 
Čizmazia. 
S láskou spomínajú smútiaci  rodičia        
a sestry s rodinami.

Spomienka na Erika Bezúra 
(8.1.1981 - 28.8.2005)
Zapadlo slnko, vystriedal ho 
deň, niet návratu odtiaľ, kde 
zapadol náš deň. So smút-

kom v srdciach a s láskou spomíname na 
nášho milovaného Erika, ktorý nás pred 
rokom navždy opustil. Smútiaci rodičia, 
sestra, starí rodičia a priatelia.

S bolesťou v srdci sme si 
pripomenuli rok odo dňa, 
kedy nás navždy opustila 
naša drahá manželka, ma-
mička, babička a prababič-
ka Marta Benkovská. Zom-
rela náhle 31. júla vo veku 76 rokov. Kto 
ste ju poznali, uchovajte si ju v pamiatka. 
Smútiaca rodina.

Desať rokov uplynie 9. sep-
tembra, kedy nás navždy 
opustil náš milovaný Štefan 
Petrovič. Čas plynie, ale 
bolesť v srdci zostáva. S lás-

kou a úctou spomínajú manželka, dcéra          
s manželom, synovia a ostatná rodina.

Pavol Dovalovský by sa 
9. augusta dožil 65 rokov. 
Opustil nás predčasne           
v septembri 1991 vo veku 
50 rokov. S láskou na neho 
spomínajú manželka, dcéry 
a syn s rodinami. Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu tichú spomienku.

Szomorú az út, mely sírodig 
vezet, neked már megpihent 
elfáradt szíved. Míg éltél  
szerettünk és becsültünk, 
de mi soha el nem felejtünk. 

Megtört fájó szívvel, könnyes szem-
mel emlékezünk a drága édesapánkra          
Farkas Sándorra. Akit 2006. május 20-
án 86 éves korában ragadott ki a halál 
szerettei köréböl. Akik ismerték, szentel-
jenek emlékének  egy néma pillanatott.

A gyászoló család

SENČAN   SEPTEMBER/2006

M E S T S K É  N O V I N Y


