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ŠPORT: Ocenili najlepších športovcov mesta Senec za rok 2006

Informačný objekt na pod-
poru cestovného ruchu sa 
na Námestí 1. mája začne 
stavať už o mesiac. 
Mesto Senec naň získalo 
grant z fondov Európskej únie. 
V objekte budú poskytovať 
návštevníkom Senca a turis-
tom informácie, k dispozícii 
budú propagačné materiály. 
Objekt bude mať i bezbariéro-
vú rampu. Súčasťou projektu 

je aj osadenie infokioskov vo 
verejne prístupných budovách 
– v informačnom objekte,                
v mestskom kultúrnom stre-
disku a v budove mestského 
úradu. Umožnia návštevníkom 
získavať informácie o meste aj 
prostredníctvom internetu. Vy-
užívanie takýchto terminálov   
v informačnom systéme mes-
ta zabezpečí efektívny spôsob 
prístupu k informáciam o mes-

te a dianí v ňom. K dispozícii 
budú informácie o službách, 
kultúrnych podujatiach, histo-
rických pamiatkach či zaují-
mavostiach a pod.
Jednou z priorít mesta Senec 
je rozvoj cestovného ruchu. 
Mesto navštevuje ročne viac 
ako milión ľudí, ich spokojnosť 
úzko súvisí aj s kvalitou po-
skytovaných informácií. 

       (pokračovanie na str. 2) 

Projekt podporujúci rozvoj 
cestovného ruchu má zelenú

Čo čaká mesto
Okrúhly stôl

Prvý okrúhly stôl v novom 
volebnom období – stret-
nutie s občanmi Senca, sa 
bude venovať téme Priority 
poslancov a predstaviteľov 
mesta na nasledujúce štyri 
roky. Hovoriť sa bude aj o no-
vom územnom pláne  mesta. 
Stretnutie sa uskutoční 30. 
marca o 18. hod. v kinosále 
mestského kultúrneho stre-
diska.

Gašpar Józan, poslanec

Pribudne nový hypermarket 
Nový senecký hypermarket 
Tesco je v procese schvaľo-
vania a dôležité preň je pre-
dovšetkým vybudovanie kru-
hovej križovatky. Tesco sa má 
nachádzať pri Bratislavskej 
ceste za firmou Schramko                                                          
a bude zaberať časť jej súčas-
ného areálu. Súčasťou záme-
ru je vybudovanie technickej 
a dopravnej infraštruktúry. 
Dopravné napojenie bude kri-
žovatkou na cestu I/61 (Bra-
tislavská ulica). Vybuduje sa 
komunikácia pre prístup k par-
koviskám a pre zásobovanie, 
nadzemné parkovacie státia 
Tesco má zabezpečovať pre-
daj tovarov a služieb pre šir-
šiu spádovú oblasť. V objekte                  
s predajnou plochou tritisíc 
metrov štvorcových sa ráta 
s obchodnou pasážou s roz-
lohou takmer štyristo metrov 
štvorcových. Necelých päťsto 
metrov štvorcových má slúžiť 
na prenájom pre nepotravinár-
sky tovar, kaviareň a reštaurá-
ciu.       (pokračovanie na str. 2)

Nový hypermarket Tesco má byť pri Bratislavskej ceste, v areáli firmy Schramko. Sú predpoklady, že 
stáť bude do konca roka. 



2 SENČAN  marec 2007UDALOSTI

Jarné upratovanie

Mesto žiada obyvateľov, aby sa 
do pripravovanej akcie aktívne 
zapojili a umožnili tak včasný 
odvoz komunálneho a iného od-
padu na riadenú skládku. Jarné 
upratovanie sa koná v záujme 
nás všetkých.

Uskutoční sa v troch etapách:
I. 23. – 24. marca (pia - so)
II. 30. – 31. marca (pia - so)
III. 13. - 14. apríla (pia - so) 

Veľkokapacitné kontajnery budú 
umiestnené v lokalitách:

V termíne od 23. 3. do 24. 3. 
(piatok, sobota)
• križovatka ulíc Moyzesova 
– Šafárikova • plocha na Robot-
níckej ulici - pivnice • parkovisko 
na ul. Fraňa  Kráľa (pri ZEZ) • 
sídlisko Jesenského (voľná plo-
cha pri zelovoci) • parkovisko 
pred Obvodným úradom v Senci 
• parkovisko pred Zdrojom na 
Fučíkovej ulici • parkovisko pred 
Amfiteátrom na Vodnej ulici • 
parkovisko na Šamorínskej ulici. 
(vstup do bývalého OSP) • plo-
cha pred ZŠ na Mlynskej ulici • 
plocha pri križovatke na  Letnej 
a Športovej ul. (starý výkup) • 
plocha na Liptovskej ulici • roh 
ulíc Slnečná a Fučíkova • Dúho-
va ulica pri bytovke • Rybárska 
ulica – Štefánikova ulica • roh 
Hollého a Hurbanovej ulice • 
Osada Martin
 
V termíne od 30. 3. do 31. 3. 
(piatok, sobota)
• sídlisko ,,Bautech“ • plocha 
pri kanceláriách Bytového pod-
niku na Sokolskej ulici • plocha 
pri telefónnej ústredni na Košic-
kej ulici • plocha pri garážach 
(potraviny Jednota) • sídlisko 
Inovecká, na parkovisku pri vo-
jenských bytovkách • plocha 
pri bytovke na Žitavskej ulici • 
plocha pri garážach na Gagari-
novej ulici • plocha pri bytovke 
na Novomeského ulici • plocha 
pri záhradách na ul. E. B. Luká-
ča • Pivničná ulica - pivnice • 
Robotnícka ulica -  pri soche • 
Vinohradnícka ulica • Bratislav-
ská ulica • škôlka Košická – Svä-
toplukova • cesta smerom hore 
k cintorínu a na Farské námestie

V termíne 13. 4. – 14. 4. (piatok, 
sobota)
• Slnečné jazerá

Pribudne nový hypermarket 
(dokončenie zo str. 1)
Senecké Tesco má vytvo-
riť pracovné príležitosti pre 
asi sto ľudí. Hypermarket má 
stáť na ploche takmer 5-tisíc 
metrov štvorcových. Ďalší 
pozemok má zabrať asi tristo 

parkovacích mieste a voľné 
plochy. Celkové náklady na 
výstavby sa odhadujú vo výš-
ke 120 miliónov korún.
Optimistické predpoklady 
rátajú s otvorením Tesca do 
konca tohto roka. V procese 

schvaľovania je aj obchodný 
dom Kaufland. Stáť bude me-
dzi Lidlom a bitúnkom. Kauf-
land a Tesco pribudnú v Sen-
ci k súčasným obchodným 
reťazcom Jednota, Billa, Lidl             
a M-Market               (el)

Projekt podporujúci rozvoj... 

(dokončenie zo str. 1)
Aj preto je vybudovanie mo-
derného informačného cen-
tra nevyhnutnosťou. Projekt 
podporí cestovný ruch nielen 

v meste, ale aj v regióne. Infor-
mácie poskytované v turistic-
kej informačnej kancelárii sa 
budú týkať aj ponuky cestov-
ného ruchu z priľahlých obcí. 

Projekt sa má zrealizovať do 
decembra tohto roku a nákla-
dy naň predstavujú viac ako tri 
milióny korún.

(el)

Informačný objekt vyrastie na zrekonštruovanom Námestí 1. mája.

Čistenie Slnečných  
jazier pokračuje
Prestávka čistenia Slneč-
ných jazier sa končí, aktivita 
bude pokračovať v najbližších 
dňoch. Dôvodom odstavenia 
počas zimných mesiacov bola 
údržba a generálna oprava od-
sávacieho trojtonového  bagra 
a ďalších strojných zariadení. 
Za obdobie minulého roka sa 
od začatia odstraňovania kalu 
vyčistila plocha 17,2 hektára 
jazier  a vyťažilo sa 56-tisíc ku-
bíkov kalov.  Mesto získalo na 
čistenie jazier takmer 120 mili-
ónov korún zo štrukturálnych 
fondov EÚ. Táto akcia je výni-
močná aj v rámci ministerstva 
výstavby a regionálneho roz-
voja, projekt je na Slovensku 
ojedinelý.                            (el) 

Prioritami mesta Senec na najbližšie štyri roky sa zaoberalo 
vedenia mesta a poslanci na mimoriadnom mestskom zastupi-
teľstve. Vychádzali pritom z vlastných priorít - volebných  prog-
ramov. Na zastupiteľstve konajúcom sa 22. marca vyberú naj-
dôležitejšie zámery mesta, s ktorými  oboznámia občanov na 
Okrúhlom stole 30. marca.                                                         (r)
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Pripravujeme: Mediácia

Pod lupou

Výtržníci na 
železničnej stanici
Objavili sa 14. februára na peró-
ne železničnej stanice v Senci. 
Bolo 13.30, keď mestská polícia 
dostala echo, že tam traja pod-
napití mladíci robia výtržnosti, 
navyše neznámy muž uviedol, 
že ho fyzicky napadli a vyhrá-
žali sa mu. Útočníci ušli na juh 
Slnečných jazier, kde policajná 
hladka troch Bratislavčanov 
zadržala. U jedného z nich po-
licajti našli lieky, kovovú fajku                                                      
a násadu, tzv. šluk. Poslali ich 
na expertízu. Mladíci boli na 
praxi v seneckej firme, jeden 
z nich ukradol navyše spolu-
žiakovi peňaženku. Začalo sa 
trestné stíhanie vo veci úmy-
selného prečinu nedovolenej 
výroby omamných  látok, je-
dov a prekurzorov, ich držania 
a obchodovania s nimi.       (r)

Nepoučiteľný 
zlodej zo Senca

Z úmyselného prečinu krádeže 
polícia obvinila už trestaného 
Michala F. zo Senca. V super 
markete Jednota v Galante 
ukradol Brandy za 329 korún 
a schoval si ju pod bundu. Za-
držal ho vedúci predajne. Za 
podobný prečin bol už posti-
hnutý, keď vlani v júni dostal 
za krádež v obchode blokovú 
pokutu 500 korún. A keďže 
spáchal dva prečiny v jednom 
roku, za trestný čin krádeže 
môže dostať až dva roky...   (r)

Po zrážke sedem zranených
Hrozivo vyzerajúca čelná zráž-
ka dvoch motorových vozidiel, 
ktorá si vyžiadala sedem zra-
nených (z toho dve deti), sa 
stala 3. marca medzi obcami 
Blatné a Kaplna. 
K dopravnej nehode boli pri-

volaní aj seneckí hasiči, ktorí 
o. i. zabezpečili vozidlá proti 
vzniku požiaru. Vodička maz-
dy z Bratislavy riskantne pred-
biehala dve pred sebou idúce 
vozidlá, prešla do protismeru  
a čelne sa zrazila s feliciou 

(majiteľ zo Šamorína). Jej zra-
nenia boli vážnejšie (doláma-
né nohy, rebrá...). 
Na miesto nehody prišli tri zá-
chranky a zranených odviezli 
do ružinovskej nemocnice. 

(el)

Mediácia je nová forma mi-
mosúdneho riešenia sporov. 
Sprostredkovateľmi sú ne-
stranní mediátori. Môže sa 
uplatniť v trestnom, občian-
skom, rodinnom, pracovnom 
i obchodnom práve. Oproti 
súdnemu konaniu má me-
diácia viaceré výhody: je lac-
nejšia, rýchlejšia, flexibilnej-
šia, dostupná pre každého.                                 

V právnom systéme v za-
hraničí je veľmi vyhľadávaná                                   
a využíva sa už dávnejšie. Vaše 
príspevky – otázky, podnety, 
očakávame do 26. marca na 
adrese: redakcia mestských 
novín Senčan, Mierové nám. 
8, 903 01 Senec, resp. na e-
maile sencan@senec.sk. Svo-
je príspevky môžete nechať aj 
na MsÚ u informátora.        (r)

Otvárame novú predajňu 

Železiarstvo, DNL 

na Vajanského 4/A, Senec 
(bývalé chovateľské potreby Alf). 

Ponúkame široký sortiment náradia, 
spojovacieho materiálu a záhradkárskych potrieb. 

Otvorené od 8. - 17.30 hod., sobota od 7. – 12. hod. 

Tel.: 0911 530 927

Ako zo zlého filmu  vyzerala havária v zákrute na začiatku Veľké-
ho Bielu. O polnoci sa zo Senca vracali z diskotéky dvaja mla-
dí muži a dve ženy. Ich mercedes vytlačilo z cesty ďalšie auto,  
skončil prevrátený v poli. 
Dve ženy aktéri nehody vytiahli z havarovaného auta a viac-me-
nej z miesta činu uniesli a odviezli do nemocnice. V havarova-
nom aute sa našli nepoužité injekčné striekačky a ihly, jeden        
z mužov sa priznal, že je narkoman. 
K nehode zavolali aj seneckých hasičov, aby pomohli vytiahnuť 
havarovaných mužov z auta, poskytli im aj predlekársku pomoc. 
Prípad vyšetruje polícia.                                                           (el)

Naháňačka 
skončila v poli

Zaspala 
s cigaretou v ruke
Vďaka susedovi sa nestalo 
horšie. Dňa 7. februára oko-
lo 16. hod. zbadal obyvateľ 
zo Svätoplukovej ul. v Senci, 
že zo susedného bytu vychá-
dza hustý dym. Preliezol cez 
balkón a vytiahol odtiaľ suse-
du, ktorá zaspala s cigaretou 
v ruke. Privolaní hasiči oheň 
uhasili a záchranka ju previezla 
do nemocnice. Nebolo to prvý 
raz. Už jej horelo aj mäso na 
sporáku...                           (el)

Uzávierka aprílového čísla 
mestských novín Senčan 
je v pondelok 26. marca.



Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Pezinku 
oznamuje ošetrujúcim lekárom, že v zmysle Do-
hody o poskytovaní a úhrade nákladov za zdra-
votné výkony pre účely zákona č.5/2004 Z.z.o 
službách zamestnanosti a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákona o zamestnanosti“) uzatvorenej 
medzi Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny 
a Asociáciou súkromných lekárov SR, je možné 
uplatniť si nárok na úhradu za zdravotný výkon. 
Podľa tejto dohody je cena za vystavenie potvrde-
nia a hlásenia o dočasnej pracovnej neschopnos-
ti stanovená v sume 30,10 Sk a pri potrebe ošet-
renia je v sume 0,86 Sk. Podkladom pre úhradu 

zdravotných výkonov je daňový doklad - faktúra a 
výkaz k úhrade za zdravotný výkon v zmysle § 12 
písm. y, ktorý je definovaný v zmysle § 20a záko-
na o službách zamestnanosti. Uvedené podklady 
sa predkladajú miestne príslušnému ÚPSVaR-u 
na overenie. Po overení a potvrdení uvedeného 
výkazu, ktorý Vám bude vrátený, si následne o 
preplatenie vyššie uvedeného môžete požiadať 
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v Brati-
slave (potvrdený a overený výkaz + faktúra). 
Bližšie informácie o úhrade zdravotných výkonov 
dostanete na ÚPSVaR v Pezinku, telefónnom čís-
le: 033 / 690 26 32 alebo na internetovej stránke 
www.upsvar.sk.
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Podnikatelia sa stretli s poslancami
Seneckí podnikatelia a pri-
mátor Karol Kvál sa stretli                
s poslancami Národnej rady 
za SDKÚ I. Štefancom a P. 
Frešom, aby sa navzájom 
informovali o rozvoji podni-
kateľského prostredia. Podľa 
Štefanca sú v tejto súvislosti 
najdôležitejšie tri priority – da-
ňová reforma, reforma pracov-
ného práva a dôchodková  re-
forma. Zdôraznil potrebu pre-
sadzovania určitých zásahov 
do pripravovaných zmien v 
Zákonníku práce, pretože avi-
zované zmeny môžu zname-
nať znepružnenie trhu práce či 
obmedzenie práva tých, ktorí 
chcú pracovať. ,,Najhoršie je 
obmedzenie pracovného času 
a posilnenie právomocí odbo-
rov, ktoré by mohli zasahovať 

do súkromného podnikania,“ 
dodal. V oblasti dôchodkovej 
reformy poslanci vyjadrili spo-

kojnosť, že sa zastavili aktivity 
vlády na znižovanie odvodov 
do 2. piliera, zároveň však 

pokladajú za negatívne avi-
zovanú dobrovoľnosť vstupu 
a výstupu. Štefanec pozitívne 
zhodnotil proces zavedenia 
eura v SR, ku ktorému má 
dôjsť od začiatku roku 2009. 
Podnikateľov upozornil na po-
vinné dvojité oceňovanie (v 
korunách aj eurách), ,,aby sme 
si zvykli na nové nominálne 
hodnoty do konca roku 2009. 
Ide o zatiaľ najdlhšiu dobu 
dvojitého oceňovania medzi 
krajinami, ktoré prijali euro.“ 
Výhodou je, že Slovensko má 
v súčasnosti takmer 60 per-
cent zahraničného obchodu 
napojeného na euro. Štefanec 
upozornil, že obavy z nárastu 
cien sú opodstatnené predo-
všetkým v oblasti hoteliérstva 
a služieb.                             (el)

Oznámenie ošetrujúcim lekárom

Zľava Ivan Štefanec, Pavol Frešo a primátor Karol Kvál.

INZERCIA

Súťaž vo varení 
rybacej polievky
Súčasťou X. Medzinárodného 
festivalu vodníkov v Bratislave 
je IV. ročník súťaže vo varení 
dunajskej rybacej polievky, na 
ktorej sa zúčastnia tímy zo Slo-
venska i zo zahraničia. 
Bude sa variť maďarské ha-
lászlé, ruská ucha či soljanka, 
tradičná slovenská smotanová 
rybacia polievka, francúzska 
bouillabaisse či iné. 
Súťaž sa koná 9. júna a prihlá-
siť sa môžete do 30. apríla. 

Kontakt 
Združenie Devínska brána, 
811 08 Bratislava, tel.: 0905 
479 742, 0905 479 743, e-
mail: vladotomcik@orange-
mail.sk.

Stránkové hodiny 
na Úrade práce,

sociálnych vecí a rodiny 
v Pezinku

Pondelok:  8. -12.,      13.-15.

Utorok:       8. -12.,      13.-15.

Streda:      9. -12.,      13.-17.

Štvrtok:      nestránkový deň

Piatok:       8.-12.
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Matej Radzo, najstarší občan Senca, sa 11. februára dožil 102 
rokov. Zablahoželať mu prišli aj viceprimátorka Helena Nemco-
vá a Alžbeta Bondorová z mestského úradu. Z dvoch synov mu 
zostal jeden. Najviac sa o neho stará vnuk Ing. Štefan Radzo, 
v poslednom čase aj jeho matka Ľudmila Radzová. Dlhovekosť 
majú v rodine, vysokého veku sa dožili aj jeho deviati súrodenci. 
Podľa nevesty Ľudmily  v jedle nie je prieberčivý, no na raňajky 
musí mať aspoň tri-štyri šálky bielej kávy, na večeru má rád aj 
ovsené vločky. Nikdy nefajčil, občas si doprial vínko. Vlasy mu 
ešte neobeleli, ani vrások nepribudlo. Len pamäť a nohy ho  po-
slúchajú menej. Ešte pred pár rokmi sa vozil na bicykli, chodil si 
na poštu pre dôchodok. Senčania si ho pamätajú s tradičným 
klobúkom na hlave. Po našom odchode sa ozvala jeho nevesta 
– vraj zostalo mu niečo z džentlmena a chce pozvať ešte raz  tie 
šumné dievky, ktoré mu prišli zablahoželať…                     (el)

Najstarší senecký džentlmen
Matej Radzo s nevestou Ľudmilou.

Oslávenec spomína na dobré i zlé 
,,Všeličo som doteraz prežil, dobré aj zlé,“ zadumane vraví Sen-
čan Štefan Šulan, ktorý sa 25. februára dožil krásnych sto rokov. 
Zablahoželať mu prišiel aj primátor mesta Senec Karol Kvál. Pri 
našej návšteve si potichu zaspieval: boleráz, boleráz, zelený bo-
leráz... Nevesta Jolana Šulanová, ktorá sa o neho stará, prek-
vapene vraví, že sa rozhovoril. Pretože po pobyte v nemocnici 
skôr mlčal. Vdovec je už 27 rokov, má štyri deti, deväť vnúčat                  
a osem pravnúčat. Vysokého veku sa dožili aj jeho šiesti súro-
denci. Sám si pritom na racionálnu stravu nepotrpel. Kedysi ro-
bil na družstve, krútil sa okolo dobytka. Trochu si však poťažkal: 
,,Už neviem ani tak behať.“                                                        (el)

Vinári hodnotili 
aj koštovali
Prvá nominačná výstava vín do Siene 
slávy malokarpatských vín sa konala 
v Senci. Vinári predstavili kolekciu 
266 vzoriek bielych, ružových a čer-
vených vín. Najvyššie hodnoteným 
vínom medzi desiatimi najlepšími  bol 
Rizling rýnsky od pezinského vinára 
Petra Ščepána. Za ním skončil rovna-
ko Rizling rýnsky z PD Vajnory a tretí 
Rizling vlašský z produkcie Pezinča-
nov Janoušek – Fischer. 
Najlepším vystavovateľom podľa 
súčtu bodov za vystavované vzorky 
sa stal Ján Janušík z Limbachu. Ako 
uspeli Senčania? Víťazom bielych  
stolových vín (Zmes biela) sa stal Ing. 
Karol Heriban a najlepšie hodnote-
ným seneckým vínom bol Dornfelder 
z produkcie Františka Horvátha.   
Sieň slávy malokarpatských vín            
s trvalým prístupom pre verejnosť   
otvoria 15. júla v Limbachu.         (el)Primátor Karol Kvál blahoželá Františkovi Horváthovi k najlepšiemu seneckému vínu.
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Dotykový display ako tabuľa

V rámci projektu Jazyky bez 
bariér sa na ZŠ na Tajovské-
ho ul. uskutočnila pre po-
zvaných hostí prezentácia 
projektov žiakov z tejto školy                         
a stredoškolákov z Gymnázia 
A. Bernoláka. 
Riaditeľka ZŠ Tajovského Bo-
žena Venerčanová pochvá-
lila ich schopnosť pracovať              
s  technikou i cudzími jazykmi, 
rovnako však aj s materin-
ským jazykom. Projekt koor-

dinovali učiteľky jazykov Mária 
Kyliánová (angličtina) a Erika 
Sevková (nemčina). Je vhod-
ný nielen pre dyslektikov, ale 
aj ostatných. 
Ing. Dagmar Rydlová, autor-
ka projektu z Prahy, ocenila 
prácu detí s počítačmi, ktoré 
si vybrali vhodné a zaujímavé 
témy a odprezentovali ich aj 
v cudzích jazykoch. Žiaci ZŠ 
predstavili Jozefa Murgaša      
a gymnazisti Johna Lennona. 

,,Pre dyslektikov, ktorých pri-
búda,  je to dôležité. Potrebný 
je diferencovaný prístup. Ide   
o zrakovú, sluchovú a význa-
movú koordináciu.“ 
Ona sama bola dyslektička, 
rovnako jej dve deti. Preto sa 
pustila do tvorby takéhoto 
programu. ,,Je však výborný 
aj pre talentované deti – ich 
prezentáciu, schopnosť tvoriť, 
skladať celok.“

(el)

Prednášky a prezentácie na 
Gymnáziu A. Bernoláka v Sen-
ci budú živé a príťažlivé, zefek-
tívnia vyučovanie. Postará sa 
o to nový interaktívny systém 
v odbornej učebni, ktorý ve-
denie školy a žiaci predstavili 
aj hosťom zo župy, mestského 
úradu, školskej správy či os-
tatných škôl. Interaktívny sys-
tém eBeam stál približne 25-ti-
síc korún (potrebný je k nemu 
počítač a dataprojektor), ako 
informoval riaditeľ gymnázia 
Jozef Radzo, financie získali     
z Bratislavského VÚC. Ovláda 
sa dotykom priamo na pre-
mietacom plátne (tabuli, pre-
mietať sa dá kdekoľvek). Za-
tiaľ čo pri klasickom postupe 
sa písmo z tabule zotrie a už 
sa k obsahu nemôžete vrátiť,                             
v tomto prípade sa uchováva. 
,,Zotrieť“ ho môžete jediným 
kliknutím za stotinu sekundy. 
Klasická tabuľa sa tak mení 

na interaktívny dotykový dis-
play s rozmermi 120 krát 160 
centimetrov. Pomocou neho 
sa môžu riešiť testy, ku ktorým 
sa dá vracať a analyzovať ich, 
dajú sa hľadať chyby. Premie-
tajú sa rôzne schémy, ktoré 
sa môžu upravovať a uchovať. 

Zápisy si uložíte, vytlačíte či 
pošlete e-mailom. Pomocou 
interaktívneho systému sa 
dajú vytvoriť ucelené prednáš-
ky spolu s obrázkami a grafmi. 
Systém umožňuje školenie aj 
na diaľku on-line. 

(el)

Jakub Sasarák zo septimy seneckého gymnázia prezentoval inte-
raktívny systém.

Rúcajú jazykové bariéry

Dobrá nálada
Polročné prázdniny sa pre deti 
zo školského klubu na ZŠ Tajov-
ského niesli v znamení karneva-
lu. Chystanie bolo veľké už dva 
týždne pred termínom. Masky, 
škrabošky, dohady o kostýmoch, 
všade to len tak šumelo. Usilov-
né pani vychovávateľky prípravy 
nezanedbali. Školská jedáleň 
hýrila farbami, tombola sa kopi-
la a v deň karnevalu si deti robili 
zásoby tombolových lístkov. Do 
150 detí naplnilo školskú jedáleň 
a za hudobného sprievodu pána 
Kačera a šašky Izabely sa pus-
tili do niekoľkohodinovej zábavy. 
Každý si prišiel na svoje, či už 
výhrami (rodičovské sponzorské 
dary vecné aj finančné), tancom, 
kultúrnym programom a hlavne 
dobrou náladou.          MonŠkov

Svet pre všetkých
Pod týmto mottom prezentuje 
svoje výchovné zameranie Cen-
trum environmentálnej a etickej 
výchovy Živica, ktoré patrí pod 
neziskovú mimovládnu orga-
nizáciu Sloboda zvierat. Živica 
zabezpečuje výučbové progra-
my -  prácu s environmentálnym 
zameraním.
Aj na ZŠ Tajovského prijali výuč-
bový program pre I. a IV. ročník, 
nesie spomínaný názov Svet je 
pre všetkých. Vo februári sa ko-
nali prvé hodiny. Novinku privíta-
li nielen pedagógovia, ale i deti. 
Už názov prvej hodiny Historický 
vývoj vzťahu človeka a zvieraťa 
voviedol deti do primárnych zá-
kutí environmentálnej výchovy. 
V nasledujúcich týždňoch ča-
kajú na žiakov ďalšie zaujímavé 
témy o zvieratách. Témy sú pri-
pravované pútavou formou - hra-
mi, bábkami, obrázkami, zvukmi 
zvierat a pod. Deti projekt veľmi 
zaujal a tešia sa na pokračova-
nie.                              MonŠkov

Oddychová zóna
Grant 97-tisíc korún na revitali-
záciu jazierka na Priemyselnej 
ul. získalo Gymnázium A. Berno-
láka v Senci. Je záchytnou plo-
chou pre dažďovú kanalizáciu                                                             
z určitej lokality a chcú ho vyčistiť 
od kalu. Zároveň plánujú vysadiť 
kvety a stromy či upraviť krovie 
na brehu. Konečným efektom 
má byť relaxačná zóna, kde sa 
plánuje aj náučný chodník. 

(el)



Má široké záujmy, no                   
v popredí je operný spev. 
Talentovaná Senčanka Lucia 
Szabová (19) študuje ten-
to odbor na konzervatóriu          
v Bratislave, je v maturitnom 
ročníku.

Miluje všetko, čo sa týka hud-
by. Predovšetkým džez a váž-
nu hudbu, no nie tak dávno 
počúvala rock. Najmä star-
šie kapely ako Led Zeppelin, 
Guns N´ Roses a pod. ,,Búrlivé 
obdobie hrania na elektrickej 
gitare a skúšok v garáži mám 
za sebou.“ Okrem toho hrá na 
klavíri a ťahá ju to  k bicím. 

Výnimočný hlas
Opera je pre ňu úžasný fe-
nomén, v ktorom sa spája 
hudba, spev (čistota tónu) 
a herectvo (výraz, pohyb).                          
Vyznáva sa: ,,Hudbu musí mať 
človek v sebe,  napočúvanú. 
Musí ju cítiť.“ 
Ako sa dostala ku klasike,        
a prečo práve operný spev? 
,,Bola to moja túžba z detstva. 
Chcela som byť ako Rusalka 
v opere. No s mojím tmavým 
hlasom môžem spievať akurát 
čarodejnicu,“ smeje sa. Na 
ZUŠ v Senci chodila na spev 
k Eve Casanovej, veľmi si jej 
profesionalitu a vzťah pochva-
ľuje.  Na konzervatóriu študuje 
u profesorky Alžbety Michal-
kovej, tiež vzácnej ženy. Pred 
sebou má ďalšiu métu – štú-
dium na vysokej škole. ,,Čaka-
jú ma maturity a ešte dva roky 

na konzervatóriu. Láka ma 
študovať operný spev v zahra-
ničí, najradšej v Kodani, kde 
pôsobí ako trénerka krasokor-
čuľovania moja mama.“
Vlani pôsobila v Slovenskom 
rozhlase ako sólistka  v škol-
skom projekte Bellova omša, 
vidieť ju bolo aj v televízii. Jej 
zaujímavo sfarbený mezosop-
rán je výnimočný.
Po úspešnom absolvova-
ní konkurzu sa v lete chystá 
účinkovať v Taliansku v slo-
venskom opernom zbore.  
,,Nerátala som s tým, o to viac 
sa teším. Navyše sa zdokona-
lím v taliančine,“ hovorí Lucia, 
ktorá vie anglicky i švédsky     
a dotiahnuť  chce nemčinu.

Harmónia džezu
Miluje džez. Kedysi ho však 
rada nemala, až keď si zašla 
na živý koncert, objavila ne-
poznané. ,,Je v ňom neobvyk-
lá harmónia, vyvoláva emócie, 
prináša prekvapenia, vzru-
šuje. Poznám mnohých, ktorí 
od metalu prešli na džez. Obe 
hudby sú komplikované.“
Relaxuje na koncertoch, do 
týždňa ich absolvuje aj tri.        
V zime jazdí na snouborde, 
v lete na kolieskových korču-
liach. ,,Päť rokov som sa veno-
vala krasokorčuľovaniu, chce-
la som robiť tance. Napokon 
som si vybrala inú cestu.“
Nemala to jednoduché.               
S mamou bola päť rokov v za-
hraničí, diaľkovo študovala na 
gymnáziu. ,,Bolo to náročné, 
ale vypestovala som si seba-
disciplínu, naučila sa zadeliť si 
čas. Aby som sa zdokonalila 
v jazykoch, chodila som do 
švédskej aj americkej školy. 
Vo Švédsku som navštevovala 
aj hudobnú školu a spievala 
na koncertoch.“

Noty ako matematika
Ako všetko stíha? ,,Keď má 
človek k niečomu pozitívny 
vzťah, tak to nie je problém ani 
obeta. Mám priateľa, ktorý na 
rovnakej škole študuje hru na 
violu, navzájom si pomáhame, 

možno urobíme aj spoločný 
koncert. Škola mi zaberie veľa 
času, domov chodím až večer. 
Dni využívam naplno.“ Svedčí 
o tom aj jej mobil. Keď si ho 
zapne, objaví sa  na ňom mot-
to: Nový deň, nové možnosti.
Lucia filozofuje: ,,Nemala som 
nikdy problémy ani s matema-
tikou či fyzikou.“ Noty prirov-
náva k matematike.

Má vlastný štýl
Keď mala približne šestnásť, 
privoňala k modelingu. Nech-
ce sa mu však venovať napl-
no, vraví, že je povrchný, úzko 
zameraný. Vďaka nemu však 
pochodila cudzie krajiny, pá-
čilo sa jej v Dubai i Aténach, 

módnu prehliadku absolvova-
la v Nemecku aj inde. ,,Kvô-
li spevu – cvičeniu, sa však 
nemôžem vzdialiť na viac ako 
pár dní. Modeling beriem ako 
spestrenie života.“
K móde nemá prehnaný vzťah. 
,,Nekopírujem ju, mám vlastný 
štýl. Je poznačený extrava-
ganciou, často za mnou niečo 
vlaje, využívam stužky.“
Lucia je cieľavedomá, vie, čo 
chce. Občas bláznivo uletí, 
keď si so spolužiakmi spieva 
na ulici. Aj v Senci má kama-
rátov, amatérskych hudobní-
kov. ,,Viem sa s nimi od srdca 
odreagovať. Tiež sú občas 
uletení.“

Eva Lauková, foto archív L. S.
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Svetáčka so zlatom v hrdle
Motto Lucie Szabovej, študentky operného spevu: Nový deň, nové možnosti



Šikanovanie neobchádza ani 
senecké školy. Kto tvrdí, že 
na škole nie je, nepriznáva 
pravdu, resp. si tento pato-
logický jav nevšíma.

Psychologička Pedagogicko-
psychologickej poradne (PPP) 
v Senci  PhDr. Elena Rathous-
ká informuje, že presnejší stav 
o situácii v tejto oblasti v Senci 
budú mať po vyhodnotení už 
rozoslaného dotazníka senec-
kým školám.
Prípad šikanovania na ZŠ Ta-
jovského (na str. 10) sa riešil 
na všetkých úrovniach. Ozná-
mili ho rodičia dieťaťa. Zainte-
resovaní boli aj učitelia a žiaci. 
,,Učitelia vítajú, keď v takýchto 
prípadoch začneme s triedou 
pracovať. So žiakmi sa veľmi 
dobre spolupracuje vtedy, ak 
šikanovanie nie je príliš rozvi-
nuté. Keď je však kolektív už 
príliš ,,nakazený“, je to prob-
lematickejšie. Dôležité je, aby 
učiteľ bol vnímavý, ,,citlivý“ na 
prejavy šikanovaných. Pretože 
v určitej podobe je na každej 
škole. 
Nejde pritom iba o fyzické ši-
kanovanie, ale aj o verbálne, 
psychické. To je niekedy ešte 
horšie. Ak sa šikanovanie ne-

stopne vo svojej počiatočnej 
fáze, pohltí viacerých. Buď sa 
pridajú, alebo mlčia. Preto tre-
ba o tom hovoriť, nezatajovať 
pravdu.“
Na ZŠ Tajovského pracovali 
psychologičky s celou trie-

dou. Deti boli ochotné spolu-
pracovať.
,,Deťom treba jednoznačne 
dať najavo, že násilie a šikano-
vanie sa v škole netolerujú. 
Je to trestná činnosť,“ zdôraz-
ňuje riaditeľka PPP PhDr. Mar-

cela Gáliková.
Pri šikane je dôležitá preven-
cia, aby sa vytvorila pozitívna 
atmosféra v kolektíve. 
Do niektorých škôl na Sloven-
sku chodia aj policajti a pôso-
bia preventívne.

Obete vybočujú z priemeru
Obsah francúzskeho slova chicane je stále rovnaký - opakované 
zlomyseľné obťažovanie, týranie, sužovanie či prenasledovanie. 
Ak teda jedno dieťa alebo skupina detí hovorí inému dieťaťu ška-
redé a nepríjemné veci, bije ho, kope, vyhráža sa mu, zamyká 
ho v miestnosti a podobne, ide o šikanovanie. Tieto incidenty 
sa môžu často opakovať a pre šikanované dieťa je ťažké, aby sa 
samo ubránilo. 
Ako šikanovanie môžu byť označené tiež opakované posmešky 
alebo nepekné poznámky o rodine. Obeťami sú všetci tí, kto-
rí vybočujú z priemeru. Pri snahe pochopiť šikanovanie treba 
rozlišovať medzi deťmi, ktoré chcú niekoho potrápiť krátkodobo          
a medzi tými, ktoré šikanujú chronicky.
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Šikanovanie: Dôležitá je prevencia 
a zásah v pravú chvíľu
Aj v seneckých školách sa riešia prípady, ktoré vyvolávajú otázky

Situácia je kritická, problém sa 
dlhšie podceňoval
Odhadované počty šikanovaných žiakov v rámci Slovenska sú 
alarmujúce. So šikanovaním sa stretla viac ako polovica stre-
doškolákov a asi 43 percent žiakov základných škôl. Čísla však 
zahŕňajú len odhalené prípady, tých latentných je podstatne 
viac.
Psychologička E. Rathouská si myslí, že sa to dnes týka kaž-
dej školy. Ak niekto tvrdí opak, ide o zahmlievanie skutočnosti, 
čo potvrdzuje aj ministerstvo školstva. Tento problém sa dlhšie 
podceňoval. Psychologička výskumného ústavu detskej psy-
chológie Eva Smiková vraví, že situácia na školách je kritická. 
Počet prípadov narastá a prejavy šikanovania sú čoraz rafino-
vanejšie, smerujú   k trestným činom. Nedávne prípady, navyše 
nahrávané na video, to len podčiarkujú. Šokom pre mnohých 
bolo  nahrávanie si bitky iných detí na mobilný telefón, v pamäti 
máme prípad chlapca, ktorému spolužiak prepichol pľúca štet-
com. Napokon zomrel.  A čo čakať od detí, ktoré sú schopné 
poliať mačku benzínom a zapáliť...

Najčastejšie príznaky šikanovania
• odmietanie dochádzky do školy • zhoršenie prospechu • cho-
denie domov o hlade • poškodené veci • miznúce peniaze • 
sebadeštrukčné pokusy • výkriky a strhávanie sa zo sna • rany 
na tele • prejavy nezúčastnenosti • utiahnutosť • nechuť chodiť 
vo voľnom čase von • utajovanie príčin týchto príznakov
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Čierne myšlienky šikanovaného žiaka
Rodičia šikanovaného dieťaťa 
zo ZŠ Tajovského sú dnes už 
schopní o prípade rozprávať. 
Dlhšie im však do reči nebo-
lo. Možno ich príbeh pomôže 
iným rodinám, iným deťom.
-Naše dieťa zo dňa na deň za-
čalo mať problémy s učením, 
zhoršilo si prospech, začalo 
byť vulgárne, ignorovalo nás, 
kričalo na nás. Prestalo si robiť 
domáce úlohy, bolo nervózne, 
odmietalo chodiť do školy. Bo-
lievalo ho brucho, hlava. 
Učiteľka sa na rodičovskom 
združení ponosovala, že je 
apatické, nemá záujem o ško-
lu, že sa nezapája do vyučo-
vacieho procesu a v jeho sprá-
vaní nastala zmena. Takéto 
správanie trvalo asi pol druha 
mesiaca. Mysleli sme si, že je 

to len prechodné, naše dieťa 
je v puberte a môžu sa u neho 
objavovať rôzne nálady i zmeny 
správania. Dieťa sa síce pono-
sovalo, že mu spolužiaci berú 

veci, strkajú do neho, no mys-
leli sme si, že sú to len detské 
prekáračky. Vraveli sme mu, 
aby si to nevšímalo, aby sa ne-
zdržiavalo v kolektíve takýchto 

spolužiakov. Situácia sa však 
zhoršovala:  začalo chodiť do-
mov s plačom, vraj dostalo fac-
ku, kopanec, vyhrážali sa mu 
bitkou. Niektoré deti začali byť 
voči nášmu dieťaťu veľmi vý-
bojné až agresívne. Agresívne 
sa naše dieťa začalo správať aj 
voči nám. Niekoľkokrát pove-
dalo, že si siahne na  život. 
Navštívili sme školu a žiada-
li sme, aby sa vec vyšetrila a 
prijali sa opatrenia. Po našom 
zákroku sa začali ozývať i ďal-
šie deti, ktoré mali skúsenosť 
s menším či väčším šikano-
vaním. Pýtame sa, muselo to 
zájsť tak ďaleko? Veď učitelia 
majú predsa vedomosti o pre-
javoch šikanovania, prečo ne-
hľadali pôvod problému, ktoré 
malo naše dieťa? 

S deťmi sa treba často rozprávať
-Keď môj mladší syn navštevoval šiesty roč-
ník základnej školy na Mlynskej ulici, stal sa 
tiež terčom šikanovania dvoch rovnako sta-
rých chlapcov z inej triedy. Tento stav trval 
niekoľko týždňov bez toho, že by si to nie-
kto z dospelých všimol. Pritom však takmer 
všetky deti v  triede vedeli, že títo chlapci si 
ho každý deň vystriehnu a „robia mu zle“.  
Syn o tom doma nehovoril a o svojom prob-
léme nepovedal ani žiadnemu  z pedagó-
gov, čo je typickým prejavom správania sa 
šikanovaného dieťaťa. Hanbí sa o svojom 
ponižovaní hovoriť, bojí sa odplaty trýzni-
teľov a podobne. S manželom sme však 
relatívne skoro pochopili, že sa so synom 
niečo deje a pokúsili sme sa o tom doma 
hovoriť. Keď sa „prevalilo“, že je šikanovaný, 
neváhali sme a okamžite sme to začali rie-
šiť. Navštívili sme školu, upovedomili vede-
nie a súčasne sme si pohovorili s trýzniteľmi 

nášho syna. Mali sme v pláne porozprávať 
sa aj s ich rodičmi, ale tí sa do školy na roz-

hovor nedostavili. Zároveň sme nášho syna 
učili, ako sa má brániť, ako povedať nie, za 
kým ísť, keď má problém. Možno mal náš 
chlapec šťastie, alebo sme to zastavili včas. 
Chlapci mu odvtedy dali pokoj. Nikdy viac 
na neho nepoložili ruku a ani ho slovne už 
viac nehanili. Možno stačilo, keď videli, že 
sa ho niekto zastal, že rodičia aj učitelia tvo-
rili jednu líniu, ktorá jasne hovorila násiliu 
NIE.
Je nutné, aby rodičia veľa a často hovori-
li so svojimi deťmi. Len vtedy, ak ho dobre 
poznajú, vedia si všimnúť príznaky, kto-
ré napovedajú, že s dieťaťom niečo nie je                      
v poriadku. 
Najdôležitejšie pri šikane je jej rozhodné 
odsúdenie, ešte pred možnosťou vzniku. Ak 
sa už nejaké dieťa jej obeťou stalo, je nutné 
príkladné, efektívne a adresné potrestanie, 
ak si to situácia vyžaduje aj trestnoprávne. 

Ako uviedla zástupkyňa na ZŠ A. M. Szenc-
ziho Erika Takács, nové vedenie školy za 
svojho pôsobenia (necelý rok) zaznamenalo 
jeden prípad, ktorý sa javí ako šikana. Spa-
dá do obdobia novembra minulého roka. 
,,Od detí máme informácie, že 14-ročného 
žiaka bijú, psychicky deptajú. On sám to 
však nepotvrdil. 
Tento zrejme šikanovaný chlapec sa však 
cíti najlepšie v kruhu svojich trýzniteľov. Aj 
preto sme matke odporučili psychológa. No 
ako pedagógovia si myslíme, že v jeho prí-
pade ide skôr o prílišné vnucovanie sa partii 
chlapcov z jeho strany, a tí ho odmietajú. 
Prípad však stále sledujeme, sme v úzkom 
kontakte s matkou.“

Ďalší prípad na tejto škole sa stal zhruba 
pred tromi rokmi. 
Žiak pochádzajúci zo sociálne slabšej rodi-
ny, ktorý musel zásadne byť stredobodom 
pozornosti, ostatným ubližoval fyzicky aj 
psychicky. Škola zaangažovala aj kurátor-
ku. ,,Prípad sme podchytili včas, chlapec 
napokon skončil  v diagnostickom ústave. 
Je veľmi problematické riešiť takéto situácie, 
pretože žiaci ,,zatĺkajú“. Ak sa v triede bijú, 
povedia, že sa hrajú. V spomínanom príbe-
hu sme však napokon odhalili pravdu. 
V menšej škole je to jednoduchšie, užší kon-
takt so žiakmi skôr pomôže šikanovanie od-
haliť,“ vysvetľuje bývalá riaditeľka tejto školy 
Alžbeta Vinczeová. 

Prípad sledujeme, sme v kontakte s matkou

Prijali pravidlá, deti spolupracujú
Keď sa situácia začala riešiť, riaditeľka školy Božena Venerčano-
vá spolu s učiteľmi urobili v triede niekoľko prednášok, hovorilo sa           
o tom na rodičovskom združení, triedu začali navštevovať psycholó-
govia a prijali sa v nej pravidlá. 
Deti sľúbili, že budú k sebe slušné, budú sa tolerovať, budú odmie-
tať prejavy šikanovania a iného násilia. Rodičia šikanového dieťaťa 
sú pokojnejší, aj obozretnejší. Jeho správanie sa zlepšilo, má lepšie 
známky. Často sa ho pýtajú, čo je v škole nové a pod. Navštevuje 
psychológa, podporujú a pomáhajú mu učitelia. B. Venerčanová: 
,,Spolupráca s rodičmi je veľmi dobrá, prípad sa preberal aj na ho-
dine etickej výchovy a katechizmu. Pri riešení takýchto problémov 
vychádzame z metodických pokynov ministerstva školstva. Nie vždy 
sa však darí problémy odhaliť, deti mlčia. Horšie je, keď sa šikanova-
nie deje mimo školy.“

Vladimír Chríbik, riaditeľ ZŠ Mlynská

,,V súčasnosti nám rodičia ohlásili prípad 
šikanovia. Rozoberal sa na aktíve rodičov           
a došli k záveru, že ide skôr o bežné veci. 
Žiačke počmárali vetrovku. Musíme však byť 
ostražití. Po jarných prázdninách sa bude ko-
nať mimoriadna triednická hodina, posielame 
list žiakom, v ktorom ich upozorňujeme na to, 
čo je šikanovanie, prečo je niekto šikanova-
ný, ako sa môžu brániť. 
List pošleme aj rodičom, aby vedeli, čo je 
potrebné všímať si u svojich detí, ako im po-
môcť. Chceme zaviesť červenú linku na inter-
nete, kde rodičia budú môcť upozorňovať na 
rôzne problémy.“

Človek sa len pousmeje, keď sa dieťa v škôl-
ke vyhráža druhému, že mu zabije rodičov, 
keď nedosiahne, čo chce. Okolie to pova-
žuje skôr za detinskosť inšpirovanú poze-
raním nevhodných filmov. Už tu však môžu 
byť zárodky neskorších problémov. Keď sa 
rodičom dieťa sťažuje, že na slabšieho si 
silnejší trúfnu a nechýbajú útoky, tak sa to 
nemôže prehliadať. Na jednej zo seneckých 
škôlok sa v tejto súvislosti ozvali rodičia, 
prípad bol skôr bagatelizovaný – veď deti 
sa naháňajú, klbčia. Ukázalo sa však,  že  
najproblémovejší chlapec je ťažko zvládnu-
teľný aj doma, rodičia s ním majú navštíviť 
pedagogicko-psychologickú poradňu.

Dvojstranu pripravila Eva Lauková 

Škôlkari v akcii



10 SENČAN  marec 2007SPEKTRUM

A vágy a kezdet
Úgy vonszol, vonz, repül velem 
a vágy,
mezők felett, sudár fák ormain,
arra van a nagy végtelen, oly tág,
hol zászlók lengenek tornyok 
csúcsain.

A nyár hevíti szívem, lelkesít!
hisz itt a föld aranyrögökből áll,
szűzcsermelyként folyókat egyesít
és boldogan tengerhazát talál.

Az élet része ez, az is marad,
hol nem lesz útvesztő és ingo-
vány, 
a vágy ha tiszta, hű, szent és 
szabad
jövőnk záloga! nem aljas, hitvány!

Büszke, tiszta erény a vágy, erő!
lankadni nem enged, veszni soha!
ő a hit, bizalom, ember: merő,
vele szállsz egy megérdemelt 
korba.

A vágy a kezdet- cél és majd a 
tett,
termő talajban jövőbe szökken,
ha a vágy erőnk hűségvára lett
és ezt védjük! Sokan, egyre 
többen!

Mgr. Katona Roland 

KEDVES SZÜLŐK!
A Szenczi Molnár Albert Óvoda 
egy családias, vidámhangula-
tú, szeretetteljes légkörü óvo- 
da, melybe minden kislányt és 
kisfiút nagy szeretettel várunk.
A beiratkozás 2007 március 
19-től március 23-ig tart.
Amennyiben ez az időpont 
nem felel meg Önöknek, ezt 
megtehetik az év bármely na-
pján.

Címünk 
SZENCZI MOLNÁR ALBERT  

ÓVODA
FÁNDLY  u. 20,  SZENC 

Tel.: 02/4592 3510
mobil: 0910 919 856

Mint minden évben, most is 
nagy várakozás előzte meg  
óvodánkban a jelmezbált, 
melyre maszkok készítésével, 
farsangi dalok éneklésével és 
tánctanulással  készültünk.
Eljött a nagy nap, február 20. 
A gyermekek izgatottan vár-

ták, hogy szebbnél – szebb 
ruhákba öltözhessenek. A 
vidám éneklést a jelmezek 
bemutatkozása, majd felhőt-
len szórakozás következett.
Hercegnőkkel, pillangókkal, 
Piroskákkal, varázslókkal, 
bohócokkal, állatkákkal és 

mesebeli hősökkel telt meg 
a feldíszített terem. Az ovisok 
nagyon élvezték a mókát. A 
maszkabálról gyönyörü képek 
készültek, melyek nézegetése  
közben a gyermekek öröm-
mel gondolnak majd vissza az  
oviban töltött évekre.    

Maszkabál az Óvodában

Gyere velünk bulizni!
Gyakran hangzik ilyenkor farsang táján a szíves invitálás. Mert ha 
maga a hagyományos farsangolás ki is ment a divatból, helyébe lép-
tek a  „nagy bulik“,  például a jelmezes iskolai szórakozás. Iskolánk 
Diákparlamentje is megszervezte a jelmezbált. Az alsó tagozatos 
kis diákjaink jelmezt öltöttek; felső tagozatos nagy diákjaink pedig 
osztályonként humoros szórakoztató műsort készítettek. Ötletes 
jelmezek, mókás jelenetek, izgalmas tombola-húzás, tánc és kacaj 
jellemezte az idei maszkabált. A farsangi mulatozást Zborka Rita 
vezette, a zenét Venchich Dávid és Sebők Adrián biztosította, és 
az ötleteket a diákzsűri Katona Annamária, Zeleneczký Viktória és 
Varga Tamás értékelte. 
Diákjaink, valamint az iskola pedagógusai remekül szórakoztak.

SZMA Alapiskola Diákparlamentje

Poď sa s nami zabávať!
Často počuť takéto milé pozva-
nie v období fašiangov. Tradič-
né fašiangové zvyky už vyšli 
z módy, ale nahradili ich veľké 
žúry, napr. školské maškarné 
plesy. Aj žiacky parlament našej 
školy usporiadal maškarný ples. 
Žiaci nižších ročníkov si na seba 
obliekli zábavné a vtipné mas-
ky, ale aj žiaci vyšších ročníkov 
nás bavili dobrým a humorným 
programom, každá trieda niečo 
iné, zábavnejšie. Tohtoročný 
maškarný ples priniesol zábav-
né a pekné masky, vyžrebovali 
sme tombolu, kde sa odovzdá-

vali zaujímavé ceny, tancovalo 
sa a veľa sa smialo.
Fašiangovú zábavu moderova-
la Rita Zborková, o dobrú hud-
bu sa postaral Dávid Venchich          
a Adrián Sebők. Annamária 
Katonaová, Viktória Zeleneczká              
a Tomáš Varga vyberali tie naj... 
masky medzi tými najmenšími, 
ale aj vtipný program druhého 
stupňa bol odmenený diploma-
mi.
Žiaci, ale aj naši učitelia sa veľmi 
dobre zabávali.

Žiacky parlament 
ZŠ A. M. Szencziho

Karneval v maďarskej škôlke bol plný smiechu a radosti.



O verejné plochy trávnikov 
a ihrísk, ale aj chodníkov          
a ciest sa naše deti delia naj-
mä s psíčkarmi.
Na všetkých majiteľov psov 
mám prosbu v mene našich 
detí: Neznečisťujte každo-
denne naše mesto! Je to 
otázka elementárnej slušnos-
ti a ohľaduplnosti. Verím, že 
aj vo vašej rodine a okolí žijú 
deti, na ktorých vám záleží. 
Práve ony možno šliapnu, ale-
bo rovno spadnú do smradľa-
vého pozostatku po prechádz-
ke vášho psa. Nedostatok 
kontajnerov vyhradených pre 
psov neospravedlňuje, vrec-
ko si ľahko vezmete z domu           
a môžete použiť bežné kon-
tajnery. Nehľadajte výhovorky, 
ale starajte sa o svojho psa aj 
za dverami bytu, či domu.
Nenechávajte vášho miláčika 

zdvíhať nohu pri autách a bi-
cykloch. Predovšetkým však 
nechajte čisté aspoň detské 
ihriská. Verím, že sa to zmení 
a deti i psíčkari budú mať svoj   
priestor.
Nedovoľte psovi pobehovať 
bez vodidla! To, že doteraz 
nikomu neublížil, neznamená, 

že sa tak nestane. Mnohokrát 
sa mi stalo, že som vlastným 
telom musel chrániť dcéru, 
keď sa k nám prihnal pes, vá-
žiaci aj toľko ako ona. Darmo 
na mňa volal majiteľ z diaľky, 
jeho reči vystrašené dieťa         
a rozhnevaného rodiča určite 
neupokoja. Čo by ste povedali 

šoférovi, keby prudko zabrz-
dil pol metra od vašich nôh? 
Verili by ste mu, že brzdy sú 
spoľahlivé a ešte nikdy nezra-
zil chodca?  
Dbajte na povinnosti, kto-
ré ako majiteľ psa máte! Sú 
uvedené vo všeobecne záväz-
nom nariadení mesta 01/2003 
o držaní psov. Nájdete ich aj 
na www.senec.sk v sekcii 
Dokumenty. Tam sa priamo 
zakazuje všetko vyššie uvede-
né, ale aj kúpanie v jazerách                  
a podobne. Kontrolovať naria-
denie by mala mestská polí-
cia. Zatiaľ som toho svedkom 
nebol a to sme s deťmi vonku 
každodenne. Preto upozor-
ňovanie zostáva na rodičoch. 
Pritom sa spoliehame na vaše 
pochopenie, nedávajte nám 
prosím dôvod na výčitky...

Mgr. Tomáš Paulech, PhD.
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Tri prosby rodiča pre psíčkarov

Smetisko v blízkosti rodinných domov dlho strašilo. Na nelegálnej 
skládke sa kopili haldy odpadkov. Na svoje si prišli aj potkany.

Majiteľ pozemku v spolupráci s mestom problém vyriešil. Odpadky 
zmizli, začali sa zemné práce. Bude sa stavať?

Potkany na Robotníckej sa konečne rozutekali...

Na jar sa zvyšujú riziká vzniku požiarov
Každý rok v tomto období prichádzajú hasi-
či s upozornením na zvýšené riziká vzniku 
požiarov v jarnom období a období sucha. 
Dôvod je zrejmý. Na jar sa začínajú práce 
na poliach, v záhradkách, vo vinohradoch. 
Občania robia jarné upratovanie. Táto časť 
roka vykazuje sledovaním dlhoročných 
štatistických údajov najväčšie riziko vzniku 
a šírenia požiarov. Takmer všetky požiare, 
ktoré vznikli vo voľnej prírode, zapríčiňujú 
občania svojou neopatrnosťou. Vo väčšine 
prípadov si málokto uvedomuje, že spaľo-
vanie odpadu, vypaľovanie trávy a poras-

tov, či zakladanie ohňa v prírode môže spô-
sobiť ohrozenie života alebo poškodenie 
majetku. Jednotka Okresného riaditeľstva 
Hasičského a záchranného zboru v Pe-
zinku na hasičských staniciach v Pezinku                            
a v Senci vykonáva rozsiahlu činnosť pri po-
skytovaní pomoci občanom v núdzi. Ešte 
stále, aj napriek varovaniam a výzvam k ob-
čanom, najviac požiarov vzniká v prírode. 
Rizikové práce sa vykonávajú v čase, keď 
je predpoklad najväčšieho vzniku požiarov. 
Občania nevykonávajú prvotné preventív-
ne opatrenia pri spaľovaní odpadu z viníc 

a to najmä zabezpečením okolia ohniska 
pred  prenosom požiaru, pomalým spaľova-
ním odpadu, stálym dozorom pri spaľovaní          
a s prostriedkami  určenými na likvidáciu 
požiaru. 
Treba dbať na základné zásady pri zaklada-
ní ohňa v prírode, spaľovaní odpadov, aby 
nemohlo dôjsť k rozšíreniu ohňa mimo pri-
praveného a vyhradeného priestoru.    
Ak občan spôsobí požiar  poruší tým zákon 
o ochrane pred požiarmi, čo môže byť kva-
lifikované od priestupku až po trestný čin       
s jeho následkami.                                  (eo) 
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Tvorivá fantázia Valentína
Konečne sme aj my dospeláci zabudli na chvíľu na rôzne povin-
nosti a starosti a spolu so svojimi ratolesťami sme sa nechali uná-
šať fantáziou pri tvorbe rôznych výtvorov s valentínskou tematikou.                   
V Materskej škôlke na Kollárovej  ulici sa konal prvý ročník stretnutia 
Valentínske dielne. Tvorivú fantáziu podnecoval šikovný kolektív uči-
teliek a pani riaditeľka, ktoré nešetrili dobrými nápadmi. Spoločne 
sme vyrobili srdiečkové taštičky, valentínske ozdoby do kvetináčov, 
ozdobné štipce či trblietavé srdiečka z chlebovej striedky. Atmosfé-
ru nového sviatku umocnil tvorivý zápal našich detí. Tie si okrem 
dobrej nálady odniesli domov aj pekné výtvory.                          (jv)

Stúpol počet prvodarcov krvi
Viac ako 80 litrov krvi si odviezli z Valentínskej kvapky krvi v Senci 
pracovníci Národnej transfúznej služby z bratislavského Ružinova. 
Na prvý tohtoročný odber krvi, ktorý organizoval Miestny spolok 
Slovenského Červeného kríža  v Senci, prišlo 98 občanov, z nich krv 
mohlo darovať 87. Potešiteľné je, že prvý raz darovalo krv 27 – pre-
važne mladších občanov. Až devätnásť ich bolo zo seneckej Stred-
nej združenej školy. Podmienku pre získanie bronzovej Janského 
plakety  svojím desiatym darovaním krvi splnil Michal Lóczi st. Zlatú 
plaketu za štyridsiate darcovstvo dostane Igor Hanko a diamanto-
vú za osemdesiat odberov Jaroslav Kováč. Plakety im odovzdajú            
v máji.                                                                                            (MG)

Na slovíčko so Senčankou
Dychová hudba Senčanka vie potešiť svojich priaznivcov viacerými 
akciami. Aj v tomto roku pripravuje podujatia, na ktoré srdečne po-
zývajú: J. Tkáč – kapelník a celá dychovka: R. Madarász - umelecký 
vedúci, R. Hinca, J. Tučnovič, L. Farkaš, S. Kročka, M. Kročka, T. 
Tanács, K. Tučnovič, T. Jendek, A. Šimonek, P. Rekeň, M. Mokoš, 
A. Duchoň, K. Heriban, R. Vrbovský, Š. Labuda, V. Hrdličková a K. 
Múcsková.
Podujatia Senčanky na rok 2007: • koncert k výročiu oslobodenia 
Senca 1. 4. od 16. do 17. • koncert k oslavám Seneckého leta (deň 
pred oslavou) od 19. do 20. • Senecký karneval – koncert (pešia 
zóna) od 16. do 17. • koncert – Slnečné jazerá juh 17. 7. od 19. do 
20. • koncert – pešia zóna 31. 7. od 19. do 20. • Senecký festival 
dychových hudieb – 7. ročník, Slnečné jazerá - juh – amfiteáter 11. 8. 
od 16. do 20. • koncert – námestie 28. 8. od 19. do 20. • koncert k 
mesiacu úcty k starším – námestie  14. 10. od 15. do 16. • Vianočný 
koncert - Združená stredná škola - Kysucká 11. 12. od 18.        (km)



Štyria Senčania získali na 
Grand Prix v Maďarsku päť 
medailí. 

Pod hlavičkou Visegrad Junior 
Armvrestling Grand Prix sa kon-
com februára v Maďarsku kona-
lo trojstretnutie juniorov do 20 
rokov v pretláčaní rukou. 
Športovci zo Slovenska na súťa-
ži dominovali. Z desiatich kate-
górii osem vyhrali a z tridsiatky 
medailových umiestnení získali 
devätnásť. Naozaj úctyhodný 
výkon. 
Potešiteľné boli dvojnásobné ví-
ťazstvá Jana Vojenčáka a Lucie 
Debnárovej i víťazstvá Michala 
Kováča, Romana Tenkela a Ro-
mana  Šofranka  v  jednej  ka-
tegórii.
Štyria pretláčači z  klubu AWK 
Senec si počínali veľmi úspešne. 
Okrem spomínanej Lucie Deb-
nárovej sa medailovo umiestnili 

aj jej kluboví kolegovia. Peter 
Balint skončil druhý v kategórii 
do 75 kg pravou rukou. Peter 
Hervay obsadil v kategórii do 70 
kg  pravou rukou tretie a ľavou 
štvrté miesto. Ladislav Hervay 
bol v kategórii do 80 kg tretí ľa-
vou a štvrtý pravou rukou.

Umiestnenie krajín podľa bo-
dového zisku: 1. Slovensko 174 
b., 2. Maďarsko 59 b., 3. Česká 
republika 58 b.
Poradie krajín podľa zisku me-
dailí: 1. Slovensko 19 (7 zlatých, 
8 strieborných, 4 bronzové), 2. 
Česká republika 7 (2 zlaté, 2 
strieborné, 3 bronzové), 3. Ma-
ďarsko 4 (1 zlatá, 0 strieborných, 
3 bronzové)

Súťaž v Maďarsku  bola technic-
ky aj organizačne veľmi dobre 
pripravená.

(mič)
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Senecká ruka už po štrnásty raz
Kultúrne stredisko v Senci bude 24. marca už po štrnástykrát de-
jiskom medzinárodnej súťaže v pretláčaní rukou Senecká ruka.             
V súčasnosti je považovaná za jednu z najvýznamnejšich medziná-
rodných súťaží v Europe. Predbežnú účasť prisľubili reprezentanti 
z dvanástich krajín. Súťaž v Senci je zároveň aj posledným kolom 
Slovenskej národnej ligy, takže sú všetky predpoklady dobrej účasti 
aj našich športovcov. Budú medzi nimi viacnásobní medailisti z maj-
strovstiev sveta a Európy. Nebudú chýbať domáci reprezentanti M. 
Ruman, R. Málek a L. Debnárová.  Vylučovacie zápasy sa začnú o 
13. hod. Semifinálové  a finálové majú plánovaný začiatok o 18. hod. 
O 17.45 im bude predchádzať hudobno-tanečný program.       (mič)

Úspešní armwrestleri na juniorskej 
Grand Prix

Senčanka Lucia Debnárová získala v Maďarsku dve prvenstvá.

Zimné plávanie malo v Senci premiéru
Medzi dievčatami zvíťazila Monika Dömötörová (vpravo) zo ZŠ A. M. Szencziho. Cenu jej odovzdala 
Lucia Debnárová, dvojnásobná juniorská majsterka sveta.

Majstrovstvá Slovenska v zim-
nom plávaní mali v Senci svo-
ju premiéru. Zúčastnilo sa na 
nich 48 pretekárov (z nich desať 
žien), ktorí súťažili vo vekových 
kategóriách  od 10 do 40 rokov, 
od 40 do 60 a nad 60 rokov. Štýl 
prsia, bez ponoru hlavy. Ako 
uviedol Pavol Dinka zo združe-
nia Slovenské ľadové medvede, 
,,založili sme tradíciu pretekov, 
ktoré sa v strednej Európe ne-
konajú, samozrejmosťou sú               
v severských krajinách Európy, 
v Amerike či Ázii. Nadviazali sme 
kontakt so Svetovou federáciou 
zimných plavcov a rokujeme                                                       
o usporiadaní majstrovstiev sve-

ta v roku 2009 práve v Senci.“ 
Dodal, že záujem o zimné pláva-
nie a otužovanie na Slovensku 
rastie. Najstaršia účastníčka, 
73-ročná Mária Grožáková, zís-
kala vo svojej kategórii prven-
stvo. 
Otužuje viac ako 20 rokov a vra-
ví, že otužovanie jej pomohlo 
zbaviť sa chronického zápalu 
močového mechúra. ,,Pobo-
lieva ma bedrový kĺb, verím, že 
sa rovnako z toho dostanem.“ 
Striasť sa problémov jej pomáha 
aj veselá povaha  a životný opti-
mizmus. Stravuje sa racionálne 
a udržiava si hmotnosť.

Text a foto Eva Lauková

Najúspešnejší: 
Miloš Mikuš (Topoľčany)
Najmladší: 
Braňo Rabatin (13) Bratislava

Najstaršia: 
Mária Grožáková (73) Bratislava
Finálový účastník zo Senca:
Silvester Poór 

Vizitka prvých majstrovstiev Slovenska

Grand Prix Senec
Snahou organizátorov 1. roč-
níka Junior Grand Prix Senec                 
v pretláčaní bolo urobiť nábor     
a ponúknuť žiakom zábavu. Ako 
uviedol organizátor – seniorský 
vicemajster sveta Martin Ruman, 
,,čakali sme síce väčšiu odozvu 
a viac zaangažovanosti aj zo 
strany pedagógov, ale položili 
sme tradíciu a budeme v nej po-
kračovať.“
Na súťaži sa zúčastnilo 21 žiakov 
zo základných a stredných škôl. 
Víťazi získali poháre.              (el)
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Športové šachy 
Po vyhlásení športovcov roka 
2006, ocenených mestom Se-
nec, sa niektorí športovci či 
tréneri cítili nedocenení. Vyhlá-
senie jednotlivcov bez poradia 
(aspoň abecedného), hodilo 
do jedného vreca strieborného 
z majstrovstiev sveta v pretlá-
čaní rukou, účastníka mestskej 
hokejbalovej ligy či regionálne-
ho, resp. slovenského medai-
listu. Pre svetového medailistu 
nezostal priestor ani na jednu 
otázku, najradšej by odišiel… 
Chyba moderátora? Ťažko. Len 
ho bolo treba usmerniť. Naozaj 
mi nejde o znehodnotenie úspe-
chov niektorých jednotlivcov. 
Len nesúhlasím s tým, že jeden 

šport je ,,väčší“, robený na ma-
sovejšom základe, a ďalší ,,iba“ 
viac-menej exotický a preto si 
ho netreba všímať výnimočnej-
šie. Aj úspech v armwrestlingu 
je poznačený tvrdými tréningmi 
a zainteresovaní vedia, že pre-
tláčanie je priam alchýmia sily, 
techniky a taktiky nad stolmi. Pri-
tom počet klubov na Slovensku 
a ich členov sa stále viac rozras-
tá a Senčania patria medzi elitu 
nielen na slovenskom, ale i na 
medzinárodnom fóre preteká-
rov či funkcionárov. Punc objek-
tívnosti súťaži nepridal ani fakt, 
že sa medzi najlepších nedosta-
li ďalší športovci, ktoré sa majú 
čím pochváliť.    Eva Lauková

Richard Sobota Zľava: Stanislav Angelovič, Ján Papaj, Marian Čapla

Richard Nagy, najlepší stolný tenista v Senci.

Viceprimátorka Helena Nemcová blahoželá Lucii Debnárovej, vľavo od nej Dávid Varga, vpravo Martin 
Ruman a Ľubomír Guldan.

Ocenili naj športovcov 2006
Mesto Senec ocenilo najlep-
ších športovcov minulého 
roka. Spoločenskú udalosť si 
prišli vychutnať všetci. Špor-
tovci, predstavitelia mesta, aj 
diváci. 

V mestskom kultúrnom stredis-
ku sa rečnilo aj tancovalo. Po-
hotový moderátor vyspovedal 
ocenených, tanečná skupina 
očarila svojím umením. Ponúka-
me mená najlepších. 
Najúspešnejší tréneri: Jozef 
Valovič (futbal, FC Senec), Ľudo-
vít Nagy (stolný tenis) 

Jednotlivci (bez poradia)
Ľubomír Guldan (FC Senec), 
Martin Ruman (2. na majstrov-
stvách sveta), Lucia Debná-
rová, Michal Sloboda (všetci 
armwrestling), Dávid Varga 
(šach, 2. na majstrovstvách SR), 
Richard Sobota (dvojnásobný 
víťaz v Slovenskom pohári), Lu-
cia Cingelová (karate), Domini-
ka Čierna (volejbal, kapitánka 
reprezentačného družstva vo 
volejbale), Martin Gramblička 
(najlepší strelec seneckej hokej-
balovej ligy), Norbert Baricza 
(preteky všestrannosti, druhý na 
majstrovstvách SR).

Najúspešnejšie kolektívy: fut-
balové A mužstvo FC Senec (6. 
miesto v Corgoň lige, pretláčači 
AWK Senec (9 titulov majstrov 
SR), stolnotenisový STK Senec 
(7. v 1. lige.)                            (el)



Do jarnej časti Corgoň ligy 
nastúpil  FC Senec v skupine, 
ktorá bojuje o titul, s rovnaký-
mi majiteľmi. 

Spolumajiteľ a tréner Jozef Va-

lovič, ašpirujúci na post gene-
rálneho sekretára futbalového 
zväzu (ďalší avizovaný dátum 
rozhodnutia - 6. marec), chce 
bremeno prvého trénera posu-
núť na svojho asistenta Branis-

lava Krišku. Pribudnúť má ďalší 
tréner a Valovič sa chce veno-
vať manažérskej práci. Svoje 
schopnosti v tejto oblasti pre-
javil aj pri predaji Michalíka do 
anglického Boltonu, s ktorým 
odišiel na hosťovanie aj Harsá-
nyi.  Nahradiť ich majú skúse-
ný Guldan a Pavlík z Ostravy.           
Z legionárov zostal iba Youssef 
Moughfire, ktorý sa však na 
príprave nezúčastnil.  
Aké sú ciele oranžových? Hoci 
Senčania skončili v jesennej 
časti najvyššej súťaže na 6. 
mieste s 31 bodmi a zabezpečili 
si postup do ďaľšieho ročníka, 
po redukcii bodov im pred jar-
nou časťou zostala 8. priečka    
a deväť bodov. Takže majú mi-
nimálnu šancu útočiť na najvyš-
šie priečky. Zamerať sa chcú na 
pohárovú súťaž, kde majú šan-

cu postúpiť zo štvrťfinále. Pod-
ľa Valoviča do mužstva chcú 
postupne zabudovať nových, aj 
mladších hráčov a mužstvo si 
chce získať rešpekt u súperov. 
Víťazstvom nad Duklou prvý 
krok urobilo.
Tréner Valovič vraví, že dohrajú 
súťaž  dôstojne napriek tomu, 
že za klubom nie je žiadny veľký 
domáci sponzor.

Text a foto Eva Lauková
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Dôraz na pohárovú súťaž
Nový vlastník do FC Senec zatiaľ nevstúpil, z legionárov sa vrátil jeden

ŠPORT

Zmeny v FC Senec
Prišli: Ekhardt (Trnava), Novák 
(Viktoria Žižkov), Pavlík (Baník 
Ostrava), Hladký (Baka), Boz-
sík, Hulák (návrat z hosťovania), 
Gábriš, Klech, Halák (z dorastu)
Odišli: Michalík, Harsányi (Bol-
ton, Anglicko), Matič (Čína), Ana-
ne  (Ingolstadt), Ray (Alparslan)

2. kolo 10. 3. (sobota) o 18. hod. 
v Nitre 
3. kolo 16. 3. (piatok) o 18. hod. 
doma s Ružomberkom
4. kolo 31. 3. (sobota) o 18. hod. 
v Žiline
5. kolo 8. 4. (nedeľa) o 16. hod. 
doma s Košicami (priamy pre-
nos v STV)
6. kolo 15. 4. (nedeľa) o 10.30 
vonku s Artmediou
7. kolo 20. 4. (piatok) o 19.30 
doma so Slovanom
8. kolo 28. 4. (sobota) o 19.30    

v Banskej Bystrici
9. kolo 4. 5. (piatok) o 19.30 
doma s Nitrou
10. kolo 12. 5. (sobota) o 19.30 
v Ružomberku
11. kolo 15. 5. (utorok) o 19.30 
doma so Žilinou
12. kolo 19. 5. (sobota) o 17. 
hod. v Košiciach
13. kolo 26. 5. (sobota) o 17. 
hod. doma s Artmediou
14. kolo 30. 5. (streda) o 17. 
hod. vonku so Slovanom

Víťazný úvod podčiarkol Kozár
FC Senec – Dukla Banská Bystrica 2:1 (1:1)
FC: Novota – M. Novák, Guldan, Angelovič, Halák – Papaj, M. Ko-
váč, Augustín (78. Bozsík), Moughfire – Kozár (90+ Gábriš), Takáč.

Napriek výrazným zmenám v tíme úvodný zápas jarnej časti Corgoň 
ligy zvládli Senčania víťazne. Duklu zdolali doma 2:1 (1:1), keď víťaz-
ný gól vsietil v 71. min. Tomáš Kozár. Šťastný strelec dal svoj prvý 
gól v najvyššej súťaži. Vyrovnávajúci gól strelil  v 27. min. Moughfire. 
Vyrovnal po vedúcom góle Vyskoča v 14. min. Víťazný gól Kozára 
padol po spolupráci s Takáčom. Kozár na jeseň nehral v základe, 
zabránilo mu v tom zranenie chodidla. Šancu dostal po odchode 
Raya a Ananeho. ,,Aj keď sa mužstvo odchodmi niekoľkých hráčov 
oslabilo, šancu dostali ďalší. Treba ju len využiť a dokázať, že vieme 
nahradiť tých, ktorí odišli. Hrali sme so srdcom,“ uviedol Kozár. (el)

Zápasy FC Senec (skupina o titul)

Tomáš Kozár (vpravo) vsietil víťazný gól po prihrávke Erika Takáča. 
Majú dôvod na radosť. Bezuzdne sa na ihrisku tešili.

Urputné boje žiakov
Romag Cup – druhý ročník ha-
lového turnaja mladších žiakov 
priniesol urputné boje mladých 
futbalistov. Na ZŠ A. M. Szenc-
ziho v Senci sa stretlo osem 
mužstiev, vo finále Artmedia  
zdolala SFM Senec 6:1. Tretí 
skončil Slovan, obhajcovi vla-
ňajšieho prvenstva FC Senec sa 
ušla piata priečka po víťazstve 
nad Kráľovou pri Senci 2:0. Ako 
uviedol tréner FC Senec Juraj 
Gubáni príležitosť zahrať si do-
stali aj hráči z prípravky Oliver 
Kiss, Dominik Matejka a Michal 
Vajda. ,,Sú to veľké talenty, kto-
ré zapadli medzi chlapcov. Ich 
prístup k hre a nasadenie boli 
príkladné, niekedy prevyšovali 
aj starších spoluhráčov. Postup 

nám ušiel o skó-
re.“ Góly za FC 
Senec: Roman 
Sabler 4, Bernard 
Ruman 2, Roman 
Škorvaga 2, Da-
rius Pomšahár, 
Robert Turanský 
a Oliver Kiss.
Najlepší hráč 
Nicolas Weiner 
(Artmedia), stre-
lec Filip Molnár 
(Slovan), brankár 
Matej Škrip (SFM 
Senec)

Senecké derby
Na zimnom halovom turnaji  žia-
kov (ročník 1994) Simac Cup, 

ktorý sa konal v športovej hale 
Slovnaft vo Vlčom hrdle, sa ok-
rem usporiadajúceho FC Art-
media, JCP Štúrovo a výberu 
Komáromsko-ostihomskej župy 

(víťaz) zúčastnili aj FC Senec 
(štvrtý) a SFM Senec (piaty). V 
seneckom derby zvíťazil FC Se-
nec 2:1. Najlepším brankárom 
bol Filip Morvay z FC Senec.

Žiakom FC Senec sa prvenstvo obhájiť nepodarilo.
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Program na marec
KINO MIER SENEC

Začiatok filmových predstavení je o 18. h.

8. 9. štvrtok – piatok   BORAT
Borat Sagdijev je šiestym najznámejším Kazachom 
a najlepším televíznym reportérom Kazašskej štátnej 
televízie, ktorá ho vyšle do USA, aby tam natočil do-
kument o tejto krajine. USA MN 15 83 min.

Vstupné. 60,-Sk

10. 11. sobota – nedeľa HĽADÁ SA IDEÁLNY MUŽ
Romantická komédia s nejasným koncom od produ-
centov „Prci, prci, prcičky„ USA/KAN. MP 96 min.

Vstupné: 65,-Sk

12. pondelok
PIRÁTI KARIBIKU: TRUHLICA MŔTVÉHO MUŽA
Kapitán Jack je späť ! Pokračovanie úspešného dob-
rodružného veľkofilmu. Tretí diel  Pirátov Karibiku 
premietneme v lete. USA MP 149 min.

Vstupné. 55,-Sk

13. utorok   NOC V MÚZEU
Fantastické dobrodružstvo sa začína vo chvíli keď sa 
zatvoria dvere za posledným návštevníkom múzea. 
Hrajú: B. Stiller, R. Williams, O. Wilson. USA MP 108 
min. český dab.

Vstupné: 55,-Sk

15. štvrtok   DOBRÝ ROČNÍK
Život a skutočné užívanie života. Každá z postáv toh-
to príbehu sa ocitne v situácii, ktorá urobí jeho život  
lepším. USA MP 118 min.

Vstupné: 60,-Sk

16. 17. 18.  piatok – sobota – nedeľa
PARFUM: PRÍBEH VRAHA
Film natočený podľa svetoznámeho bestselleru Pat-

ricka Suskinda, ktorý prečítalo viac ako 15 mil. ľudí. 
Žil, aby našiel krásu, zabíjal, aby ju mohol vlastniť. 
Nem./ Fr./Šp. MN 15 147 min.

Vstupné: 65,-Sk

19. pondelok   R ( O ) CK PODVRAŤÁKOV
Film Karla Janáka – nás privádza do sveta mladých 
muzikantov, ktorí sa nečakane stretnú s praktikami 
podsvetia a mafie. Hrajú. V. Kotek, J. Mádl, V. Postrá-
necký, J. Hrušinský a ďalší. ČR MP 104 min. 

Vstupné: 60,-Sk

20. utorok   DIABOL NOSÍ PRADU
Andrea je mladá, krásna, ambiciózna. Začína ružovú 
kariéru novinárky. Film je plný historiek zo života – je 
tiež príjemným prekvapením pre každého diváka. 
Doporučujeme si film pozrieť. USA MP 109 min.

Vstupné: 60,-Sk

23. piatok   PRÁZDNINY
Bohatá sympatická Američanka (Cameron Diaz)        
a Iris (Kate Winslet) chudobná dedinčanka – sa poz-
najú cez internet a vydajú sa naprieč kontinentmi. Na 
ceste ich čaká fatálne zistenie, že pred chlapmi sa 
utiecť nedá. USA, MP 100 min.

Vstupné: 60,-Sk

25. 26. nedeľa – pondelok   KRVAVÝ DIAMANT
Bude to stáť všetko. Hľadá sa vzácny ružový diamant 
– kameň, ktorý dokáže zmeniť život...alebo ho ukon-
čiť. Hrajú: Leonardo di Caprio Jennifer Conelly, Step-
hen Collins a ďalší. USA MP 15 143 min.

Vstupné: 70,-Sk

27. utorok   KRÁDEŽE A VLÁMANIA
Každý zločin má svoje obete... Každá  lož má svoje 
následky...  Každá láska má svoje tajomstvá... Jude 
Law a Juliette Binoche vo filme od režiséra Anglický 
pacient a Talentovaný pán Ripley. USA MP 119 min.

Vstupné: 60,-Sk

29. 30. štvrtok – piatok   MALÁ MISS SUNSHINE
Rodinná komédia o jednej z najroztomilejšej dys-
funkčnej rodine aké sa v poslednej dobe objavili na 
filmovom plátne. Tragikomická cesta plná prekvape-
ní. USA MP 102 min.

Vstupné: 60,-Sk

31. sobota   DOKONALÝ TRIK
Pozeráte sa pozorne? Stupňujúci sa boj trikov, pohá-
ňaný neskrotnou túžbou odhaliť tajomstvá toho 
druhého. Z priateľov – nepriatelia na život a na smrť. 
Mysteriózny thriller. USA/ VB MP 130 min.

Vstupné: 70,-Sk

Mládežnícke filmové predstavenia:

11. nedeľa o 15 30 hod.   ASTERIX A VIKINGOVIA
Animovaný príbeh so známymi postavami, ktoré ten-
toraz stoja zoči – voči Vikingom. FR 90 min. dabing

Vstupné: 55,-Sk

17. sobota o 15 30 hod.   LOVECKÁ SEZÓNA
Zvieratá vzali záchranu lesa do vlastných rúk. Film – 
ako chutí život v ozajstnej prírode. USA 86 min. dab.

Vstupné. 60,-Sk

Kultúrne podujatia:

21.3. o 17.30 hod.   Koncert žiakov ZUŠ

22.3. o 19.00 hod   VIVA MUZIKÁL
Muzikálová show plná spevu a tanca zo známych 
muzikálov (Dracula, Pomáda, Bedári a ďalšie)

Vstupné: 160,- sk

Pripravujeme:

8.5. o 19.00 hod   MAFSTORY NA CESTÁCH
Mafiáni vo voľných chvíľach hrajú staré rockové a zá-
sadne cudzie hity.

Spoločenská kronika
Narodili sa

Michael Marušinec, Sebastián Lasser, Pat-
rik Nagy, Emma Ižová, Nicolas Štellár, Elias 
Halahija, Adam Mészáros, Sára Burianová, 
Júlia Bezručková, Arthur Kontelík, Lujza Smo-
linská, Kristína Štefunková, Ali Al-Ali, Daniel 
Šebo, Marko Rajcsányi, Michal Sabo, Marek 
Roth, Karin Velkovová, Zehra Öztürk, Kristína 
Bachratá

Blahoželáme jubilantom
Jednota dôchodcov MO v Senci 

Edita Wagnerová (70), Alžbeta Molnárová 
(65), Anna Bottyánová (65), Marta Srihovská 
(60), Jaroslava Badinská (60)

Klub dôchodcov 
Dušan Hatala  (80), Anna Múčková  (80), Anna 
Horáčeková  (75), Terézia Bakušová  (70), 
Ľudmila Magyaricsová  (70), Mária Takáčová  
(65), Mária  Jágerová  (60)

Slovenský zväz telesne 
postihnutých ZO č. 215 v Senci

Marta Strihovská (60), Hana Potočárová (60), 

Jana Fialová (55), Milan Novák (50)

Navždy nás opustili
Diana Haffnerová (1989), Jozef Vidra (1952) 
Helena Kollárovičová (1935), Mária Patassyo-
vá (1942), Judita Kučeráková (1948), Vladimír 
Palkovič (1968)
  

Rok uplynul 15. februára, kedy 
nás náhle  opustil náš milova-
ný manžel, otec, dedko, krst-
ný a strýko Ľudovít Lasser.              
S láskou na neho spomíname. 
Smútiaca rodina.

Pred rokom nás 20. februára 
náhle opustil Ján Kurčina. 
S láskou na neho spomínajú 
dcéry  s rodinami.

Päť rokov uplynulo 21. februá-
ra, kedy nás vo veku 59 rokov 
navždy opustil Karol Szabó. 
S láskou na neho spomínajú 
milovaná manželka, dvaja sy-
novia, dve nevesty, vnúčatá 

Lucinka, Lukáško, Annamária, Nikolka, brat 

Ľudovít s rodinou a ostatná rodina.

Je tomu desať rokov, čo 
nás 16. marca opustil Pavol        
Zahorán. Výročie jeho úmrtia 
si pripomínajú manželka, ses-
tra a deti s rodinami.

Piate výročie úmrtia Ľudovíta 
Bacigala si pripomíname 19. 
marca. Spomína manželka 
Zuzana s deťmi a vnúčatami. 
Kto ste ho poznali, venujte mu 
s nami tichú spomienku. 

Szeretteim én már elmentem, küzdöttem, 
de tovább nem tehetem. Szerettem volna 
még sokat remélni, Gyermekeim, unokáim 
útját Figyelemmel kísérni. De a halál eljött, 
búcsúzni nem hagyott, Édes szeretteim, én 
most már az Úrnál Vigyázok reátok. Fájó 

szívvel emlékezünk február 
20-án halálának 10 évfordu-
lóján Farkas Sándorné szül. 
Hegyi Júliannára. Jóságát és 
szeretetét örökre megőrizzük. 
Örökké gyászoló szerettei
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