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Double.X s legendou rapu
Brány štvrtého ročníka úspeš-
ného podujatia Double.X, kto-
ré tento rok odštartuje letnú 
festivalovú sezónu, sa otvoria 
na juhu Slnečných jazier už 
30. júna zhruba o 18. hod.
 
Konať sa bude na viacerých, 
žánrovo odlišných pódiách, kde 
sa stretnú hip-hop koncerty s 
klubovou tanečnou hudbou.

 Festival ponúkne veľké množ-
stvo nielen svetoznámych umel-
cov, ale predstaví sa aj sloven-
ská DJ-ská špička. Okrem toho 
sa pripravuje aj množstvo sprie-
vodných podujatí.
Medzi hlavnými headlinermi ve-
čera vystúpi vplyvná americká 
rapová legenda z newyorskej 
štvrte Queens - Kool G Rap, 
ktorý príde predstaviť svoj naj-

novší album Half A Klip. Ľudí 
zapálených pre elektronickú 
hudbu určite potešia nielen D 
Bridge z Bad Company, ktorý 
sa predstaví spolu s rakúskym 
DJ-om D Kayom a MC Versom, 
ale aj exkluzívne „back to back“ 
vystúpenie ruského dnb kráľa 
Paula B, ktorý zahrá spolu so 
slovenskou jednotkou Larrym.

(pokračovanie na str. 2)

Karneval volá: príď 
a zabav sa!
Slovenský rekord aj vďaka vám
Prísť na karneval v Senci a odviazať sa bude stáť za to. Táto se-
necká atrakcia chce mať aj rekordérsku pečať a preto iniciujte 
svoje nápady a tvorivosť a príďte do sprievodu v piatok 29. júna. 
Pomôžte zrodu rekordu, ktorého podstatou je najviac masiek na 
jednom mieste.
Z Lichnerovej ulice sa sprievod pohne o 18. hod. Kto sa do neho 
nezapojí, môže prísť k vstupnej bráne na juhu Slnečných jazier 
(Drevená dedina) a tam sa podriadiť asistentkám, ktoré budú 
sčítavať masky. Nad všetkým  dohliada komisár slovenských 
rekordov Igor Svítok, ktorý si miesto diania prišiel pozrieť osob-
ne. Nič nenechal na náhodu. A aká maska bude uznaná? ,,Nie 
je dôležité, prísť celý zaodetý do super masky, za karnevalovú 
masku sa bude rátať aj človek, ktorý určitým spôsobom vyjadrí 
spolupatričnosť s karnevalom: dá si škrabošku, klaunovský nos 
a podobne. Neuznáme, ak niekto povie – veď ja som maska 
sama osebe,“ s trochou vtipu informuje ten, ktorý bol pri zrode 
množstva slovenských rekordov. Požičovňa masiek je v budove 
Správy cestovného ruchu, Mierové nám. 19, kde si deti môžu dať 
aj pomaľovať tvár.                                                                             (el)

 (program a mapka str. 5, 6)

Bez vody a s nervami 
na prasknutie
Taká spŕška nadávok a po-
nôs sa už dávno na kompe-
tentných nezniesla. Odstávka 
vody v Senci, ktorá trvala je-
den a pol dňa (5. júna od rána 
do obeda 6. júna), zodvihla 

mnohým adrenalín nie preto, 
že k nej došlo,ale z dôvodu, že 
niekto neinformoval včaššie 
a predovšetkým primeraným 
spôsobom. 

(pokračovanie na str. 2)

Deň detí rozšantil námestie v Senci. Zorganizovali ho Materské cen-
trum Slniečko v spolupráci s mestom. Malí aj veľkí sa však zabávali 
aj na juhu Slnečných jazier.                                            (viac na str. 7)



(dokončenie zo str.1)
Nemecká dj-ská sila v podobe 
Andreasa Kremera a Michaela 
Burkata splnia  požiadavky aj 
tých najnáročnejších clubbe-
rov, ktorí si radi zatancujú na 
tvrdšie techno rytmy. Andreas 
sa v súčasnosti radí k najino-
vatívnejším nemeckým under-
groundovým techno DJom.  
Michael Burkat so svojimi re-
leasmi na známych labeloch 

ako Primate, Highland Beats, 
Compressed, Audio, Heroes 
a ďalších, si získal pozornosť 
elektronickej scény na kaž-
dom kontinente. Ako DJ pre-
cestoval celý svet a jeho sety, 
presne tak ako jeho produk-
cia, sú kompozície z precízne 
vybraných zvukov, ktoré ne-
poznajú význam slova nuda.  
Double.X, to však nie je iba 
hudba. Tento rok sa pripravuje 

letné kino, ktoré bude posta-
vené priamo na vode, viace-
ro stánkov s občerstvením, 
oddychový priestor chillout 
prepojený s drevenou loďou, 
grafitti a ešte omnoho viac.
Opäť prosíme obyvateľov Sen-
ca o zhovievavosť voči prípad-
nému nadmernému hluku po-
čas festivalu Double.X.

Dušan Kozic,
hlavný organizátor festivalu
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Double.X s legendou rapu

Bez vody a s nervami na prasknutie
(dokončenie zo str. 1)
Monika K. zo Sokolskej ulice: 
,,Informáciu som sa náhodou 
dozvedela zo správ Slovenské-
ho rozhlasu. Prijala som ju s veľ-
kými rozpakmi, pretože v takom-
to prípade by som čakala oznam 
na vchodových dverách.“ A o to 
ide, oznam sa síce dostal do 
médií – ale, napr. v Novom čase 
iba do prvého vydania. Mnohí sa 
to dozvedali až ex post a nestih-
li si doma ani napustiť vodu. No 
a odporúčanie zavolať na call 
centrum privádzalo infarktové 
stavy. Organizačne najlepšie to 
zvládol školský úrad (ŠÚ) – ro-
dičia sa informáciu dozvedeli zo 
žiackych knižiek svojich rato-
lestí, v materských školách bol 
vyvesený oznam. Školy mali vy-
pracovaný krízový režim na dva 
dni, z hygienických dôvodov sa 
však mohli predzásobovať iba 
na jeden. Situáciu riešili skráte-
ním vyučovania, varilo sa jedlo 
nenáročné na spotrebu vody, 
dohliadlo sa na pitný režim. So-
ciálne zariadenia sa na dva dni 
ako-tak dali zabezpečiť. Nechý-
bala ani ochota doviezť vodu 
do škôl v cisterne. Keď sme už 

pri nej, informáciu, ako  a kde 
bude zásobovať pitnou vodou, 
nevedel podať nik. Krúžila tíško 
po uliciach a keď sa náhodou 
niekto pozrel z okna, videl už 
len jej zadok. Ktovie, koľkým sa 
podarilo načapovať si vodu z jej 
útrob. Ako vo vojnovom stave 

boli reštaurácie a môžu akurát 
rátať ujdené zisky. Museli zatvo-
riť na dva dni. Bratislavská vodá-
renská spoločnosť avizovala iba 
znížený tlak a mierne zakalenie 
vody na 24 hodín z dôvodu re-
alizácie rozšírenia vodojemu                                           
v Senci.  Text a foto Eva Lauková

Akoby toho nebolo dosť. Ráno 5. júna vytryskol gejzír vody na Pe-
zinskej ulici, prasklo vodovodné potrubie. Na chybu sa prišlo až ne-
skoro večer. Táto nepredvídaná porucha spôsobila, že voda v Senci 
bola odstavená úplne, hoci avizovaný bol iba znížený tlak a mierne 
zakalenie vody. Nervy mali našponované všetci. 

Poďakovali 
školákom
Ďakovný list primátora Senca 
Karola Kvála si od neho a vicep-
rimátorky Heleny Nemcovej  pre-
vzali 1. júna na mestskom úrade 
žiaci seneckých základných škôl, 
Gymnázia A.  Bernoláka a Gym-
názia s vyučovacím jazykom ma-
ďarským. 
V liste je vyjadrené uznanie za 
vynikajúce študijné úspechy        
a úspešnú účasť na rôznych sú-
ťažiach, za vzornú reprezentáciu 
školy a mesta.                          (r)

Ocenili darcov 
krvi
Pri príležitosti Svetového dňa 
Červeného kríža si v Senci 
prevzal prvý raz udeľované 
morálne ocenenie vyššieho 
stupňa Medailu prof. Kňazovic-
kého (ženy po 80 odbere krvi, 
muži po 100) Miroslav Guryča, 
predseda MS SČK  v Senci. 
Výraznou mierou sa podieľa na 
rozvoji darcovstva krvi, na zís-
kavaní ďalších dobrovoľných 
darcov. 
Ďalšie ocenenia Za darova-
nie krvi - za záchranu života 
si prevzali: diamantovú Jan-
ského plaketu (ženy 60 odbe-
rov, muži 80) získal  Jaroslav 
Kováč, zlaté plakety (ženy 30 
a muži 40 odberov) Ing. Juraj 
Dohnal, Mariana Galovičová, 
Mária Glavaničová, Igor Han-
ko, Viola Rössnerová a Július 
Szabo, Robert Lopašovský, 
strieborné (za 20 odberov) Ing. 
Marcela Krajčovičová, Andrea 
Šlosárová a Michal Žák ml., 
Peter Siváček, bronzové (10 
odberov) Michal Lóczi st., La-
dislav Odnechta, Attila Poór, 
Miroslav Vrablic. 

(el) 

Oznam
Úrad práce, sociálnych vecí     
a rodiny v Pezinku, pracovisko 
Senec, oznamuje, že od 1. júna 
sa presťahoval do priestorov 
na Krátkej ulici č. 1.

Pozvánka
V rámci Cyrilo-metodských 
dní na Slovensku sa 24. júna 
o 16. hod uskutoční v evanje-
lickom kostole v Senci koncert 
pod názvom Dedičstvo otcov 
zachovaj nám, Pane. Vystúpi 
ženský spevácky zbor pri MO 
Matice slovenskej, žiaci ZUŠ, 
hosťom je člen činohry SND 
recitátor Jozef Šimonovič. (r)

• Prijmem kuchára/-ku do bu-
fetu na Slnečných jazerách - 
juh, tel.: 0903 413 358

• Prijmeme predavačku a ku-
chárku do bufetu v Hypernove 
Bratislava. Info: 0903 260 019
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Pod lupou

Oznam
Žiadame obyvateľov Senca, 
aby akékoľvek porušovanie vše-
obecných záväzných nariadení 
(predovšetkým znečisťovanie 
mesta, ničenia majetku a pod.) 
nahlasovali na bezplatnom te-
lefónnom čísle mestskej polície 
159.                                          (r)

Citróny 
pre vodičov
Akciu Jablko – citrón už sied-
my rok uskutočňovali policajti 
a deti základných škôl v brati-
slavskom okolí. Detské hliadky 
mohli vodiči stretnúť na dvoch 
stanovištiach 29. mája  dopo-
ludnia od 10. do 11. h za obcou 
Svätý Jur v okrese Pezinok           
a v ten istý deň popoludní od 
14. do 15.30 h v Senci na Bra-
tislavskej ulici. Na akcii sa zú-
častnilo päť policajtov a v se-
neckom okrese  desať detí zo 
ZŠ Tajovského v Senci. Hliad-
ka zastavila 33 motorových vo-
zidiel. Za volantom bolo desať-
krát viac vodičov (30) ako vodi-
čiek (3). Za porušenie doprav-
ných predpisov polícia riešila 
dohováraním, čiže citrónom 
tri ženy a trinásť mužov, z toho  
citrón dostal aj jeden motorkár, 
ktorý nemal na hlave ochrannú 
prilbu. Deti odovzdali jabĺčko 
za dodržanie povolenej rých-
losti 17 mužom.          (el)

Uzávierka dvojčísla 
júl-august 

mestských novín Senčan 
je v pondelok 25. júna.

Bezohľadnosť a drzosť nie-
ktorých Senčanov naozaj 
nemá hranice. 

Zatiaľ čo mesto sa snaží vy-
chádzať v ústrety občanom, 
žiadajúcich o umiestenie 
spomalovacích retardérov na 

frekventované ulice, zlodeji 
akoby čakali len na to. Na Va-
janského ulici vydržal retardér 
tri! dni. Najprv niekto odstránil 
iba časť z neho, potom však 
zmizol celý. Niečo podobné 
sa stalo na Pivničnej či Robot-
níckej ulici, zmizol aj retardér        

z cesty na Sv. Martin. Ako 
uviedol vedúci odboru život-
ného prostredia na Mestskom 
úrade v Senci Karol Czére,  pe-
niaze takto vynaložené  idú do 
vzduchu, pritom jeden retar-
dér stojí takmer 30-tisíc korún. 
,,K tomu je potrebné prirátať 
aj zakúpenie dopravných zna-
čiek, takto vyhodené peniaze 
by sa naozaj mohli investovať 
inde.“ Mesto, aby znížilo zby-
točne vynaložené náklady        
a zároveň zvýšilo bezpečnosť 
na seneckých uliciach, chce 
zakúpiť kontrolné zariadenie 
na meranie rýchlosti vozidiel 
v meste. ,,Stojí okolo 600-tisíc 
korún, bez výnimky budú pos-
tihovaní všetci, ktorí rýchlosť 
nedodržia. Oklamať či protes-
tovať sa nebude dať,“ povedal     
K. Czére.                             (el)

Retardéry miznú, 
nastúpi merač rýchlosti

Oslovte
riaditeľa polície
V záujme zefektívnenia komu-
nikácie Policajného zboru SR          
s verejnosťou, vytvorenia osob-
ného kontaktu občanov s nad-
riadenými policajného zboru                            
a s cieľom vytvárania priazni-
vého obrazu o činnosti, môžu 
občania svoje podnety, námety                                                               
a názory vyjadriť riaditeľovi Ok-
resného riaditeľstva PZ v Brati-
slave – okolie so sídlom na Šen-
kvickej ulici č. 14 v Pezinku aj 
osobne po dohovore na telefón-
nom  čísle 0961 523 101.         (r)

Prijmeme  pracovníkov 
do výroby na pozíciu  

SKLENÁR – RÁMAR

do prevádzky vo Vajnoroch.

• Vodičský preukaz „B“ 
nutnosťou

• Výhodou pri pohovore je 
prax v remesle stolár, 

zámočník, strojár, 
nástrojár atď.

• Schopnosť samostatnej 
práce a zručnosť.

V prípade záujmu volajte 
0903 404 037

Polícia žiada obča-
nov o spoluprácu 
pri pátraní po hľa-
daných osobách.
Na oboch vydal okresný súd 
príkaz na zatknutie. Akékoľ-
vek informácie oznámte na 
známom telefónnom čísle 158 
alebo 0961 523 155, cez pra-
covné dni od 8. h do 15. h na 
telefónom čísle 0961 523 390.  
Za prípadnú pomoc ďakuje-
me.Branislav ŠŤASTNÝ, 25-ročný,

bytom Senec      
Pavel RAFAEL, 42-ročný,
bytom Senec        

Podľa vlastných slov vodiča Škody Fabia z Dunajskej Lužnej ,,sa tak 
zamyslel, až vošiel do protismeru“... Pod podjazdom na Bratislavskej 
ulici v Senci sa 4. júna niečo po 10. hod. čelne zrazil so Škodou 120,             
z ktorej zakliesnenú zranenú osobu museli seneckí hasiči dostať von 
s pomocou hydraulického náradia. Dvom zraneným (vodič z Kostol-
nej pri Dunaji, spolujazdkyňa z Veľkého Bielu) osobám poskytli prvú 
pomoc. Vinník nehody zranenie neutrpel, na jeho nepozornosť do-
platili nevinní.                                                                                     (el)



Veľký úspech pod vedením 
Moniky Czingelovej dosiah-
li dievčatá zo ZUŠ Fándlyho        
v Senci. Iniciátorom bol jej 
manžel Mikuláš Czingel.
Majstrovstvá Slovenska, ktoré 
sa konali v Senici, organizova-
la tanečná organizácia IDO – 
člen Medzinárodnej tanečnej 
asociácie. Pätnásť dievčat vo 
veku 16 až 19 rokov postúpilo 
na európsky šampionát, ktorý 
sa uskutoční v srbskom Be-
lehrade, s tancom z muzikálu 
Chicago.  Ako uviedla poteše-
ná choreografka M. Czingelo-
vá, rozhodli sa, že to skúsia 
na profesionálnejšej úrovni. 
,,Prvý raz sme sa zapísali do 
takejto tanečnej súťaže. Skon-
čili sme štvrtí, avšak prví ne-
reflektovali na majstrovstvá 
Európy, chcú ísť až na svetový 
šampionát. Tak sme sa tam 
dostali my. Keď som videla sú-

ťažiť najlepšie slovenské sú-
bory - boli medzi nimi 25-,30-
roční skúsení tanečníci, ktorí 
už pochodili  Európu či svet, 
cítila som sa s našimi dievča-
tami ako trpaslík pri obrovi. 
Ale niekde treba začať. Do od-
chodu sa ešte pokúsime sťažiť 
trochu choreografiu, tá súčas-
ná sa viac prispôsobovala aj 
slabším. Som veľmi vďačná 
primátorovi Karolovi Kválovi, 
ktorý nám finančne pomohol 
zabezpečiť kostýmy a organi-
začne aj ďalšie veci. Dievčatá 
uvidia svet, tanec na inej úrov-
ni.“ Dievčatá nacvičovali tanec 
asi sedem mesiacov, no často 
sa stávalo, že sa pre študijné 
povinnosti nestretli všetky.    
M. Czingelová: ,,Už viem, že sa 
dá uspieť aj s menšími deťmi. 
Od budúceho školského roka 
budeme s takýmto cieľom pra-
covať.“                                (el)
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Ospravedlnenie
Článok z mesiaca február 
2004 uverejnený v mesač-
níku Senčan o SVT Golem,       
s. r. o., sa nezakladal na 
pravde, za čo sa mesto   
Senec ospravedlňuje.

Súťažili aj vďaka sponzorom
Zdravotne postihnutí členovia zo seneckej základnej organizácie 
SZTP sa stretli 19. mája na 3. ročníku športových hier v areáli ZŠ Ta-
jovského. Na uskutočnenie tejto akcie finančne prispel MsÚ v Senci, 
ktorý venoval aj ceny pre víťazov, ďalej Spolok seneckých podnika-
teľov a spoločnosť BILLA. Rok 2007 vyhlásili za Európsky rok rovna-
kých príležitostí pre všetkých – na ceste k spravodlivej spoločnosti. 
Na tejto ceste pomohli aj uvedení sponzori, za čo im patrí srdečné  
poďakovanie.                                                                                  (ľb)

Postúpili na majstrovstvá Európy

Pekné dievčatá, pekný tanec. Katapultoval ich do Európy.

Otázky pre: 

Kde sa bude pochovávať, keď 
cintorín pri rímsko-katolíckom 
kostole bude zaplnený?
- Tento starý cintorín je takmer 
na sto percent zaplnený a väč-
šinou sa tu pochovávajú len tí, 
ktorí získali hrobové miesto po 
niekom. Pár miest je pri plote, 
ale tam nik nechce byť pocho-
vaný. Nový cintorín na Boldoc-
kej ceste už slúži, iná možnosť 
nie je.
Ako je to s odkúpením hrobo-
vého miesta, ktoré už niekto 
nechce, je zanedbané atď.? 
- Zrušenie hrobového miesta nie 
je také jednoduché. Ale ak sa 
ho niektorí občania chcú zriecť, 
možnosť je. Treba však do poh-
rebnej služby priniesť notárom 
overené dedičské konanie, aby 
to príbuzní nenapadli.
Prečo musia kamenári platiť, 
keď chcú opravovať pomník?
- Je to nariadenie mesta, ide len 
o 200 korún za opravu jedného 
hrobu, nie za každý vstup na 
cintorín. Chcem požiadať psíč-
karov, aby si po svojich psoch 
na cintoríne upratovali a dodr-
žali tak určitú pietu.              (el)

Ladislava Nádaského, 
prevádzkovateľa poh-
rebnej služby v Senci

Zlaté slniečko svieti nad ZUŠ
Cena vo výtvarnej súťaži pre Senčanov
Hlavnú cenu Zlaté slniečko 
za kolekciu deviatich prác 
získalo sedem detí z vý-
tvarného odboru súkromnej 
ZUŠ Renaty Madarászovej               
v Senci. 
Už 28. ročník súťaže Detský 
výtvarný a literárny Trenčín 
mal opäť vysokú úroveň. Na 
vyhlásení ocenení a vernisá-
ži v Galérii M. A. Bazovského                                     
v Trenčíne, kde sú práce vys-
tavené do 24. júna, sa s dvo-
ma žiakmi zúčastnila akade-
mická maliarka Jitka Bezúro-
vá – Mošková, ktorá tretí rok 
vedie nový výtvarný odbor na 
spomínanej ZUŠ. Šikovné se-
necké deti získali cenu v kon-
kurencii 260 škôl a 2700 prác 
z celého Slovenska!  

J. Bezúrová – Mošková bola 
cenou veľmi milo prekvapená: 
,,Bolo to pohladenie po duši. 
Keď som to povedala jednému 
z ocenených Richardovi Škab-
lovi, rozžiaril sa ako to Zlaté sl-
niečko. Pri hodnotení prác sa 
prihliadalo predovšetkým na 
výtvarnú úroveň, ktorú špička 
prác s environmentálnou te-
matikou mala naozaj vysokú,                                                        
a tou sme oslovili hodnotia-
cich.“ Zlaté slniečko je nád-
herný artefakt – medaila vy-
robená v Kremnici. Úspech je                      
o to výnimočnejší, že ho do-
siahli v konkurencii škôl, kde 
majú niekoľkonásobný počet 
detí i učiteľov a dlhoročnú exis-
tenciu výtvarného odboru.

Eva Lauková

Jitka Bezúrová – Mošková na 
vyhlásení ocenení spolu s naj-
mladším – škôlkarom Heliodo-
rom Mackom (vľavo) a Richar-
dom Škablom. Ďalší autori prác: 
Adam Medovarský, Elena  Ben-
dová,  Terézia Holubová, Gabrie-
la Hankeová a Sarah Leichtová.
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Guláš pri jazerách mal slnečné grády
Horúci guláš pridal horúce grá-
dy slnečným lúčom a na juhu 
Slnečných jazier opäť vyčaroval 
pravú gulášovú atmosféru so 
všetkým, čo k nej patrí. Stretli 
sa výborné partie, ktoré do sú-
ťaže vložili 42 misiek s rôznym 
chutným gulášom. Hudba, spev 
aj tanec sú už súčasťou tejto 
tradičnej akcie, ktorej hlavným 
organizátorom je Spolok senec-
kých podnikateľov a na ktorú 
prichádzajú tisíce ľudí. Gulá-
šov sa objavilo čo fantázia ráči: 
hovädzí, bravčový, z mufl óna         
i jeleňa, držkový, paprčkový, 
fazuľový, ba aj rybí, s prida-
ním húb, bôbu, paradajok, ale 
i vína či piva. Súťažili aj hostia 
zo Srbska  - Padiny, vzdialenej 
700 kilometrov. Komediant-
sky guláš uvarili divadelníčky               
z domu kultúry. Taký, čo vytia-
hol najprv slzy štipľavosti, kto-
ré vystriedala maska spokojné-
ho labužníka. Ženy z mestského 
úradu boli nespokojné, pretože  
ich guláš nezískal primerané 
ocenenie. Avšak – len sa tak po 
ňom zaprášilo! Aj to o niečom 
svedčí. 
Finančný výťažok z akcie zís-
kal Domov sociálnych služieb 
Nezábudka pre postihnuté deti    
v Turni a Jednota dôchodcov zo 
Senca.

Text a foto Eva Lauková

Podľa porotcov najlepší guláš uvarili zástupcovia 
reštaurácie Lobster (ženy v strede), za nimi skon-
čili hostia zo srbskej Padiny (vľavo)  a tretí patril 
Združenej strednej škole v Senci.

Hostia z chorvátskeho mesta Senj s primátorom 
Senca Karolom Kválom (vpravo), vedľa neho chor-
vátsky primátor Darko Nekič.

Nefalšovaný kuchár aj s kuchárskou čiapkou a 
dramaturg Stano Gurka  ponúkali guláš z jeleňa.

Kameraman TV JOJ nazerá do kotla. Tej vôni dlho 
nevzdoroval...

Očarené deti si svoj deň užili
Užili si zábavy aj ponaučenia. Deň detí na juhu Slnečných jazier v Senci, ktorý organizovalo združenie Piccard Senec, mal všetko, čo            
k takému dňu patrí. Dokonca aj počasie sa zmilovalo a vydržalo. Organizátori spojili príjemné s užitočným. Súťaže si deti vychutnali, štvor-
ročná Lucka súťažila prvý raz a chytila na udičku vééľa rybičiek. Pravdaže sa jej to zapáčilo. Väčšie deti chytila aj streľba z luku na terč, no 
a skákanie vo vreci je vždy zábavné. Chalanov zase zlákali policajné zbrane, hasiči strihajúci auto, ale aj psy,  ktorí dokážu liečiť. No deťom 
sa najviac páčilo, keď sa mohli odviezť v motorovom člne ,,letiacom“ po jazere. Záchranné zložky – hasiči, policajti, zdravotná pomoc de-
ťom ukázali, čo všetko sa môže prihodiť, na čo musia  reagovať. ,,Videli záchranárov v rôznych akciách,  bolo to vydarené podujatie, aj keď 
sme na jeho prípravu mali pomerne málo času,“ uviedol tajomník Piccardu Peter Handrlica.                                   Text a foto Eva Lauková
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Detské ihriská chátrajú. 
Čo na to mesto a občania?
Je dosť, alebo málo det-
ských ihrísk v Senci? Zále-
ží na uhle pohľadu. Je ich 
24, avšak len pár z nich sa 
nachádza v dobrom stave, 
vhodnom pre deti. Zvyšok  
buď zdevastovali vandali, 
alebo je iba dožívajúcim tor-
zom z čias dávno minulých.

Do Senca už neprichádzajú 
iba turisti počas letnej sezóny, 
ale ako domov si ho vyberá 
množstvo prevažne mladých 
rodín. Rodičov s malými deťmi 
je možné stretnúť podchvíľou. 
Nastal populačný boom.
Veľký počet detí si žiada aj 
zabezpečenie vhodného pro-
stredia pre ich zdravý rast. 
Okrem materských škôlok                      
a škôl je veľmi dôležitá aj os-
tatná vybavenosť v rámci mes-
ta, kde by mohli tráviť voľný 
čas. Ide predovšetkým o det-
ské ihriská. 
V širšom centre mesta je iba 
jediné novšie funkčné ihrisko 
Janka Hraška na Hollého uli-
ci neďaleko pešej zóny, kde 
však momentálne prebieha 
intenzívna výstavba. Bolo po-
stavené v roku 2004, investo-
valo sa doň takmer  500-tisíc 
korún, ale už je značne opot-
rebované kvôli veľkému záuj-
mu detí (a vandalov). Ihriská                        

v areáli Slnečných jazier sú od 
väčších sídlisk mesta vzdiale-
né a sú primárne určené pre 
rekreantov. Areál za Štiftom 
na konci Vinohradníckej ulice 
je najkrajší, no nachádza sa    
v okrajovej časti mesta. Je 
spoločnou investíciou obyva-
teľov a mesta. 
Ihrisko na Zemplínskej ulici je 
najnovšie, no malé, postačuje 

iba pre obyvateľov domu, pri 
ktorom stojí, ktorí naň tiež fi-
nančne prispeli.
Ostatné sú väčšinou pozos-
tatkom pôvodného stavu                
z čias výstavby sídlisk, zhru-
ba 30 rokov staré. Obsahujú 
takmer výlučne opotrebované 
preliezačky, torzá hojdačiek, 
prípadne šmýkačku s piesko-
viskom, ktoré však nevyhovu-

jú z hygienických príčin. 
Ihriská nie sú zabezpečené 
voči doprave na okolitých ces-
tách, vandalizmu, ani vodeniu 
psov, sú tiež často bez zelene. 
V rozpočte mesta sa ročne na 
ne plánuje len 250-tisíc korún, 
čo sotva postačuje na nevy-
hnutnú údržbu  starých.  Tento 
stav nikoho neuspokojuje. 

Ukážkové detské ihrisko za Štiftom medzi bytovkami. Postavili ho zo združených financií obyvateľov a 
mesta. Príkladne sa oň starajú, no treba ho oplotiť.

Tony piesku a v ňom 
aj psy a mačky
Len nedávno mesto doviezlo zo Záhoria – Kamenného mlyna 
70 ton piesku, ktorý rozváža na pieskoviská v Senci. A doprava 
je drahá. Ako uviedla vedúca oddelenia verejnej zelene, údrž-
by a čistenia mesta Ing. Viera Kolozsváriová, v sezóne musia 
pravidelne zabezpečovať čistenie, prehrabávanie a polievanie 
piesku, čo je neúnosné. Hygienici vlani pri mikrobiologických    
a biologických vyšetreniach nezistili vo vzorkách z viacerých se-
neckých pieskovísk prítomnosť nežiaducich baktérií. To však ne-
znamená, že z tejto strany nič nehrozí, pretože psom a mačkám 
nik prístup na pieskoviská nezabráni. 
Vo viacerých slovenských mestách pristupujú k redukcii piesko-
vísk. Mnohí rodičia tvrdia, že pieskoviská nie sú podstatou det-
ských ihrísk a aj by ich oželeli. ,,Vlani sme zrušili pieskovisko na 
Svätoplukovej ulici, po dohode si to žiadali občania. Zostala len 
šmýkačka a sú spokojní,“ uvádza V. Kolozsváriová.



Rozbieha sa ďalšia turistická 
sezóna, čo všetko stihla Sprá-
va cestovného ruchu urobiť?
- Pomerne veľa. Na severnej 
strane jazier za hotelom Senec 
sme vybudovali novú recep-
ciu aj s elektronickou rampou. 
Kompletne sme zrekonštruovali 
sociálne zariadenia v stanovom 
kempe. Je tu nové WC a sprcha 
pre invalidov, ale aj nové verej-
né osvetlenie. Vyasfaltovali sa 
cesty.
Ako to vyzerá na juhu?
- Kompletne sme zrekonštruova-
li sprchy pre karavany, vybudo-
vali výlevku pre chemický odpad 
(WC). Upravili - vyrovnávali sme 
pláže, nanosil sa štrk, aby bol 
lepší vstup do vody a pláž kraj-
šia. Aj zadnú piatu pláž  sme 
upravili. 
Ľudia sa sťažujú, že stále im 
znepríjemňujú život topole...
- Nemohli sme ich vyrúbať, pre-
tože v ich blízkosti boli stĺpy na 
vedenie elektriny. Elektrina je 
však už v zemi a postupne sa do 
toho pustíme. Na veľa stromoch 
sme však orezávali koruny, nové 

sme vysadili na južnej strane 
medzi bufetmi.
Mnoho objektov na jazerách 
je dostriekaných sprejermi. Čo     
s tým?
- Robia naozaj poriadnu galibu. 
Postriekané budovy postupne 
maľujeme a zbytočne vyhadzu-
jeme peniaze, ktoré by sa dali 
použiť inde. 

Ako sa zviditeľňujete?
- V spolupráci s bufetármi máme 
reklamu – päť bilbordov na dva 
mesiace. Zúčastnil sme sa aj na 
výstavách v Bratislave, Brne a vo 
Varšave, naše propagačné mate-
riály sa dostali do viacerých kra-
jín a miest vďaka spolupráci so 
samosprávnym krajom a s pod-
nikateľmi na jazerách.

Ľudia sa sťažujú aj na majite-
ľov psov, ktorí ich chodia kú-
pať do jazier...
- Je to problém, viacerí zákaz 
vodenia psov na pláž a ich kúpa-
nia v jazerách nerešpektujú. Pri-
tom ich exkrementy sú škodlivé. 
Problém robia aj rybári, ktorí 
hádžu kukuricu a iné krmivo do 
vody.
V minulosti sa objavili aj pyt-
liaci...
- Áno, s háčikom v krku skončila 
aj labuť. Labute majú svoje teri-
tórium na juhu - od hotela  Amur 
po meteorologickú stanicu. Ne-
chápem ľudí, ktorí robia takéto 
problémy. Nedávno nám ukradli 
tri 1100 litrové kontajnery, nie-
kto odrezal pontóny na sacom 
bagri, ktorý čistí jazerá. Bola by 
som rada, keby si ľudia viac vší-
mali vandalov. Dokážu prevrátiť 
ťažké kvetináče, rozmlátiť re-
klamné tabule. Nemajú problém 
ukradnúť aj novo zasadené kve-
ty spred našej budovy. Tak sa 
predvádzajú niektorí majitelia 
chát... Je toho veľa.
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Začína sa sezóna
Bohatý program otvorí leto
Slnečné jazerá v Senci, na 
ktorých 16. júna bohatý 
program otvára letnú se-
zónu, sú medzi návštev-
níkmi čoraz obľúbenejšie. 
A Senčanom aj závidia, 
že žijú v ich blízkosti... 
Možno neviete, ale okolo 
jazier  je takmer 70 men-
ších či väčších hotelov a 
viac ako 400 súkromných 
chát. V Senci zaznamenali 

minulý rok okolo 800-tisíc 
návštevníkov. Len v zaria-
deniach Správy cestovné-
ho ruchu (SCR) bolo uby-
tovaných takmer 18500 
turistov, najviac ich bolo  
z Česka  a Slovenska, 
radi sem chodia Polia-
ci, Holanďania, Francúzi               
i Nemci. Vlani prišli turis-
ti  z 24 krajín. Všetko však 
závisí od počasia. 

Ťaháky Slnečných jazier
• Double.X, 30. júna sobota (juh jazier)
• Fernet Stock Citrus Party, 20. júla piatok (sever jazier)
• Festival dychoviek, 11. augusta sobota (juh jazier)

Ubytovacie kapacity v pôsobnosti SCR
• Hotel Amur  - 45 dvojlôžkových izieb s možnosťou prí-
stelky • Bungalovy – 38 trojlôžkových s prístelkou, jeden 
apartmán • Stanový kemp – na severe kapacita 900, na 
juhu 200

Vandali robia stále problémy
S riaditeľkou Správy cestovného ruchu v Senci Silviou Škultétyovou

Sací bager bude čistiť jazerá aj v lete.



Cez letnú turistickú sezónu 
pôsobia na Slnečných jaze-
rách a väčšina si ich prítom-
nosť ani neuvedomuje. 
Až kým ich nepotrebuje. Dvad-
siati plavčíci a približne štyria 
potápači si však leto na jaze-
rách neužívajú. Sú tu pracovne. 
Takmer ako v kultovom seriáli 
Baywatch! Plavčíkov spozná-
te podľa oranžových trenírok, 
bielych tričiek a šiltoviek. Spo-
lu s potápačmi patria k Vodnej 
záchrannej službe organizácie 
Piccard Senec, ktorá ju v let-
nom období zabezpečuje už 
takmer tridsať rokov. 
Tajomník Peter Handrlica infor-
muje: ,,Ak sa objaví problém, 
treba sa obrátiť na plavčíkov. Sú 
rozmiestnení na desiatich stoj-
kách po dvaja, majú vysielačky, 

člny. V prípade potreby zalar-
mujú motorový čln, potápačov  
a ďalšie zložky záchranárov.“
Upozorňuje však aj na dodr-

žiavanie určitých zásad: Pod 
vplyvom alkoholu či omamných 
látok by nikto nemal vstupovať 
do vody, rozhorúčené telo treba 

ponárať pomaly, postupne. Ako 
ďalej dodal, pod drobnohľadom 
majú na jazerách predovšetkým 
deti, dávajú pozor, či je s nimi 
dospelá osoba. Pri množstve 
ľudí sa však všetko ustriehnuť 
nedá. ,,Vždy sa obávame nedis-
ciplinovaných dospelých a detí.  
Týka sa to ich prítomnosti v čl-
noch alebo na vodných bicyk-
loch na jazerách.  Upozorňuje-
me dospelých, aby dohliadli, či 
si deti oblečú záchranné vesty. 
Opatrní by mali byť aj ľudia so 
zdravotnými problémami, kar-
diaci a epileptici.“ 
Senecká vodná záchranná služ-
ba dosahuje dobré výsledky. 
Svedčí o tom fakt, že v posled-
ných rokoch nezaznamenala 
smrteľné úrazy.
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Styčným bodom sú plavčíci
Vodná záchranná služba na Slnečných jazerách upozorňuje  na niektoré zásady

Tornádom priamo do lievika
Aquapark s novými atrakciami 
Senecký Aquapark je už vo ve-
rejnosti známy a obľúbený. Po-
skytuje rekreantom relax v láka-
vom vodnom svete. Umiestený 
je vo vstupnej zóne na severe 
Slnečných jazier. Aj keď posky-
tuje celoročné služby, v lete je 
najvyhľadávanejší.  
V jeho novej letnej časti čakajú 
na návštevníkov nové vodné at-
rakcie, bazény, nový koktail bar 
i stánok s občerstvením. Areál 
tak svoju vonkajšiu plochu a ma-
ximálnu návštevnosť  zdvojná-
sobil. Pritom jeho dostavba sa 
začala na jeseň minulého roka. 
Medzi najatraktívnejšie atrakcie 
patrí Tornádo – obrovský rýchly 
adrenalínový tobogán s dopa-

dom do lievika s priemerom asi 
desať metrov, do ktorého vás 
„spláchne“ uzavretý tobogan. 
Odstredivá sila a prúd vody 
dopraví takto ,,rozhádzaného“ 
človeka k veľkému otvoru, cez 
ktorý padne z výšky do bazéna, 
kde ho dva proti prúdy „odfúk-
nu“ na okraj bazéna. Nástupná 
plošina do Tornáda je vo výške 
dvanásť metrov. Je dlhý 104 
metrov a má šesť zákrut. Sú tu 
aj dve 23- a 24-metrové kamika-
dze šmýkačky (Red and Yellow 
River). Štvordráha Tsunami má 
dĺžku 29 metrov  a dve 31-met-
rové hi-adrenalínové šmýkačky 
Green and Blue Speed  31 met-
rov. Už len nájsť odvahu...

Novinky sú tu aj pre malých náv-
števníkov – pripravený je talian-
sky bazén. Návštevníkov čaká 

aj bohatý animačný program a 
veľa súťaží a hier s atraktívnymi 
výhrami.

Juh Slnečných jazier láka dobrotami aj ihriskami
Na juhu Slnečných jazier nové bufety a reštaurácie lákajú nielen rôznymi dobrotami, ale aj fasádami. Nachádza sa tu hotel Amur, ihrisko 
pre beach volejbal, tenisový kurt, ako aj malý amfiteáter. Sú tu aj rôzne možnosti pre deti, aby sa do sýtosti vybláznili.  
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Melodyk rozkrúca zábavu
Keď to roztočia, žilky ožijú, každému je do 
spevu aj do tanca. A je jedno, či spievajú 
na námestí, Slnečných jazerách alebo v út-
robách kultúrneho domu. Spevácky súbor 
Melodyk pri Mestskom kultúrnom stredis-
ku v Senci  produkuje moderné piesne na-
šich aj zahraničných interpretov. Už stabi-
lizované trio žiakov základných škôl David 

Hartl, Veronika Henteková a Michal Blaho 
repertoár pod vedením Michala Henteka 
dopĺňajú a tak si môžete vypočuť: Voda 
živá, Není všechno paráda, Halabala rock 
and roll, Múr našich lások, Sestrička z Kra-
márov atď. 
V júni oživia na hodinu nové námestie vždy 
v nedeľu od 18. hod.

Aj cez tohtoročnú turistickú sezónu budú 
pravidelne dotvárať letnú atmosféru na 
rôznych akciách a v júli a auguste zabávať 
návštevníkov na jazerách. V stredu na juhu 
na detskom ihrisku pri železničnej stanici, 
v piatok na severe jazier pri reštaurácii Pod 
javorom a v nedeľu rovnako na severe pri 
veľkom tobogáne.                                    (el)

Veronika Henteková, Michal Blaho a David Hartl vedia roztancovať malých aj dospelých.

Cenník služieb
Vstupné do areálu 
Slnečných jazier  na jeden deň:  

Dospelá osoba      35 Sk                       
Deti 6-15 rokov, vojaci, dôchodcovia   25 Sk                       
Dieťa do 6 rokov    zdarma
Parkovné  auto      70 Sk

Športové potreby
Vodný bicykel JANTAR   1 hod. 100 Sk                     
Vodný bicykel – obyčajný   1 hod.    60 Sk
Čln      1 hod.    60 Sk
Gladiátor    10 min.    20 Sk

Ihriská tenis, volejbal na jednu hodinu 
Volejbalové ihrisko   120 Sk
Volejbalová lopta      30 Sk
Tenisové ihrisko    150 Sk
Tenisová raketa      30 Sk
Tenisová loptička      10 Sk
Osvetlenie ihriska     50 Sk

V prípade straty zapožičaných športových pomôcok účtu-
jeme: volejbalová lopta 1000 Sk, tenisová raketa 1 500 Sk, 
tenisová loptička 70 Sk.

Pekelný mlyn 
na oblohe
Bombastická nočná pyroshow  
Stalo sa už pravidlom, že kul-
túrny program v rámci Senec-
kého leta vyvrcholí úžasným 
ohňostrojom na nočnej oblo-
he nad Slnečnými jazerami. 
Rovnako tomu bude tento rok, 
zrejme však uvidíme najväčší 
ohňostroj na Slovensku. V tej-
to súvislosti nám Jozef Takáč, 
,,otec“ tejto show povedal, že 
jeho firma Pyrostar pripravi-
la ohňostroj jedinečný ako 
svojou choreografiou, tak aj 
predvedením. Choreografia je 
zatiaľ obalená rúškom tajom-
stva, no J. Takáč prezradil as-
poň niečo: ,,Vodná pyroshow 
bude mať bombastický pyro-
muzikálny vstup. Chýbať ne-
budú žiadne obľúbené efekty 
a všetko bude riadené elektro-
nicky.“  
Najväčší vizuálny zážitok z oh-

ňostroja budú mať diváci na 
južnej pláži Slnečných jazier.  
Technicky nebude možné sle-
dovať ohňostroj z rôznych čas-
tí mesta rovnako. Niekde bude 
viditeľný iba na 50 percent (se-
ver), inde na 25 až 30 percent 
(mesto, východná pláž), pri-
čom bude málo efektný.

Štvorstranovú prílohu pripravila Eva Lauková
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Radšej menej a kvalitnejšie
Ako zlepšiť terajší neuspokojivý stav detských 
ihrísk v meste? Základným krokom by malo byť 
vybudovanie piatich väčších ihrísk na hlavných 
sídliskách mesta namiesto desiatok roztrúse-
ných malých. 
Navrhované lokality sú: Sokolská (pri Jednote), 
Považská (,,Salámka“), Hollého (Pešia zóna 
- obnova Janka Hraška), Nám. 1. mája (Cen-
trum), Novomeského. Okrem kvalitného, ale 

drahšieho dreveného prevedenia (súčasné 
normy už železo nepripúšťajú) by mali byť pre-
dovšetkým bezpečné, oplotené, chránené voči 
doprave a vandalom, v ideálnom prípade i strá-
žené, či monitorované kamerovým systémom. 
Jednoducho potrebujú svojho gazdu. Primátor 
Senca Karol Kvál sa s tým stotožňuje a snaží sa 
nájsť cestičky, ako získať peniaze.

Koľko by to stálo?
Kompletné riešenie jedného ihriska s oplotením, lavičkami, ze-
leňou a ďalším príslušenstvom bude stáť okolo 350-tisíc korún,      
z čoho samotné ihrisko stojí podľa cenových ponúk výrobcov asi 
250-tisíc. Štyri nové detské zóny a obnova ihriska Janka Hraška 
by teda vyšli celkom na približne 1,6 milióna korún. Ak by sa 
rozdelila výstavba na dve fázy v rokoch 2007-2008, náklady by 
boli zhruba 800-tisíc korún ročne. 
Fondy EÚ žiaľ momentálne neumožňujú čerpať prostriedky na 
takéto účely. Hlavná časť peňazí by teda išla z rozpočtu mes-
ta, doplnená sponzormi a zbierkou rodičov. Táto suma tvorí 
len niečo vyše pol percenta bežných ročných výdavkov mesta                 
a rozpočet určite významnejšie nezaťaží. Z uznesenia mestské-
ho zastupiteľstva (uznesenie č. 21/2007  bod III. z 22.3.2007) 
vyplýva, že poslanci si uvedomujú potrebu venovať prostriedky 
na vyžitie detí a mládeže... Mnohí z nich to mali aj vo volebnom 
programe.  

Dvojstranu pripravili: Eva Lauková,  
Tomáš Paulech, Marek Vincze

Detské ihrisko Janka Hraška 
stálo takmer pol milióna korún. 
Dnes je zdevastované.

V Senci bývame síce len dva 
roky, ale  zaujíma nás, čo sa 
tu deje. Pozitívne sme privíta-
li správu o detských ihriskách. 
Vzhľadom na to, že čakáme 
dieťatko, samozrejme chceme, 
aby sa malo kde hrať. Bývame 
na Sokolskej ulici a pred bytov-
kou sa nachádza „detské ihris-
ko“, ktoré svoju slávu zažilo 
asi pred 20 rokmi. Momentálne 
je tam jedna sedacia hojdačka 
pre jedno dieťa, preliezačka                   
a dve hojdačky pre dve deti 
(ako deti sme to volali preklá-
pačka). Keď sa však pozriete 

okolo seba a vidíte toľko pa-
nelákov a bytoviek, položíte si 
otázku, či to stačí. Uvítali by 
sme obnovu ihriska s doplne-
ním pieskoviska, hojdačiek, 
možno malého futbalového ih-
riska a lavičiek. Viem, že nie je 
jednoduché vyhovieť všetkým 
a že podobné požiadavky budú 
z rôznych častí mesta. Zostáva 
nám len veriť, že naše dieťa  
sa  bude  mať  kde  hrať a ne-
budeme s ním musieť chodiť 
na druhý koniec mesta, alebo 
niekde inde.

Monika, Sokolská ulica

Baby-boom si žiada svoje
Sme rodičmi dvoch detí a koncom roka sme sa prisťahovali do 
bytovky na Zemplínskej ulici. V našej časti je viac ako 50 bytov, 
v zatiaľ nedostavanej 70. Vraj sa plánuje aj ďalšia výstavba. Ak 
chceme ísť s deťmi niekde sa zahrať, ideme buď k Jednote - čo je 
dosť ďaleko a ihrisko je biedne. Ďalšou možnosťou sú preliezky 
pri prvej bytovke na Zemplínskej ulici. Myslime si, že pre taký 
baby-boom, aký sa na Zemplínskej ulici začal, je to nedostačujú-
ce. Nehovoriac o tom, že deti si nemajú možnosť zabehať - hrajú 
sa medzi autami. Nepoznáme detailne územný plán a ani vlast-
níkov voľného priestranstva smerom od bytoviek k železničnej 
trati. Priestranstvo vyzerá ako skládka odpadkov a je zarastené 
burinou. Ak je to čo len trochu v možnostiach mesta, malo by byť 
v jeho záujme získať toto priestranstvo pre účely vytvorenia od-
dychovej/zelenej zóny pre terajších i budúcich obyvateľov Senca, 
a hlavne pre deti, aby sa mali kde bezpečne hrať. 

Slavka a Alex Popracovi, Zemplínska ul. 19 

Ihriská 
na jazerách volajú
Ihriská na Slnečných jazerách sú 
veľkým lákadlom i pre senecké 
deti a ich mamičky. Cez rok je je-
diné plne funkčné ihrisko na juhu 
– „pieskovisko s rybami“ takmer 
vždy využité. O ďalšie pieskovis-
ko sa postarali majitelia bufetov, 
preto funguje len v čase, keď sú 
otvorené. Podobne funguje aj ih-
risko pri hoteli Amur. Na južnej 
strane nájdeme aj niekoľko hoj-
dačiek, pieskovisko i šmýkačku 
pri lavičkách blízko pódia.
Na severnej strane je ihrísk pre 
menšie deti podstatne menej 
– verejné len jedno, ukryté za 
menším toboganom. Okrem toho 
sú tu ihriská na loptové športy, 
ktoré sú v rekonštrukcii. Ihriská 
na jazerách majú s inými v meste 
podobné neduhy.  Keby však tie-
to ihriská fungovali naplno nie-
len cez letnú sezónu. Rekreanti 
si ihriská zaslúžia, veď mestu za-
ručujú príjem. Ale deti Senčanov 
zase mestu zaručujú budúcnosť. 
Nezaslúžia si to?
                                         (MV)

Aby sa malo kde hrať...



Na tanečnej súťaži Senecká 
dúha pre kategóriu od štyroch 
do siedmich rokov, ktorú orga-
nizovala súkromná ZUŠ Rena-
ty Madarászovej,  sa zúčastnili 
Súkromná materská škola Det-
ský sen, Materské školy Fánd-
lyho a Košická. Porota udelila 
každej choreografii cenu, no 
najviac vyzdvihla choreogra-
fiu učiteľky Andrey Gajdošo-
vej Kačiatka, tancovali štvor-           
a päťročné deti. 
Ako hostia vystúpili najstarší 
tanečníci z petržalského súbo-
ru Orchidea s tancami Valčík 
a Odhodíme palice? Najstar-
šia  tanečníčka mala 83 rokov, 
priemerný vek súboru je 63 
rokov. Tanečníci zožali veľký 
aplauz, standing ovation chytil 
všetkých za srdcia.  Aj spomí-
naná ZUŠ otvára od októbra 

tanečný súbor pre vekovú ka-
tegóriu od 50 rokov.
Na tanečnej súťaži v Bojni-
ciach získala ZUŠ v kategórii 
show dance od 11 do 14 rokov 
2. miesto s tancom Bubliny 
(choreografia Gabriela Nagyo-
vá), v kategórii scénické tance 
od 8 do 11 rokov  s tancom Bá-
bika  a cínový vojačik 2. mies-
to (Ivana Chanová), a 3. miesto                 
v kategórii show dance od 9 
do 11 rokov tanec Vianočný 
stromček.                              (r)

10 SENČAN  jún 2007ŠKOLY

Žiaci ZUŠ Fándlyho v Sen-
ci dosiahli veľmi pekné            
úspechy. 

Na celoslovenskej súťaži v hre 
na dychové nástroje Nitrian-
ska lutna v Nitre získal Viktor 
Pojzl zlaté pásmo, Filip Janko 
strieborné pásmo a Martin 
Meliš bronzové.  
Na krajskom kole Hviezdosla-
vovho Kubína v Bratislave sa 
zo žiakov ZUŠ v Senci umiest-
nili na 1. mieste vo svojej ka-
tegórii  Lucia Fulová a Daniela 

Glavaničová, na 2. mieste Dá-
vid Hartl a na 3. mieste Janka 
Beňušková. 
Uskutočnil sa aj spoločný 
koncert troch umeleckých 
škôl v Musikschule Marga-
reten vo Viedni. V modernej, 
koncertnými klavírnymi kríd-
lami vybavenej sále vystúpili 
žiaci hudobných odborov zo 
ZUŠ Fándlyho v Senci, ZUŠ 
J. Kresánka v Bratislave a do-
máci Viedenčania. Účinkujúci 
si porovnali svoje umelecké 
zručnosti v oblasti spevu (L. 

Kmecová, sestry Ballánové), 
gitary (I. Ulický), akordeónu 
(P. Pažitný, J. Kapoun, M. Šu-
plata, V. Agócs), klavíra (D. 
Melničuková, J. Novák) a dre-
vených dychových nástrojov 
(Z. Ballánová, M. Meliš a V. 
Pojzl). Vzhľadom na to, že Bra-
tislavčania i Viedenčania tiež 
predstavili svojich špičkových 
žiakov (predovšetkým klaviris-
tov a huslistov), koncert sa stal 
veľkým obohatením a inšpirá-
ciou pre všetkých zúčastne-
ných.                                (km)

Viktor v zlatom pásme

Riaditeľstvo ZUŠ Fándlyho 20 v Senci oznamuje, že prijímacie skúšky k školskému roku 
2007/2008 do všetkých odborov (hudobný, tanečný, výtvarný a literárno-dramatický) budú 
v dňoch 14. a 15. júna (štvrtok a piatok) v čase od 14. do 18. hod. v budove školy.

Prijímacie skúšky na ZUŠ Fándlyho

Úspechy žiakov zo 
ZŠ A. M. Szenziho

• Na celoslovenskom kole súťa-
že Pekná maďarská reč, ktorá sa 
konala v Košiciach, získala prvé 
miesto Viktória Ballánová zo ZŠ 
A. M. Szencziho v Senci. V tejto 
súvislosti uviedla: ,,Do najvyš-
šieho kola tejto súťaže som sa 
dostala prvý raz. Za tento krásny 
výsledok ďakujem aj pani učiteľ-
ke Gabriele Rakytovej.“

• Prvenstvo z Rimavskej Sobo-
ty, kde sa konalo celoslovenské 
kolo v prednese prózy a poézie 
v maďarskom jazyku Dni Mihá-
lya Tompu, si odniesla L. Vojtek, 
druhé miesto získala M. Katalin 
Csikmák zo ZŠ A. M. Szencziho. 
Z tejto školy do súťaže postúpilo 
ďalších päť žiačok: N. Kovácso-
vá, V. Macsiczová, M. Szitková, 
A. Hamerlíková a V. Ballánová.  

Szép eredmények 
a Szenczi M. A. Ala-
piskolán

• A kassai magyar tanítási ny-
elvű, Márai Sándor nevét viselő 
alapiskolában megrendezett 
„Szép magyar beszéd“ orszá-
gos döntőjén az első helyezést   
a Szenczi M.A. Alapiskola tanu-
lója, Ballán Viktória érte el. A ver-
sennyel kapcsolatban elmondta: 
„ Most jutottam be először az 
országos döntőbe, ahol egy sa-
ját választott és egy ismeretlen 
szöveget kellett előadni. Legigé-
nyesebb volt egy adott témára 2-
3 percen belül szöveget szerkez-
teni. A zsüri az én előadásomat 
tartotta a legjobbnak. Az elért 
szép eredményért köszönete-
met szeretném kifejezni Rakyta 
Gabriella tanítónéninek. 
 
• Rimaszombaton a Tompa Mi-
hály Napokon tartott magyar ny-
elvű próza- és versmondás ors-
zágos döntőjén az első helyezett 
Vojtek Lili, a második helyezett 
Csikmák Mária Katalin lett, akik 
szintén a Szenczi M.A. Alapis-
kola tanulói. Ebből az iskolából 
a döntőbe jutott még további öt 
tanuló: Kovács Nikol, Macsicza 
Viktória, Szitka  Mária, Hamerlik 
Annamária és Ballán Viktória. 
Minden kategóriában 20 diák 
versenyzett, az összes résztve-
vő száma 120 volt. 

(vb, vm)

,,Sme chalani zo Salámky, nik nás ne-
trénuje, sme čisto z ulice,“ predstavu-
jú sa traja školáci zo ZŠ Tajovského, 
ktorí sa ako najmladší zúčastnili na 
hip-hopovom koncerte v seneckom 
kultúrnom stredisku. Na fotografii zľa-
va Čičo (12), Fredy (12), Enriko (11). 
Choreografiu predvedeného break-
dance si robili sami. Na akcii, ktorú 
zorganizoval Tibor Mészáros, sa 
zúčastnilo sedem rapových skupín, 
objavil sa aj beatbox a breakdance.  
Hip-hopový tanec predviedli aj diev-
čatá zo skupiny ESO. (text a foto el)

Senecká dúha s aplauzom postojačky

Tanečníčky zo súboru Orchidea 
zožali veľký potlesk

• Prijímacie skúšky do Sú-
kromnej ZUŠ Renaty Madarás-
zovej budú 18. a 19. júna v MŠ 
na  Kollárovej ul. od 15. do 18. 
h. Odbory: tanečný (vek od 4 
rokov), hudobný (od 6) - klavír, 
spev, gitara, flauty, bicie, vý-
tvarný (od 5). Zápisné 300 Sk.

• V Združenej SŠ na Kysuckej 
ul. bude 9. júna tanečná súťaž 
Senecká dúha pre vekovú ka-
tegóriu od 7 do 20 rokov v rôz-
nych disciplínach. Do súťaže 
sa prihlásilo 140 choreografií 
z celého Slovenska. Súťažiť sa 
bude cca od 11. do 22. hod.
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Vzácne živočíchy 
v Senci
 
Uverejňujeme ďalšie ,,živo-
číchy“, ktorých činnosť v na-
šom meste mnohých nene-
cháva ľahostajných a ktoré 
nám poslali čitatelia.

Striekač zákerný. Tento živo-
čích sa objavuje vždy tam, kde 
je niečo nové,  pekné a čisté.
Má na to alergiu, z ktorej ho 
chytá šialenstvo, pod ktorého 
vplyvom postrieka sprejom 
všetko, čo vidí. Pohybuje sa 
zákerne vždy pod rúškom noci, 
vysmieva sa slušnosti a naštva-
ným obyvateľom.

Psíčkár exkrementový. Pohy-
buje sa najmä tam, kde sú deti. 
Je ťažko vychovateľný, bezo-
hľadný, drzý a neprekáža mu, 
že ohrozuje zdravie a život detí. 
Zanecháva po sebe výrazné 
páchnuce stopy a je mu jedno, 
na akých miestach. Vykynožiť 
by sa dal možno iba vtedy, ak 
by musel svoje exkrementy od-
nášať do vlastného brlohu.

(Helena)

Kočíkovec bezprizorný. Za-
žíva veľký rozmach. Pôvodne 
obýval detské ihriská, no po ich 
zničení prevracačom lavičko-
vým nemá pevné hniezdiská a 
preto migruje hlavne po námestí                                                              
a pešej zóne. Z úkrytu vychádza 
iba ako sprievod odrastajúceho 
hlučného potomstva. 

(Tomáš)

Vyjdúc zo Senca majú mnohí turisti či iní návštevníci problém.         
Na nadjazde smer Pezinok stoja ich autá bezradne a vodiči dumajú, 
kam odbočiť, aby sa dostali po diaľnici na Nitru,  Banskú  Bystricu 
atď. Všimnú si to kompetentní? Turistická sezóna je predo dvermi...                                                                     

(el) 

Mami, chcem 
cikať
Zamrzel ma článok o novom ná-
mestí a ,,vyčíňaní detí s mamič-
kami“ v májovom Senčanovi.
Aj ja som mamina, privydatá do 
Senca. Náš maličký zatiaľ sedí 
v kočíku, ale sama sa často ne-
viem zaradiť medzi iné mamin-
ky, je tu všetko pre mňa nové. 
Problémom bude, ak budeme 
mať dieťatko väčšie a povie: 
,,Mami, chcem cikať“. A ja to bu-
dem musieť riešiť a neviem ako, 
kde...
To, že psy špinia ľudom pod 
nohy, pod balkóny, do piesko-
viska, na chodníky, akosi niko-
ho  netrápi, ale to, že mamina 
dá cikať dieťa do trávy, je zrazu 
trestuhodné a na pokarhanie? 
Inak článok mal asi úspech        
u staršej generácie, nakoľko sa 
na maminu, ktorá nechtiac pri 
otáčaní kočíka zašla do trávy 
- vyrútila štvorica starších žien, 
ktoré ju ,,zjazdili“ za jej neprí-
stojné správanie. Ak by sa mali 
deti kde hrať, cikať, oddýchnuť 
si - snáď by sme boli všetci spo-
kojní.
A prosím majiteľov psov - dávaj-
te im náhubky a vodidlá, skúste 
po nich výkaly upratať - často 
ich nosíme na kočíkových ko-
lieskach do bytu. Nenechávajte 
psov a mačky v detských pies-
koviskách - veď tie detváky si 
každú minútu pchajú ruky do 
úst.
Tam, kde bývajú moji rodičia, 
je detské ihrisko ohradené,               
v noci uzamknuté, nachádza sa 
tam malý bufet s nápojmi a hy-
gienickými potrebami. A je tam 
i WC. Potom detičky ,,nedevas-
tujú“ nové námestia a všetci sú 
spokojní.                                                       

(Z.B.)

Zviditeľňovanie za každú cenu?
Za seba, svoju rodinu a určite aj obyvateľov okolia 
severnej strany Slnečných jazier chcem povedať 
svoj názor na motorkársky zraz na jazerách. Ak 
by som bol zanietený motorkár, istotne by som 
si ho užíval..., ako obyčajný smrteľník som si ho 
,,užíval“ tiež, ale nepáčilo sa mi to. V piatok aj so-
botu v noci mi nedala spať hlasná hudba, ktorá 
hučala, ako by bol koncert vo vedľajšej izbe. Hluk 
motoriek počas celého víkendu bol tiež veľmi ne-
príjemný. Najviac ma však naštvalo uzatvorenie 
cesty cez severnú stranu jazier.  Bolo skutočne 
nutné vytvoriť ohradu od brehu jazera až po von-
kajší plot areálu a takmer dva dni nepustiť cez ňu 

ani živú dušu? To bola naozaj silná káva. Nebolo 
možné ponechať popri plote areálu jazier aspoň 
úzky koridor, cez ktorý by mohli návštevníci (ma-
mičky s deťmi, korčuliari, cyklisti a iní) prechádzať 
bez toho, aby ich pri bráne svedomití ochrankári 
neposlali preč? 
Nie som proti zviditeľňovaniu mesta, ale chceme 
sa skutočne zviditeľňovať za každú cenu? Viem, 
že takéto akcie sa nekonajú každý deň a raz za 
čas sa to vydržať dá, ale v lete býva podobných 
akcií viac a mám pocit, že na obyvateľov okolia 
jazier nikto nemyslí... 

Pavol Blaho, Senec

Foto mesiaca: Májová pusa                                                                                       Stanislav Lačný, Senec 
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Westernové preteky v Blatnom
Blatné sa stane mekkou jaz-
denia v seneckom regióne. 
Areál u Wocha usporiada                    
7. júla spolu so Slovenskou 
asociáciou westernového                
a rodeového jazdenia wester-
nové preteky, ktoré sú súčas-
ťou celoslovenského kalendá-
ra roku 2007. Súťažiť sa bude 
v drezúrnych a rýchlostných 
disciplínach. Okrem disciplín 
predvádzajúcich schopnosti 
koní a umenie jazdcov zdolá-
vať rôzne prekážky  sa budú 
konať aj disciplíny „na ohláv-
ke“. Hodnotí sa tu zručnosť              
a umenie jazdca pri predvá-
dzaní koňa. Pri olympijskej dis-
ciplíne – reining,   preukazuje 
jazdec schopnosť perfektné-
ho ovládania koňa a všetkých 
pohybov, ktoré vykonáva . 

Pre divákov je určite najat-
raktívnejšou časťou celých 
pretekov slávnostný nástup, 
ktorý je naplánovaný na 13.30 
hod. Najzaujímavejšie pre 
divákov sú rýchlostné discip-
líny.  A nakoniec to najlep-
šie. Najtypickejšími pretekmi                                   
v Spojených štátoch boli „do-
stihy“ na vzdialenosť štvrť míle. 
Odtiaľ pochádza aj názov pre-

tekov – quarter of a mile. Na 
Slovensku na takéto dostihy 
nie sú podmienky a preto sa 
nebehávajú. V Blatnom však 
budú na jestvujúcej cvalovej 
dráhe v blízkosti areálu. Táto 
atrakcia sa snáď stane aj za-
čiatkom tradície.
Prijateľné štartovné pre účast-
níkov a slušné finančné odme-
ny pre umiestnených dávajú 

predpoklad na bohatú účasť 
štartujúcich.  
A keďže po každej ťažkej           
a poctivej práci má nastať 
uvoľnenie, platí to aj v tomto 
prípade. Večer bude pokra-
čovať v duchu folku, country                                    
a westernu COUNTRY BÁ-
LOM, na ktorom bude hrať už 
známa hudobná skupina Ne-
známi.                                   (r)

Program: 
8.00 prezentácia
8.30 – 12.30 Trail, Western 
horsemanship, Pole bending, 
Western pleasure 
13.30 Slávnostný nástup
13.45 Showmanship et halter, 
Reining L, Barrel race
17.00 Quarter of a mile 
18.30 Záver

Postúpili? Nepostúpili?
Senecké hádzanárky s dilemou 1. ligy
Trénerka hádzanárok Piccard Senec Viola Gaburová má dilemu rov-
nako ako ostatní. Zatiaľ nepadla definitíva, či družstvo postúpilo do 
1. ligy. Informácia, že celku Nesvady, ktorý skončil v 2. lige prvý       
o jeden bod pred Piccardom, dva body odrátali, nie je pravdivá.            
V zákulisí sa však hovorí, že možno všetky celky prihlášky do 1. ligy 
nepodajú, resp. že má dôjsť k zmenám v súťaži (spoločná pre 1. a 2. 
ligu) a tak by mali z 2. ligy postúpiť oba najlepšie celky. Na rozhod-
nutie si musíme počkať. 
V. Gaburová, ktorá viedla Senčanky prvú sezónu a urobila s nimi 
kus kvalitnej roboty, je však s ich účinkovaním spokojná: ,,Nech to 
skončí akokoľvek, odviedli veľmi dobrú prácu. Ešte sa musia naučiť 
zvládať kritické momenty, predovšetkým v domácich zápasoch. Je 
to dobrý kolektív. V priebehu ligy, ale predovšetkým v kvalitných 
zápasoch Slovenského pohára s prvoligistkami bolo vidieť, že na 
najvyššiu súťaž máme. Dievčatá sa chcú zlepšovať, a to je dobré.“ 

Text a foto Eva LaukováTrénerka Viola Gaburová vie svoje zverenky vyhecovať.

Stavrem
futbalovým kráľom
Víťazom májového futbalového 
turnaja firiem v Senci sa stala 
spoločnosť Stavrem (na obr.), 
ktorá vo finále tesne zdolala El-
tras. Na plnej čiare však zvíťazil 
futbal a dobrý pocit zo stretnu-
tia všetkých zainteresovaných. 
O putovný pohár ďalej súperili 
ambiciózne mužstvá: mestský 
úrad, ELV Produkt, Topor-Kvál, 
Spolok seneckých podnikate-
ľov, L. B. Invest a organizátor, 
ktorým sú už tretí rok futbaloví 
nadšenci klubu GaFuGa. Tur-
naj sa opäť konal pod záštitou 
primátora mesta Karola Kvála 
a ako už tradične nechýbal na 
ňom dobrý guláš. Športový deň 

na ihrisku Národného trénin-
gového centra v Senci naplni-
lo heslo: Spojme sa pre futbal        

a pritom sa zabavme. Všetci sa 
zhodli, že výkony boli vyrovnané 
a lúčili sa slovami: O rok dovide-

nia! A keďže záujem zúčastniť 
sa prejavili ďalší, uvažuje sa o 
rozšírení počtu mužstiev.     (ik)
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Senecká olympiáda motivuje mládež
Olympiáda, ktorá zburcovala všetkých, no predovšetkým súťa-
žiacich žiakov. Do 5. ročníka Seneckej športovej olympiády sa 
zapojilo  558 pretekárov zo seneckých základných škôl, špeciál-
nej školy a Gymnázia A. Bernoláka. Tri májové dni sa súťažilo   
v desiatich športových odvetviach, prví traja pretekári získali 
medaily. Olympiádu pred mestským úradom otvoril 14. mája pri-
mátor mesta Karol Kvál, ktorý vyzdvihol význam pravidelného 
športovania. ,,Som rád, že sa darí organizovať takéto prospešné 
podujatie,“ povedal. Športovcov privítal aj predseda športovej    
a kultúrnej komisie Roman Voško.
Ako uviedol riaditeľ olympiády Vladimír Chríbik, ,,v poslednom 
období kvalifikovaní odborníci z oblasti športu a telovýchovy 
konštatujú, že naša mladá generácia má menší  záujem o pra-
videlné športovanie. Narastá počet obéznych detí, majú zlé dr-
žanie tela, zvyšuje sa ich chorobnosť. Táto situácia sa dá riešiť 
- predovšetkým  je dôležité, aby v  dennom režime detí boli rôz-
ne pohybové aktivity. Naštartovať a  motivovať ich má aj Senec-
ká športová olympiáda, ktorá dáva možnosť športovať aj menej 
zdatným chlapcom a dievčatám.“  (text a foto el)

Výsledková listina
Volejbal – dievčatá: 1. ZŠ Tajov-
ského, 2. Győr, 3. ZŠ Mlynská, 
basketbal – chlapci: 1. ZŠ Tajov-
ského, Gymnázium A. B., ZŠ Mlyn-
ská, dievčatá: 1: ZŠ Tajovského, 
2. ZŠ Mlynská, 
vybíjaná –dievčatá: 1. ZŠ Mlyn-
ská,  Gymnázium A. B., ZŠ Tajov-
ského, 
hádzaná – dievčatá: 1. ZŠ A. M. 
Szencziho, 2. ZŠ Tajovského, 3. 
ZŠ Mlynská, 
futbal – chlapci: 1. Gymnázium A. 
B., 2. ZŠ Tajovského, 3. Győr, 
šach – chlapci: 1. Adám Halász 
(ZŠ A. M. Szencziho), 2. Tomáš 
Vrbiar, 3. Jakub Drinka (obaja ZŠ 
Mlynská), dievčatá: 1. Renata Ko-
loditsová, 2. Dóra Simon (obe ZŠ 
A. M. Szencziho), 3. Adriana Maj-
tánová (ZŠ Tajovského), 3. Sandra 
Hervaiová (ZŠ A. M. Szencziho), 
streľba zo vzduchovky – chlap-
ci: 1. Patrik Brigant (ZŠ Tajovské-
ho), 2. Norbert Baricza (ZŠ A. M. 
Szencziho), 3. Dávid Tóth (ZŠ 
Tajovského), dievčatá: 1. Laura 
Csukaová (ZŠ A. M. Szencziho), 2. 
Miriam Fülöpová (ZŠ Mlynská), 3. 
Laura Opavská (ZŠ A. M. Szenc-
ziho), 
stolný tenis – starší chlapci: 1. 
Bence Czeglédi (Győr), 2. Dávid 
Shágy (ZŠ Tajovského), 3. Vojtech 
Matovič (ZŠ Mlynská), mladší 
chlapci: 1. Ladislav Horváth (ZŠ 

Tajovského), 2. Ákos Juhász, 3. 
Richard Szalczinger  (obaja Győr), 
dievčatá: 1. Anita Lung (Győr), 2. 
Jana Potočárová, 3. Zuzana Baku-
šová (obe Gymnázium A. B.), 
plávanie – chlapci 100 m prsia: 
1. Marek Španihel (ZŠ Tajovské-
ho), 2. Patrik Vincze, 3. Milan Rašo 
(obaja ZŠ Mlynská), 25 m kraul: 
1. Alexander Rekoš (ZŠ Mlynská),  
1. Marek Španihel, 2. Filip  Farkaš 
(obaja ZŠ Tajovského), 3. Filip 
Rigo (ZŠ Mlynská), dievčatá 50 m 
prsia: 1. Lenka Vrábelová (ZŠ Ta-
jovského), 2. Štefánia Enekešová, 
3. Zuzana Veselá  (obe ZŠ Mlyn-
ská), 25 m kraul: 1. Denisa Mar-
tynková, 2. Silvia Moravská (obe 
ZŠ Mlynská), zmiešané družstvo 
4 x 25 m: 1. ZŠ Mlynská, 2. ZŠ Ta-
jovského,
atletika – najmladší chlapci 60 
m: 1. Dávid Koleno (ZŠ Mlynská), 
2. Ivan Švec, 3. Samuel Michálek 
(obaja ZŠ Tajovského), diaľka: 
1. Adam Poláček, 2. Viktor Ibara 
(obaja ZŠ Mlynská), 3. Peter Čech 
(ZŠ Tajovského), hod kriketovou 
loptičkou: 1.Michal Engelman (ZŠ 
Mlynská), 2. Lukáš Hrubjak, 3. Erik 
Tóth (obaja ZŠ Tajovského), 60 m: 
1. Kristián Szabo, 2. Peter Jaborek 
(obaja ZŠ Tajovského), 3. Nikolas 
Čéč (ZŠ Mlynská), 4 x 60 m: 1. ZŠ 
Tajovského, 2. ZŠ Mlynská,
atletika – najmladšie dievčatá 60 
m: 1. Federika Ďurčová (ZŠ Tajov-
ského), 2. Michaela Korbelová 3. 
Lucia Bakusová (obe ZŠ Mlynská), 
diaľka: 1. Laura Johanesová (ZŠ 
Mlynská), 2. Silvia Šimonová, 3. 
Romaba Slauková (obe ZŠ Tajov-
ského), hod kriketovou loptičkou: 
1. Soňa Vitová, 2. Kristína Bartoš-
ková, 3. Laura Szabová (všetky ZŠ 
Mlynská), 600 m: 1. Jana  Beňov-
ská, 2. Viola Bednáriková (obe ZŠ 
Tajovského), 3. Sophia Noruláková 
(ZŠ Mlynská), 4 x 60 m: 1. ZŠ Ta-
jovského, 2. ZŠ Mlynská,
atletika - starší chlapci 60 m: 1. 
Andrej Herák (ZŠ Mlynská),  2. 
Martin Krechňák (ZŠ Tajovského), 
3. Gábor Vincze (ZŠ A. M. Szenc-
ziho), skok do diaľky: 1. Ladislav 
Tóth (ZŠ Tajovského), 2. Marek Bu-
čan (ZŠ Mlynská), Tomáš Pupkay 
(ZŠ Tajovského), skok do výšky: 
1. Filip  Maďar, 2. Róbert Leginus 
(obaja ZŠ Tajovského), 3. Patrik 
Vincze (ZŠ Mlynská), 1500 m: 1. 
Filip Kováč, 2. Vojtech Matovič, 3. 
Nikolas Mésároš (všetci ZŠ Tajov-
ského), vrh guľou: 1 Filip Stranov-
ský, 2. Dominik  Pomšahár (obaja 
ZŠ Tajovského), 3. Tomáš Rigo 
(ZŠ Mlynská, 4 x 60 m: 1. ZŠ Mlyn-
ská, 2. ZŠ Tajovského, 3. ZŠ A. M. 
Szencziho.(ďalšie výsledky v júlovom Senčanovi)



Senecká hokejbalová liga po-
zná víťaza: v záverečnom zápa-
se playoff zdolali pezinské Orly 
senecký celok Playboy (na obr.) 
na jeho pôde 2:5 a zaknihovali 
si prvenstvo. Zvíťazili skúsenos-
ti,  domáci však s nimi dlho dr-
žali krok. 
Ján Tarnai, šéf Seneckej HL        
a rozhodca: ,,Tento ročník mal 
opäť vyššiu úroveň, pod čo sa 
podpísala výmena tenisovej 
loptičky za umelú, profesionál-
nu. Hra bola preto presnejšia       
a rýchlejšia. Je dobré, že muž-
stvá sú už výkonnostne vyrov-
nané. Víťaz dobre skĺbil skúse-
ných hráčov s mladými rýchlymi 
chalanmi. Senecký Playboy mal 
výkony v sezóne vyrovnané, 
najrýchlejšie sa adaptoval na 
novú loptičku. V závere však už 
nestačil skúsenejším. Bolo by 
dobré celú ligu omladiť, do sú-
ťaže sa hlásia  ďalšie celky. Sú 
ambície dostať sa do Sloven-

skej národnej ligy, avšak ihrisko 
nespĺňa normy. Potrebujeme na 
to financie, a tie momentálne 
nemáme.“
1. Orly Pezinok, 2. Playboy 
Senec, 3. Vitamíny Pezinok, 4. 
Panters Pezinok, 5. Leaders 

Senec, 6. Skeletons Senec, 7. 
Bobry Modra Kráľová, 8. Reca 
Devils, 9. Dunajská Lužná, 10. 
Skorpions Most pri Bratislave.

Najlepším nahrávačom v zá-
kladnej časti bol Tomáš Ten-

geri, najproduktívnejším v pla-
yoff Martin Gramblička (obaja 
Playboy Senec). 
Strelecká potencia hráčov bola 
v tomto ročníku nižšia, keď na-
strieľali 856 gólov (vlani 991)

Text a foto Eva Lauková

Jubilejný desiaty titul získal 
na majstrovstvách Sloven-
ska klubov AWK Senec. Se-
neckí juniori si z Ivanky pri 
Dunaji odniesli štyri medaily. 
Vo Vavrečke súťažili seniori, 
Senčania získali tri zlaté a 
dve bronzové medaily a klub 
vyniesli na prvú priečku.
 
Na majstrovstvách Slovenska 
klubov, kde sa kvalifikovali 
štyri najlepšie kluby Sloven-
skej národnej ligy pretláčania 
(SNLP), zvíťazil už po desiaty 
raz AWK Senec, keď vo finále 
zvíťazil nad  Vavrečkou 5:3. 
Predtým zdolal AWK Žarnovi-
cu 5:3. V zápase  o tretie mies-
to Zvolen porazil  Žarnovicu 
6:2. Senčania mali z víťazstva 
obrovskú radosť, najviac ju 
prejavoval  tréner Martin Ru-
man, ktorý povedal: „V príp-
rave sme tvrdo dreli a takticky  
upravovali hmotnosti tak, aby 
sme vhodne obsadili všetky 
kategórie. Všetci sme túžili po 
jubilejnom desiatom majstrov-
skom titule a sme veľmi radi, 
že ho máme.“

Zloženie úspešného AWK 
Senec: Gabriel Radimák (do 
63 kg), Michal Kocka (70 kg), 
Peter Bálint (78 kg), Rastislav 
Málek (85 kg), Peter Chlad-
ný (95 kg), Martin Ruman 
(95+ kg), Katarína Rumano-
vá (60 kg) a Lucia Debnárová        
(60+ kg) 
 Na juniorských majstrov-
stvách Slovenska štartovalo 

zo Senca sedem chlapcov 
(Adam Rajkovič, Leo Hrtan, 
Peter Hervay, Ladislav Hervay, 
Peter Lassu, Martin Sloboda  
a Michal Ker) a Lenka Súsed-
ková. Vybojovali štyri medaily 
v súťažiach ľavou rukou - Ladi-
slav Hervay (do 80 kg) s Marti-
nom Slobodom (80+ kg) strie-
borné a Adam Rajkovič (do 60 
kg) s Tiborom Kušnírom (80+ 

kg) bronzové.
Predseda AWK Senec Ing. Ma-
rian Čapla vystúpenie Senča-
nov na slovenskom šampioná-
te zhodnotil slovami: ,,Veľmi 
sa teším desiatemu titulu maj-
strov republiky klubov. Nebolo 
to ľahké, pretože konkurencia 
je stále vyrovnanejšia. Som 
rád, že omladený juniorský 
tím nadviazal na predchodcov 
a priniesol nielen medaily, ale i 
nádej, že juniorský medailový 
tok bude do Senca prúdiť aj 
naďalej.“  
Potešili ho aj seniori, na slo-
venskom šampionáte štar-
tovalo šesť Senčanov. Lucia 
Debnárová získala zlato v pre-
tláčaní ľavou aj pravou rukou, 
Rastislav Málek rovnako uspel 
ľavačkou. Pravé ruky dostali 
na bronzové stupienky Katarí-
nu Rumanovú a Michala Koc-
ku. Na majstrovstvá Európy 
pocestuje iba Lucia Debnáro-
vá. Ako uviedol prezident Slo-
venskej asociácie pretláčania 
rukou Milan Čapla, dôvodom 
je nedostatok financií. 

(mič, r)
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Desiaty titul pre AWK Senec  
Na slovenskom šampionáte juniori nadviazali na tradície, potešili seniori

Senecký Playboy na druhej priečke



Stretli sme sa v reštaurácii 
Laguna  v Senci, kam senec-
kí futbalisti chodia najrad-
šej. Ľubomíra Michalíka (23),                 
v súčasnosti hráča anglic-
kého tímu Bolton Wanderers              
s číslom 28, veru neprehliad-
ne nik. Jeho výška 203 cen-
timetrov však púta pozornosť 
predovšetkým na trávniku a je 
jedným z dôvodov, prečo po 
ňom pred zhruba pol rokom 
siahli z anglickej Premier Lea-
gue. A sú s ním spokojní.

Už vám spoluhráči vymysleli 
prezývku?
- Nie, volajú ma Ľubo. Zatiaľ.
Ako dlho sa zdržíte na Sloven-
sku?
- Po skončení Premier League 
máme voľno päť týždňov, od-
dychovať však budem iba prvé 
dva. Prišiel som pozrieť býva-
lých spoluhráčov do Senca, 
kde sa budem vždy veľmi rád 
vracať, veď som tu pôsobil dva a 
pol roka, mám tu veľa priateľov, 
známych. Je to pekné mesto.
A čo tréning?
- Mám individuálny plán, do-
stal som miesto v reprezentač-
nom tíme na kvalifikačný zápas           
s Nemeckom, čo ma, samozrej-
me veľmi teší. A pôjdem aj na 
dovolenku. Zatiaľ neviem, kde.           
S Boltonom máme potom sú-
stredenie v Rakúsku a ideme aj 
do Južnej Kóree.
Bolton, za ktorý ste odohrali 
štyri zápasy, skončil v lige na 
siedmom mieste a bude hrať 
Pohár UEFA. Ako ste prežívali 
váš prvý zápas za tento klub   
a práve proti favoritovi – naj-
bohatšiemu klubu Chelsea? 
- Bol to môj prvý zápas, v kto-
rom som nastúpil v základnej 
zostave. Nik nerátal s tým, že 
tam niečo uhráme, napokon 
sme remizovali...
...a vy ste dali otvárací gól zá-
pasu českému brankárovi Če-
chovi - jednému z najlepších 
svetových brankárov.
- Bolo to super, ani vo sne som 
nemal také predstavy. Hrám 
na poste stredného obrancu, 
väčšinou chodím dopredu na 
štandardné situácie, pretože 
som vysoký a to mi vyhovuje. 
V mužstve majú hráči šestnásť 
národností, všetci sú v pohode. 

Stopérsku dvojicu som tvoril so 
Senegalčanom Abdoulayem 
Meitem, naľavo bol Jamajčan 
Ricardo  Gardner a napravo sa 
to menilo dosť. Posledný bol   
Izraelčan
Ako ste si zvykli v Anglicku? 
- Začiatky boli ťažké, predovšet-
kým rečová bariéra. Už je to 
lepšie, ale na škole by som ešte 
vyučovať nemohol (smiech). 
Učím sa individuálne, už sa to 
na mňa lepí.
Akí sú v Boltone fanúšikovia? 
- Je tam stále plný dom, kapaci-
ta je 28-tisíc divákov. Spraví to s 
človekom svoje, pociťoval som 
to najmä vtedy, keď som ešte 

sedel na lavičke. Tá atmosféra 
donúti človeka bojovať. Aj v Bol-
tone, podobne ako v Leeds Uni-
ted, kde som bol na hosťovaní, 
fanúšikovia majú  svoje hymny, 
oblečené dresy. V Leedsi sú 
priam fanatici.
Už v tomto druholigovom klu-
be ste sa výborne uviedli...
- Pre mňa bolo plus, že som tam 
išiel. Hneď v prvom zápase som 
strelil gól, odohral som ich tam 
sedem.
Ako vyzerá váš ,,futbalový“ 
deň?
- Ráno máme zraz v tréningo-
vom centre väčšinou o devia-
tej. Doobeda je tréning, potom 
obed a idem domov. V centre 
máme všetko na úrovni. Keď sa 
niekto zraní, má vlastného ma-
séra.
Dajú sa porovnať tréningy?
- Sú podobné, iba viac profesio-
nálne, nasadenie je väčšie
Kde bývate?
- So Zolom Harsányim, máme 
aj spoločné auto strieborný Mini 
Cooper. Keď sa vrátim, mal by 
ma čakať vlastný byt.
Bol to obrovský skok, dostať 
sa zo Senca do Boltonu... Ne-
máte pocit, že je to sen?

- Určite, veľmi si to však neuve-
domujem, ale som rád, že sa to 
podarilo.
Keď ste tam išli prvý raz – veri-
li ste, že to takto dopadne?
- Nie, myslel som si, že ma pos-
tavia na pár minút, napokon 
som odohral štyri zápasy  
Čo odkážete mladým hrá-
čom?
- Treba poctivo trénovať a veriť 
si. Samozrejme, treba mať aj 
kus šťastia. Vo futbale sa dejú 
aj zázraky, ja som jeden z nich. 
Veď do Premier League sa do-
stávajú hráči, keď im vyjde eu-
rópsky či svetový šampionát. Ja 
som veľký extrém, mal som za 
sebou iba jeden polčas zápasu 
za reprezentáciu. Takýto prípad 
v slovenskom futbale si nepa-
mätám, asi taký ani nie je.

Eva Lauková
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Futbalový zázrak zo Senca
Ľubomír Michalík: ,,Treba poctivo trénovať, veriť si. Šťastie však nesmie chýbať“

Zmluvu na tri roky, rovnako ako 
Ľubomír Michalík, podpísal už 
aj Zoltán Harsányi, ktorý do 
Boltonu odchádzal zo Senca 
spolu s Ľubom. Dlhšie však bol 
na hosťovaní. Hrá za slovenskú 
reprezentáciu do 21 rokov.

Ľubomír Michalík v plnom nasadení v zápase s Chelsea.
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Program na jún
AMFITEÁTER – SENEC 

Začiatok filmových predstavení od 1. do 17. 
júna o 21. hod., od 18. júna o 21. 30 hod. 

7. štvrtok   KUPEC BENÁTSKY
„Len libra ľudského mäsa nasýti jeho po-
mstu...“ Al Pacino, Jeremy Irons a Joseph 
Fiennes vo veľkolepom spracovaní hry Willia-
ma Shakespeara. USA, MP, 138 min.

Vstupné: 65 Sk

8. piatok   300
Epické dobrodružstvo o vášni, odvahe, slobo-
de a obeti, ktorú podstúpili sparťanskí bojovní-
ci bojujúci v jednej z najväčších bitiek v histórii 
ľudstva. USA, MN, 117 min.

Vstupné: 55 Sk

9., 10. sobota – nedeľa
HANNIBAL,  ZRODENIE ZLA
Dlhoočakávané pokračovanie kultovej série    
o neslávne slávnom Hannibalovi Lecterovi, 
ktoré sa tentokrát vracia na úplný začiatok. 
USA/FR/V.B., MN 15, 117 min.

Vstupné: 55 Sk

11. pondelok   MY DVAJA A MAGOR
Snáď každý má nejakého šialeného kamaráta. 
Boli by ideálny pár. Keby neboli traja. Vo vý-
bornej  komédii Owen Wilson, Kate Hudson, 
Matt Dillon. USA, MP, 109 min.

Vstupné: 55 Sk

12. utorok   TAXI 4
Taxi 4 je ďalším voľným pokračovaním úspeš-
nej akčnej série z dielne Luca Bessona. Akčná 
komédia. FR, MP, 91 min.

Vstupné: 60 Sk

14. štvrtok   PRÁZDNINY PÁNA BEANA
Katastrofa dostala svoj vlastný pas. Verte, 
že po dovolenke strávenej s pánom Beanom 
– bez neho a bez jeho macíka nebudete chcieť 
nikam jazdiť. V hlavnej úlohe Rowan Atkinson.
USA, MP, 100 min.

Vstupné: 55 Sk

15. piatok a 17. nedeľa   SPIDER - MAN 3
SPIDER – MAN sa vracia...Tajomstvá, pomsta, 
láska a odpúšťania. USA, MP, 139 min., český 
dabing

Vstupné: 70 Sk

Začiatok predstavení o 21. 30 hod.

18. pondelok   SMRTIACA NENÁVISŤ 2
Pokračovanie celosvetového kino hitu. Keď 
niekto zomrie v záchvate intenzívnej zlosti, 
ostáva po ňom prízrak, ktorý sa postupne šíri 
na ďalšie obete a nedá im spávať. USA, MN 
15, 95 min.

Vstupné: 50 Sk

19. utorok   SAW III
Budete omdlievať hrôzou. Horor aj thriller. 
USA, MN 15, 107 min.

Vstupné: 50 Sk

21., 22. štvrtok – piatok
ATENTÁT V AMBASSADORE
Super hviezdne obsadenie v príbehu ľudí, kto-
rých osudy sa stretli na jednom mieste v deň, 
keď zavraždili Roberta  Kennedyho... Hrajú: 
Anthony Hopkins, Demi Moore, Elijah Wood, 
Sharon Stone. USA, MP, 117 min.

Vstupné: 65 Sk

23., 24. sobota – nedeľa
TAJOMSTVO ROBINSONOVCOV
Myslíte si, že vaša rodina nie je normálna? 
Počkajte, až spoznáte rodinu budúcnosti! Ani-
movaná komédia z produkcie Walta Disneyho. 
USA, MP, 96 min., slovenský dabing

Vstupné: 60 Sk

25., 26. pondelok – utorok   SUNSHINE
Globálna katastrofa je len rámcom, do ktoré-
ho sú zasadené osudy osemčlennej posádky. 
Nový sci-fi film. USA, MP, 107 min.

Vstupné: 60 Sk

28. štvrtok   APOCALYPTO
Bol ich osud predurčený? Veľkolepý projekt 
Mela Gibsona rozpráva o starobylej ríši Mayov 
a jej zániku. USA, MN 18, 130 min.

Vstupné: 50 Sk

30. sobota   DIVÉ SVINE
Čierna koža, silné stroje. Mala to byť „bezsta-
rostná jazda“. Ale to by na tých strojoch ne-
smeli sedieť títo – fotríci. Vo filme hrajú najväč-
šie holywoodské hviezdy. USA, MP, 110 min.

Vstupné: 65 Sk

Spoločenská kronika
Narodili sa

Klárka Bírová, Sabina Herčanová, Dominik Ny-
ári, Christián Dojčár, Filip Ondruš, Mišel Kraj-
čovičová, Anna Hlaváčová, Samuel Magyar, 
David Vaverka, Alexej Riška, Adam Medveď, 
Rebeka Djurič, Viktória Kovácsová, Šimon 
Pienčák, Hana Šujanová, Júlia Bariová, Eliš-
ka Solárová, Dominik Kolár, Monika Garajová, 
Metod Sninčák, Sára Schwarc, Ester Szilvási-
ová, Matej Šemrinec, Štefan Sipos

Manželstvo uzatvorili
Miroslav Déneši - Denisa Keszelyová uzavre-
li manželstvo na ostrove Mauricius 20.apríla, 
Ing. Tomáš Janči - Ing. Slávka Valachová, Ľu-
bomír Jančovič - Renáta Drábeková Jaroslav 
Wójčicki - Eva Bondorová, Péter Márhoffer - 
Veronika Huszárová, Mikuláš Gräczer - Katarí-
na Kulašová, Marek Morvay - Lucia Víghová

Blahoželáme jubilantom

Krásne životné jubileum 50 ro-
kov oslávi 24. júna Ján Spuch-
lák. Z celého srdca mu prajeme 
veľa zdravia, šťastia a lásky. 

Manželka Jana, dcéry Dorota a Kristína.

Jednota dôchodcov MO v Senci 
Erika Putnová (60), Zdenko Žilinec (60), Anna 
Csőbőková (65),  Eleonóra Szőcsová (65), Ire-
na Šalkovičová (70), Zuzana Tučnovičová (70), 
Ján Ingeli (75), PaedDr. Imrich Koleda  (75)

Klub dôchodcov 
Irena Jevinová (75), Ľudovít Szabó (70), Anna 
Váradyová (70), Anna Csöböková (65), Mgr. 
Helena Heringešová (65), Eleonóra Szőcsová 
(65), Erika Putnová (60), Zdenko Žilinec (60)

Slovenský zväz telesne 
postihnutých ZO č. 215 v Senci

Štefan Schultz (60), Tibor Urgela (65), Ľudovít 
Szabo (70)

Navždy nás opustili
Ing. Štefan Hrala (1957), Jozef Fülöp (1956), 
Vojtech Slezák (1945), Ľubomír Pikáli (1963),  
Ing. Peter Janík (1959), Veronika Šušlová 
(1917), Marián Sládeček (1977)

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom         
a známym, že 11. mája odprevadili na posled-
nej ceste nášho drahého zosnulého Dezidera 
Csaszného na cintoríne v Senci. Ďakujeme 

za úprimnú sústrasť a kvetiny. 
Smútiaca rodina. Köszönjük 
minden kedves rokonnak és 
ismerősnek, hogy elkísérték 
utolsó útjára drága halottunkat 
Csaszny Dezsőt 2007-május 

11-én a Szenci temetőbe. Köszönjük a részvé-
tet és a virágokat. A gyászoló család

Dňa 6. júna uplynul rok, kedy 
nás navždy opustila Marta Ki-
sová. Kto ste ju poznali, venuj-
te jej prosím tichú spomienku.       
S láskou na ňu spomína celá 
rodina.

Ďakujeme všetkým, ktorí 13. ap-
ríla odprevadili našu mamičku 
Máriu Vinceovú, rod. Poorovú 
na poslednej ceste, ako aj za 
kvetinové dary, vyjadrenú sú-
strasť a takto zmiernili náš žiaľ. 

Dcéry a syn s rodinami.

Pred rokom dňa 14. júna nás 
navždy opustil vo veku 66 ro-
kov náš drahý manžel, otecko  
a starý otec Otto Thám. Kto 
ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku. Smútiaca rodina.

SENČAN  jún 2007


