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Rekordný karneval 
Veľký letný karneval v deň D 
vtiahol do svojich pavučín ma-
lých aj veľkých, domácich aj 
turistov. Každý sa chcel nielen 
zabaviť, ale aj pomôcť pri zro-
de ustanovujúceho slovenské-
ho rekordu. 
Už popoludní sa rozkrútila 
zábava na pešej zóne a deti 
uchvátila nielen pouličná show 
so svojou filmovou ralley, ale 
aj rozprávkové obludy, ktoré 
detské očká otvárali  doko-
rán. Udivoval chlap žonglujúci          
s ťažkými guľami. Zamaskovaní 
Senčania posedávali v peknom 
počasí pred reštauráciami, ale-
bo sa len tak špacírovali. 
Karnevalový sprievod ovládol 
Lichnerovu ulicu natoľko, že 
ťažko mohli všetci diváci vidieť 
jeho začiatok či koniec. Hmý-
rili sa v ňom obrovskí maskoti, 

kone aj poníky, masky od vý-
myslu sveta, kraľovali jednot-
livci aj skupinky, dospelí i deti, 
znela rôznorodá hudba. 
Keď komisár slovenských re-
kordov ohlásil po kultúrnom 
programe na juhu Slnečných 
jazier zrod ustanovujúceho re-
kordu s počtom masiek 2144, 
zaznel obrovský potlesk a krik. 
Senec sa zapíše do prvej knihy 
rekordov. Riaditeľ kultúrneho 
strediska, ťažký karnevalový 
rocker Peter Szabo: ,,Ďakujem 
všetkým, ktorí prišli a zapoji-
li sa do tradičnej akcie, ktorá 
propaguje naše mesto.  O rok 
chystáme ďalšie prekvapenia. 
A keďže masiek pribúda, pris-
pôsobíme tomu aj organizá-
ciu.“ 

Text a foto Eva Lauková
(fotoreportáž na str. 9)

Piráti z Karibiku získali na seneckom karnevale jednu z hlavných cien.

Senec ovládli masky a stal sa najveselším mestom na Slovensku

Nožom ohrozoval 
chlapca
Bolo pol desiatej večer, keď na 
Robotníckej ulici v Senci prichá-
dzala v stredu 4. júla domov M. 
V. spolu s deväťročným synom.  
Vracali sa z neskoršieho náku-
pu. Odohrala sa však scéna ako 
zo zlého filmu. Pred ich bydlis-
kom pristúpil k chlapcovi nezná-
my muž a priložil mu pod hrdlo 
nôž. Pod hrozbou, že ho podre-
že, žiadal od matky peniaze. Keď 
mu dávala 260 korún, násilník jej 
ich vytrhol z ruky a dal sa na útek 
smerom do mesta. Matkin krik    
o pomoc zburcoval ľudí, ktorí ho 
zadržali na križovatke ulíc Vajan-
ského  a Tajovského. Do prícho-
du štátnej polície zadržaného 
Romana F. (30) z Nových Zám-
kov, podozrivého zo spáchania 
lúpežného prepadnutia, strážila 
privolaná mestská polícia. Podľa 
našich informácií v Senci praco-
val ako brigádnik                    (el)

Ťažký rocker, riaditeľ kultúrneho 
strediska Peter Szabo.

Vloženú aktuálnu mapu do 
mestských novín Senčan 
venovala obyvateľom mes-
ta Senec reklamná agen-
túra Synex. www.synex.sk

Zatečené  byty  
nedajú žiť ani spať

Keď sa človek pozrie na zateče-
né steny, parkety, koberce, na 
rozostavané hrnce, vaničky či 
iné nádoby v  bytoch jedenás-
tich rodín na Svätoplukovej ulici, 
je  mu na zaplakanie. Už je tomu 
viac ako mesiac, čo ich po búrke 
vytopilo prvý raz. Odvtedy sa to 
zopakovalo dvakrát. Zdá sa, že 
viac-menej rezignovali, pretože 
ospravedlnenie firmy, ktorá nad 
ich bytovkou realizuje nadstav-
bu, je len úbohou náplasťou na 
ich trápenie. 

(viac na str. 6)



Dva automobily VW Touareg, 
ktoré budú slúžiť ako učeb-
ná pomôcka na Združenej 
strednej škole (ZSŠ) v Senci, 
prevzali od Jaroslava Holeč-
ka, člena predstavenstva VW 
Slovakia a člena výkonného 
výboru Združenia automobilo-
vého priemyslu SR predseda 
Bratislavského samosprávne-
ho kraja (BSK) Vladimír Bajan  
a riaditeľ Združenej strednej 
školy (ZSŠ) v Senci Vladimír 
Kovalovský. Všetci sa zhodli 
na tom, že budúcnosť kvalit-
ného odborného vzdelávania 
a prípravy je predovšetkým      
v aktívnej spolupráci zamest-
návateľov a škôl. 
Materiálno-technické vybave-
nie školy je súčasťou projek-
tu Optimalizácia odborného 
vzdelávania a prípravy pre 
predaj a servis motorových 
vozidiel, ktorý sa realizuje            
v rámci vzájomnej spoluprá-

ce zriaďovateľa (BSK) a za-
mestnávateľov pri skvalitňo-
vaní odborného vzdelávania 
a prípravy na školách. Projekt 
sa začal realizovať v školskom 
roku 2005/2006 a rieši obsah 

vzdelávania, učebnice a učeb-
né texty, vzdelávanie pedagó-
gov, materiálno-technické vy-
bavenie škôl a zamestnanosť 
absolventov. 
Pilotné centrum Združenia au-

tomobilového priemyslu v ZSŠ 
v Senci garantuje integrované 
celoplošné vzdelávanie pre 
aktuálne potreby automobilo-
vého trhu. 

Text a foto Eva Lauková
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Vzácny dar pre seneckú školu

Zľava: Jaroslava Holečka, Vladimír Bajan, Vladimír Kovalovský 

V rámci Cyrilo-metodských 
dní na Slovensku sa v Evanje-
lickom kostole v Senci usku-
točnil program pod názvom 
Dedičstvo otcov zachovaj 
nám, Pane. Zorganizoval ho 
Miestny odbor Matice sloven-
skej, ktorého ženský spevác-
ky zbor s dirigentom F. Kola-
rovičom zaspieval hymnické 
piesne. Hold vierozvestcom, 
na ktorých stojí naša štát-
nosť, kultúra aj kresťanstvo, 
v peknom programe vzdali aj 
žiaci hudobného odboru ZUŠ 
na Fándlyho ul. Zážitkom pre 
prítomných bolo aj vystúpenie 
herca činohry SND a recitátora 

Jozefa Šimonoviča, ktorý o. i.    
v staroslovienčine i slovenčine 
zarecitoval prvé básnické die-
lo našej literatúry európskeho 
formátu Proglas.                 (el)

Vzdali hold vierozvestcom

Jozef Šimonovič

Spevácky zbor MO Matice slovenskej v Senci
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Pod lupou

Pod rúškom tmy
Škodu – Octaviu čiernej metalí-
zy zaparkovanú a uzamknutú na 
parkovisku v Senci na Tureckej 
ulici odcudzil neznámy pácha-
teľ v čase od 11. júna od 20.30 h 
do 12. júna do 8.30 h. V aute sa 
nachádzali aj osobné veci pat-
riace majiteľovi vozidla Ing. Ľ. F., 
čím mu vznikla škoda 45-tis. Sk. 
Škoda pre lízingovú spoločnosť 
predstavuje viac ako 382-tis. Sk.

Vlámal sa do auta
Okolo 3. hod. ráno v Senci na 
parkovisku na Košickej 27. júna 
trestne stíhaný 26-ročný Daniel 
T. vypáčil zadné okno vozidla 
zn. Peugeot Partner, vliezol dnu 
a odcudzil autorádio s CD a MP3 
prehrávačom a  dvanásť pouka-
zov na pohonné hmoty. Svojím 
činom spôsobil celkovú škodu 
24-tis. korún. Mladý muž sa ne-
poučil, hoci už bol za taký čin     
v predchádzajúcich dvadsiatich 
štyroch mesiacoch odsúdený.

Kradol cez okno
Na parkovisku na Mierovom ná-
mestí v Senci 27. júna okolo 1. 
hod. obvinený 31-ročný Tomáš 
Č. na vozidle zn. Peugeot 106 
vyrezal nožom tesniacu gumu 
na pravom zadnom okne, vybral 
z neho sklenenú výplň, vnikol 
dnu a odcudzil koženú bundu, 
prenosný ventilátor do auta, fi-
nančnú hotovosť, dva reproduk-
tory a slnečné okuliare. Poško-
denému V. T. zo Senca spôsobil 
škodu približne 11-tis. korún.

Odcudzil peniaze
Vyšetrovateľ stíha 26-ročného 
N. J. zo Senca, zamestnaného 
vo firme BATAX, s. r. o., Rovinka, 
ako obvineného za prečin spre-
nevery. Mladý muž počas služ-
by na benzínovom čerpadle 24. 
júna o 23. hod. odišiel po svoje 
vozidlo a do práce sa už nevrá-
til, pričom zobral so sebou tržbu 
takmer 96-tis. korún. Tieto pe-
niaze neodviedol do pokladnice 
v predajni firmy BATAX a odišiel 
na dosiaľ neznáme miesto. 

Uzávierka septembrového 
čísla mestských 

novín Senčan 
je v piatok 24. augusta.

Polícia žiada obča-
nov o spoluprácu 
pri pátraní po hľa-
daných osobách.
Na obe osoby vydal okresný 
súd príkaz na zatknutie. Aké-
koľvek informácie oznámte 
na známom telefónnom čísle 
158 alebo 0961 523 155, cez 
pracovné dni od 8. h do 15. h 
na telefónom čísle 0961 523 
390.  Za prípadnú pomoc ďa-
kujeme.

Patrik ČENGEL, 35-ročný,
bytom Senec       

Rozália RIGOVÁ, 30-ročná,                       
bytom Senec        

Zvýšili bezpečnosť 
chodcov v centre 
mesta 
Trvalé vyvýšené dopravné zna-
čenia v hodnote necelého pol 
druha milióna korún upevnili 
na takmer celej ceste I. triedy 
vedúcej cez námestia mesta 
Senec. Má prispieť k zvýšeniu 
bezpečnosti chodcov v centre 
mesta, k spomaleniu ,,samov-
rahov“, ktorí milujú nohu na 
plyne a  často sa rútia námes-
tím obrovskou rýchlosťou. Pri-
tom ohrozujú nielen seba, ale 
predovšetkým chodcov.                    

(el)

Suché počasie žičilo požiarom a pripravilo hasičom horúce chvíle. Prvý požiar porastu, ktorý sa 30. 
júna rozširoval smerom k rekreačným chatám na Striebornom jazere, uhasili občania, pracovníci že-
leznice a seneckí hasiči pomerne rýchlo. Horšie to vyzeralo pri vzbĺknutí ohňa pravdepodobne od 
prechádzajúceho rýchlika a jeho iskrivých kolies. Na úseku trate od Senca po Bernolákovo sa vytvorili 
ďalšie ohniská a opäť ohrozovali chatovú oblasť pri Striebornom jazere. Rýchlo sa rozširovali a na veľ-
kom úseku zachvátili aj obilné polia. Zasahovať muselo deväť vozidiel zo Senca, Bratislavy a Pezinka. 
Predbežná škoda sa odhaduje na 300-tisíc korún, uchránené hodnoty predstavujú asi milión korún. 
Hasiace vozidlá uhasili 50-tisíc metrov štvorcových plochy, na čo potrebovali 121 800 litrov vody, najaz-
dili pri tom 225 kilometrov, spotrebovali 309 litrov nafty.                                   (el, foto Marek Vincze)

Foto Ján Lauko



Koncom minulého roka zdru-
ženie SOLAR objavilo starú 
nepoužívanú astronomickú 
kupolu na Základnej škole     
A. M. Szenciho v Senci. 

Škola vyšla v ústrety a dala do 
užívania kupolu a aj priestory 
kabinetu. Postupne ju zrekon-
štruovali  a už aj spustili nočné 
aj denné pozorovania pre ve-
rejnosť. 
Združenie však bude organi-
zovať aj astronomické krúžky 
pre žiakov základných škôl      
v Senci. V nasledujúcom 
školskom roku 2007/2008 
SOLAR otvorí dva krúžky. 
Okrem  prednášok a diskusií                   
o astronómii si deti budú môcť 
osvojiť prácu s ďalekohľadmi 
a na vlastné oči si pozrieť ob-
jekty slnečnej sústavy. Okrem 
astronómie si osvoja základy 
meteorológie aj v praktických 
činnostiach.
Myšlienka vzniku astrono-

mického združenia SOLAR 
vznikla pri spiatočnej ceste zo 
zatmenia slnka v Turecku vlani 
29. marca. Jeho cieľom je príp-
rava, koordinácia, realizácia                                                   
a propagácia astronomických 
pozorovaní Slnka, respektí-
ve objektov slnečnej sústavy 
pre mládež a laickú verejnosť 
- podpora rozvoja tohto odvet-
via astronómie. 
Jedným z cieľov združenia je 
aj plánovanie a organizova-
nie expedícií za zatmeniami 
Slnka po celom svete. ,,Popri 
týchto cieľoch sme začali per-
manentné pozorovanie Slnka 
pomocou Halfa ďalekohľadu, 
s ktorým pozorujeme slnečné 
protuberancie a erupcie. Pri 
týchto pozorovaniach spo-
lupracujeme s modranskou 
hvezdárňou. Cenné výsledky 
propagujeme na zahraničných 
astronomických fórach a na 
web stránke,“ uviedol Kristián 
Molnár zo združenia Solar. 

,,Technika, ktorou momentál-
ne disponujeme je: PST Halfa 
ďalekohľad, Newton 200/1000, 
Dobson 150/1500 a práve pra-
cujeme na protuberančnom 

koronografe 80/1150. Popri 
astronomickej činnosti plánu-
jeme spustiť digitálnu mete-
orologickú stanicu pre moni-
torovanie počasia.“            (r)www.solarastronomy.sk, e-mail: observatorium@solarastronomy.sk, 

Tel.: 0918 622 210, 0904 186 252
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Mesto Senec prijme do pracovného pomeru

Vyučenú kuchárku  
 

Požiadavky:
• stredné vzdelanie - kuchár

• zdravotný preukaz

Prax v školskej jedálni alebo v závodnom stravovaní vítaná.

Bližšie informácie v Stredisku sociálnych služieb na Hviezdo-
slavovej ulici v Senci tel. č.: 02/4592 3125

Písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania a životopis 
zašlite alebo doručte na adresu:

Mestský úrad, Mierové námestie č. 8, 903 01 Senec

Slnečná sústava na vlastné oči
Združenie SOLAR spustilo v Senci astronomické pozorovanie pre verejnosť

Hvezdáreň na ZŠ A. M. Szencziho

Hvezdáreň
Hvezdáreň na Základnej ško-
le s vyučovacím jazykom ma-
ďarským A. M. Szencziho v 
Senci spolu s astronomickým 
združením Solar Vás srdečne 
víta na pozorovaní Slnka a 
nočnej oblohy.

Návštevné hodiny
Piatok od 18. h, 
Sobota od 21. h

Csillagvizsgáló
A Solar Csillagászati Egy-
esület minkenkit szeretettel 
vár az éjjeli égbolt és a Nap 
megfigyelésére a Szenczi 
Molnár Albert Magyar Taní-
tási Nyelvü Alapiskola tetején 
található kupolába Szencen.

Látogatási idő
Péntek 18.-tól
Szombat 21.-tól

VN – JAZYKOVÉ KURZY

Anglický a nemecký jazyk
pre dospelých

organizuje Mgr. Viola Nováková

na ZŠ Tajovského Senec
2 hodiny týždenne

Celý školský rok 2007-2008
Poplatok za kurz: 3000 Sk (75 hodín)

Zápis: 11. a 13.  9. od 16. do 19. hod.
na ZŠ Tajovského v Senci.

Tel. č.: 033/641 1311, 0905 662 504
www.jazykovekurzyvn.sk
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Szenci magyar weboldal!!!
Július elsejétől már működik az a weboldal, ahol a szenci magy-
ar ajkú lakosság, valamint a környék lakossága megtalálja majd 
mindazokat az információkat, amelyek a magyar nyelvű kulturá-
lis, egyházi, politikai, islolaügyi és szervezési  területeket illeti.  
Ide majd felkerülhetnek azok a hírek és programok, amelyek ér-
deklődésre tarthatnak számot a nagyközönség köreiben. Várjuk 
javaslataikat és észrevételeiket.

Az oldal a www.szenc.sk néven érhető el.

Toreádor s miestenkou 
na svetový šampionát
Krásne piate miesto vo finále na majstrovstvách Európy v Be-
lehrade získal v Danceshow 15-ročný Senčan Zoltán Kovács. 
Temperamentný a efektný tanec Toreádor trénoval približne štyri 
mesiace a predviedol ho v plnej kráse. Získal tak nomináciu na 
majstrovstvá sveta, ktoré sa uskutočnia v novembri v nemec-
kom Riese. Na európsky šampionát v scénickom tanci postúpil 
Zoltán, ktorý skončil 4. ročník na osemročnom konzervatóriu              
v Bratislave, ako víťaz majstrovstiev Slovenska, kde kraľoval už 
po tretí raz.                                                                                 (el)

Členovia nesúťažného štafetového Svetového behu harmónie  opäť 
zavítali do Senca. Prijali ich primátor Karol Kvál, jeho zástupkyňa 
Helena Nemcová a poslanci mestského zastupiteľstva Gašpar Jó-
zan a Ladislav Nádaský a spolu si zaspievali hymnu tohto behu. 
Bežci prechádzajú 49 krajinami. Francúz Pierre, ktorý bežal od 
začiatku z portugalského Lisabonu (7. marca), ak dobehne až do 
holandského Amsterdamu, bude mať 9. októbra v nohách 27-tisíc 
kilometrov. Na Slovensku (začínalo sa na hraniciach pod Košicami) 
mali etapy dĺžku od 100 do 130 kilometrov, tím mal šesť národností 
a jeden bežec prebehol okolo 20 kilometrov denne. Rastislav Ulič-
ný pochválil ohľaduplnosť našich vodičov, ,,aj nás povzbudzovali.“                           
A hoci sa trasy a mestá každý rok menia, do Senca priniesli  bež-
ci horiacu pochodeň už tretí raz. Kapitán medzinárodného tímu 
Predrag (Srbsko) nasmeroval bežcov do Bratislavy. Štafetu, posil-
ňujúcu medzinárodné priateľstvo, prevzali Rakúšania.                (el)

Priniesli pochodeň priateľstva



Keď sme sa vybrali obzrieť si 
dielo skazy na Svätoplukovej 
ul. 39-49, mali sme akú-takú 
predstavu, čo dokáže nech-
cená voda v byte narobiť. To, 
čo sme však v bytoch videli, 
prekročilo našu fantáziu. 

Detská izba v jednom z nich 
je neobývateľná. Keďže voda 
stekala aj po lampách, izby 
sú bez svetla. Maľovka na ste-
nách je rozmáčaná, rovnako 
strop. Už z neho padajú kusy 
omietky. Vanička je plná vody, 
ďalšiu zo strechy tečúcu vodu 
zachytávali hrnce, pekáče, 
vedrá... Všetko, čo bolo po 
ruke. 
Svoje si odniesli nábytok, par-
kety aj koberce. ,,Odišiel“ po-

čítač. Deti nemajú svoju izbu, 
tlačia sa so zvyškom rodiny    
v ďalšej.
V susednom byte si čiperná 
pani len povzdychne: ,,Mali 
sme tu mať vnúčatá na práz-
dniny, ale do takýchto pod-
mienok prísť nemôžu. Sme už 
zúfalí, ale ten, čo to spôsobil, 
svoj diel viny bagatelizuje. 
Sme v koncoch. Keď nás za-
topilo prvý raz, čierne mračná 
už hrozili viac hodín vopred. 
Človek by to ešte pochopil, 
keď sa to stane raz. Ale tri razy 
v priebehu mesiaca? A čo keď 
zaprší zas?“

Zasiahla ,,vyššia moc“
Firma MatiStav, s. r. o., ktorá 
nadstavbu realizuje, poslala 

vlastníkom bytov list, v ktorom 
stojí: ,,Veľmi nás mrzia Vaše 
zatečené steny a nijakým 
spôsobom sa nezbavujeme 
zodpovednosti za škody, kto-
ré sú spôsobené neúmyselne. 
Prosíme Vás o porozumenie    
a ľudský prístup v danej situ-
ácii...“  Ďalej sa v liste píše, že 
...,,v prvý deň odkrytia strechy 
došlo k prietrži mračien, aká 
býva veľmi ojedinele, možno 
raz za sto rokov...“ 
Firma sa odvoláva na nešťast-
nú zhodu okolností. Druhé 
vytopenie bytov odôvodňuje 
nárazovou víchricou po celom 
západnom a strednom Slo-
vensku. (...) „Snažíme sa sku-
točne urobiť všetky opatrenia, 
aby sme Vás ochránili pri bež-
nom daždi.“
Firma sa snažila do takej mie-
ry, až byty zaplavilo v noci aj 
tretí raz. Tečúcu vodu prirov-
nali obyvatelia k vodopádom. 
,,Kýblovali“ celú noc, no vody 
bolo veľmi veľa, na strechu sa 
ísť nedalo,  blesky sa preháňa-

li krížom-krážom..

Ako bezdomovci
Firma v liste napokon sľubuje, 
že ,,akonáhle bude strecha 
dokončená do štádia, kde 
Vaše byty nebude môcť nič 
podobné ohroziť, a po vys-
chnutí zatečenia (predpokla-
dáme do mesiaca), pristúpime   
k odstráneniu škôd na vlastné 
náklady...“ Čo bude dovtedy, 
nevie nik.
Firma je ochotná byty vyma-
ľovať a pod., ale ,,nie sme via-
zaní žiadnym bodom zmluvy       
k finančnej náhrade.“
,,Byty sú premočené, to nevy-
schne len tak. Cítime sa ako 
bezdomovci, náš život je ob-
medzený. Po poslednej ,po-
tope‘ niektorí museli spať na 
zemi.“ 
Vlastníci bytov sa tešili, že im 
urobia nadstavbu (strechu)      
a zateplia bytovku. Zatiaľ sa 
dočkali iba problémov. 

Text a foto Eva Lauková
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Po lejakoch zatečené byty 
nedajú žiť ani spať
Obyvatelia Svätoplukovej ulice prežívajú mokré peklo na zemi. Kto im pomôže?

Zatečené stropy praskajú, padá omietka.

V izbách podložili nádoby všetkého druhu. Parkety tiež dostávajú 
zabrať, koberce sú už na smetisku. Do detskej izby by si neľahli ani 
bezdomovci.
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A bolo bombovo...
Letnú turistickú sezónu odštartovala veľkolepá párty
Počasie vyšlo a všetkým od-
ľahlo. Viac ako 18-tisíc ľudí si 
nenechalo ujsť veľkú párty na 
juhu Slnečných  jazier. Podu-
jatie Senecké leto už tradične 
svojím programom a atrakcia-
mi otvorilo 16.  júna letnú turis-
tickú sezónu v Senci. 
Aj keď v ten večer koncerto-
vali v Bratislave ,,Škorpióni“                  
a v blízkom okolí sa konali 
ďalšie lákavé akcie, zábava pri 
jazerách bola predsa len láka-
vejšia, vtiahla do deja všetkých 

bez rozdielu veku. Kto prišiel, 
neľutoval. Zaparkované autia-
ky svedčili o tom, že návštev-
níci prišli z rôznych kútov  Slo-
venska. Ján Berky Mrenica ml. 
to roztočil so svojimi Diabol-
skými husľami a nasledujúca 
hodinová tanečná show dala 
podujatiu tie správne grády. 
Koncertovali U.K.N.D., HEX      
a keď sa objavil Peter Cmorík 
s kapelou, južný breh jazier bol 
zaplnený ako nikdy predtým. 
Kým rozohrala svoju stoper-

centne odvedenú šou na pó-
diu Tublatanka s Maťom Ďurin-
dom, moderátor Chyno zapojil 
do súťaží aj do vôd jazera na-
močenú mlaď, ktorá žmýkala 
mokré šatstvo a dobre sa na 
tom bavila. A keď na nočnej 
oblohe vybuchol bombastický 
ohňostroj, zelektrizoval všet-
kých. Gradoval do dokonalosti 
a obloha spievala farebným 
svetlom. Bolo bombovo, zhodli 
sa mnohí.

Text a foto Eva Lauková  
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Susedská 
tiežtolerancia 
Takto sa dá bezohľadne za-
morovať prostredie, kde býva-
me a dýchame (viď foto). Bola 
sobota, ráno niečo po ôsmej              
a do nosov nám udrel štipľavý 
dym. Vypátral som pôvodcu      
a na Tehelnej  ul. 61. som oslo-
vil majiteľa s prosbou o trochu 
tolerancie. Výsledok dialógu 
bol nezlučiteľný s mojou pred-
stavou o komunikácii. Sused  
mi o. i. povedal, že ak neviem 
susedsky spolunažívať, nech 
sa odsťahujem, alebo sťažu-
jem... Sila. V čase letných ho-
rúčav musíme ráno rýchlo za-
tvárať okná pred nepríjemnou 
dusivou arómou dymu. Ale 
niekto sa zrejme na tom skôr 
baví...                  Pablo Michalič 

Keď niekto ,,kašle“ 
na toalety...
Väčšina Senčanov prežívala        
v piatok 29. júna príjemné a pek-
né popoludnie či už preto, že ich 
ratolesti priniesli domov vysved-
čenie, alebo z dôvodu, že v tento 
deň sa mesto odelo do karne-
valového  šatu.  Hrala  hudba                                                       
a deti v maskách pobehovali po 
námestí. Poniektorí z nás však 
neďaleko centra zábavy prežívali 
v toto popoludnie krušné chvíle. 
Čo sa stalo? Nik sa nezranil, ne-
stala sa dopravná nehoda. Len 
som potreboval s mojím dieťa-
ťom ísť na toaletu – tú krásnu no-
vučičkú, priamo na námestí. Ču-
duj sa svete, bola úplne zavretá. 
Dieťa plakalo a skuvíňalo od 
bolesti, bolelo ho bruško. (Tváre 
však krivili aj niektorí dospelí.)           
V tom zhone a hľadaní voľných 
toaliet som sa s ním ocitol v toľko 
kritizovanej poliklinike. Ešteže sa 
tam dala využiť táto ,,kráľovská 
lóža.“ Keď moje dieťa opustilo 
polikliniku, bol som veľmi spo-
kojný. Usmievalo sa. 
Kto sa postará o to, aby deti         
a dospelí mali inú možnosť, ako 
o...ť trávniky a chodníky? Verej-
né toalety sú v pracovné dni ot-
vorené iba do cca 16. hod., cez 
víkend vôbec. A akosi nikomu 
nedošlo, že sa začala letná tu-
ristická sezóna, že sme v Senci 
mali veľké akcie, na ktoré prišli 
davy ľudí, že skrátka ľudia tento 
stánok potrebujú. Nie na povel    
a nie iba v určité zredukované 
hodiny.                                  (mk)

Chcela by som reagovať na príspevok od jednej 
čitateľky. Týkal sa psov a mačiek. Ja sama som 
chovateľkou psa a musím povedať, že tieto prís-
pevky ma už rozčuľujú a isto nie som sama. Stá-
le je v našich novinách písané, kde nemôže pes 
chodiť na potrebu, že musí nosiť náhubok, že vša-
de zavadzia. Mne napríklad zavadzajú vaše deti. 
Skúste si ich držať a tiež im nedovoľujte cikať do 
trávy. Môj pes je čistejší než štvrtina tohto mes-
ta, to nechcem samozrejme na nikoho narážať,           
a keď sa k nemu rozkričané decko nerozbehne, 
tak sa naň ani nepozrie. A potom ešte ja musím 
počúvať vrieskajúcu zakomplexovanú matku, kto-
rá mi nadáva, aký je môj pes agresívny, keď sa na 
neho rúti dieťa. On sa od tepla ledva pozerá, ale 

na jeho mieste by som ešte ja to dieťa pohrýzla. 
Kto to kedy videl, aby sa cudzí človek približoval 
k cudziemu psovi?! Pre psov  máte zákazy drahé 
matky, ale zamyslite sa láskavo aj nad svojimi deť-
mi. Vy si ich dajte na vodidlá a keď budú vrieskať 
v obchode, alebo v meste, vy im dajte náhubky. 
Pre psov a mačky nie sú žiadne verejné miesta, 
tak kam s nimi máme chodiť? Kúpať v jazerách 
sa nemôžu, a to milujú plávanie. Aspoň majú toľ-
ko slušnosti, že sa nevymočia priamo do jazera, 
ako to tie vaše drahé deti a veľakrát aj vy máte vo 
zvyku. Možno, a resp. určite som hrubá, ale už 
nemôžem čítať, ako sa stále cítite ako obete. Aj vy 
sa nad sebou zamyslite. 

Vaša verná čitateľka :o)

Dajte vašim deťom náhubky

Porušenie zákazov môže vyjsť návštevníkov Slnečných jazier draho. Mestskí policajti môžu dať blokovú pokutu až do výšky tisíc korún. 
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Karneval s rekordom masiek

viac foto na www.senec.sk



Najväčší záujem mladých ľudí 
je o pearcing na jazyku, pup-
ku, nose, obočí, pod i nad pe-
rou. V novom pearcingovom 
štúdiu v Senci ho ponúka Eva 

Agnerová. Sama by mu mohla 
sčasti robiť reklamu – pearcing 
má na boku nosa aj v uchu. 

Urobila si ho sama – vlani si 
prepichla nos, ucho si vzala 
do parády pred viac ako de-
siatimi rokmi – sama si spra-
vila dierky, teraz nosí pearcin-
gové šperky. Vzťah k umeniu    
i k určitej extravagancii v sebe 
nezaprie. Po pearcingovom 
štúdiu túžila už dávnejšie, ako 
však priznáva, ,,nemala som 
na to žalúdok, bála som sa, či 
to nie je príliš drastické“. Na-
pokon si urobila kurz a obavy 
zmizli. ,,Je to v pohode,“ vraví. 
,,Keď sa to dobre urobí, nie 
je žiadny problém. Zákazník 
musí mať viac ako osemnásť 
rokov, mladší môže prísť s ro-
dičom.“ Takéto ozdoby si do-
prajú aj obaja jej synovia, av-
šak s mierou. ,,Manžel má len 
jednu náušničku,“ smeje sa.
Eva Agnerová maľuje obrazy, 
pre podniky nástenné maľby 
(jeden sa nachádza v senec-

kej reštaurácii Trója), venuje 
sa reklame. Dokáže však toho 
omnoho viac – vie si vymaľo-
vať, vyrobiť kachličky, ozdo-
biť ich, keď treba, poradí si aj         

s dlažbou. Aj jej nové štúdio 
zdobia egyptskí bôžikovia – jej 
výtvory ručne vyryté do sadry 
a vymaľované. 

(el)
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Šperk na netradičných 
miestach

E. Agnerová rozvíja svoje umelecké sklony v pearcingovom štúdiu.
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Veselý aj poučný týždeň v prírode
Malý Lucas si obľúbil animátorku Valentínu a nie a nie sa jej pus-
tiť. ,,Som panda, zavesím sa na každého,“ konštatoval brčkavý 
chlapec so šibalským úsmevom. Spolu s ďalšími seneckými deť-
mi si vychutnával letný týždeň v rekreačnom zariadení Jedliny, 
obkolesenom krásnou prírodou Tribečského pohoria.
Viac ako 90 detí vo veku od štyroch do šestnásť rokov sa tu cíti 
fajn, veď stačí vyjsť z chatky a sú na lúke, medzi stromami. Najviac 
ich to ťahá k bazénu, aj keď voda je trochu studená. Na antuke si 
zahrajú tenis, priestor majú aj na loptové hry. Môžu sa vyblázniť 
do sýta. Témou týždňa bolo desať božích prikázaní.
Turnusu počasie žičilo, jediná búrka, ktorú zažili, ich však aj vy-
strašila. Hromy mali silu znásobenú prostredím a deťúrence si       
s malými dušičkami chystali sviečky pre prípad výpadku prúdu. 
Účastníkov tábora navštívili aj primátor Karol Kvál a jeho zástup-
kyňa Helena Nemcová. Z auta sa ,,vykotúľali“ melóny aj sladkosti 
a potešili malých i väčších. Vedúci tábora Ferko Podolský náv-
števu privítal spolu s deťmi novonacvičenou hymnou v hebrejči-
ne (oslavujúcou Boha a slobodu), ktorá deťom prirástla k srdcu          
a pospevujú si ju, kade chodia.
Pestrý týždenný program vyvrcholil blším trhom, na ktorý sa všet-
ci veľmi tešili, zábavným programom a večernou diskotékou. Na 
výmenu sa podpisovali tričká. Aby na príjemný pobyt a nové pria-
teľstvá tak skoro nezabudli.

Text a foto Eva Lauková

Helena Nemcová, Karol Kvál a Ferko PodolskýBarborka, Nikolka a Martuška

Našli si aj štvornohého priateľa.Animátorky Valentína, Júlia a šibal Lucas

Spoločne si zaspievali hymnu tábora v hebrejčine.
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Tanečná show pod holým nebom
 

Najnovšie predstavenie v réžii a choreografii Jána Ďurovčíka GASP 
2 uvidia diváci v Senci 30. júla o 21. hod v amfiteátri. Ide o najdo-
konalejšie spojenie slovenských tradičných prvkov v šialenom tem-
pe neuveriteľných choreografií s nadľudskými tanečnými výkonmi,           
v najštylizovanejšej divadelnej a tanečnej forme. Show je konci-
povaná v rozostavanej podzemnej garáži, kde partia dvanástich 
mladých tanečných šialencov predvedie dokonalé spojenie rytmu                      
a tanca. Už prvé turné po Slovensku malo nadočakávaný úspech, 
bol holým nebom sa však predstavenie uskutoční po prvý raz.    (r)

Na Obvodnom kole Súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany 
základných škôl v Senci sa o úspechy podelili ZŠ Tajovského a ZŠ 
A. M. Szencziho.

Energia a jej budúcnosť nadchla žiakov
Víťazstvo v regionálnom kole  medzi-
národného projektu, ktorého nosnou 
témou bola energia, zaznamenali žiaci 
zo sekundy  (6. ročník ZŠ) Gymnázia A. 
Bernoláka v Senci. Stredoškoláci z 1. A 
sa umiestnili  na peknom 4. mieste. 

Žiaci zo sekundy najprv vypracovali 
model, ako si v budúcnosti predstavu-

jú  získavanie elektrickej energie, potom                
k nemu spracovali prezentáciu a napokon 
si návrhy nasnímali kamerou. Ako ocene-
nie si prevzali DVD-recorder a diplomy. 
Odovzdal im ich Ján Husár z riaditeľstva 
Slovenských elektrární Enel, koordinátor 
projektu na Slovensku.
V celoslovenskom kole, kam postupovali 
iba prvé tri najúspešnejšie práce z každej 

kategórie (základné, resp. stredné školy) 
a regiónu, senecká sekunda získala pek-
né jedenáste miesto. 
Projekt realizovali Slovenské elektrárne 
Enel spolu s talianskou agentúrou La 
Fabbrica. Okrem slovenských škôl sa do 
neho zapojili aj školy z Talianska, Chile, 
Kostariky, Guatemaly, Bulharska a Ru-
munska.                                                 (r)
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Ej holá, škola volá...

Tóny tejto známej piesne si v posledný júno-
vý štvrtok pospevovalo 31 detí - predškolá-
kov v Materskej škole s vyučovacím jazykom 
slovenským na Fándlyho 2 v Senci.
(Celé týždne predtým pod vedením pani ria-
diteľky a učiteliek nacvičovali svoj program: 
básne, piesne, scénky a tančeky.) 
Od rána prichádzali krásne vyobliekané, veď 
práve v tento deň sa chystali na svoju rozlúč-
ku so škôlkou. Spomínali na krásne chvíle: 
na plavecký i korčuliarsky výcvik, na karne-
val, deň detí, na školu v prírode a iné.
Skôr, než sa stanú prvákmi vo veľkej ško-
le, čakala ich jedna veľmi dôležitá úloha, 
vyplňovanie vysvedčenia. Bola to vstupná 

previerka ich vedomostí z matematických 
predstáv a grafomotoriky. Pani učiteľky im 
vysvetlili, že kto správne vyplní vysvedčenie 
a nájde na ňom pečiatku včielky, je zrelý na 
vstup do 1. ročníka ZŠ. Deti s napätím oča-
kávali, kým skontrolovali všetky vysvedče-
nia. Ich rozžiarené očká svedčili o tom, že 
úlohu zvládli úspešne všetci. O svoju radosť 
sa podelili aj s ostatnými kamarátmi v škôlke 
Zaspievali im krásne piesne na rozlúčku a za 
odmenu dostali koženkové záložky do knihy, 
aby na nich vo veľkej škole nezabudli! Napä-
tie vrcholilo poobede. Postupne prichádzali 
rodičia, aby si pozreli rozlúčkový program 
svojich ratolestí. Deti predviedli aspoň časť 

svojich vedomostí, ktoré v škôlke nadobud-
li a zožali veľký aplauz. Riaditeľka Maruška 
Leginusová ich pochválila a za odmenu im 
podarovala rozlúčkový balíček s detskou 
encyklopédiou, pracovný zošit, pastelky, 
papierové hodiny a vysvedčenie. Slávnosť 
pokračovala vonku, deti a hostí čakali švéd-
ske stoly s rôznymi dobrotami. Tety kuchár-
ky uvarili ,,najlepší guláš na svete“. Milým 
prekvapením a spestrením posedenia bolo 
vystúpenie speváckej skupiny Melodyk zo 
Senca. Svojím speváckym a tanečným ume-
ním dvíhali Veronika Henteková, Dávid Hartl 
a Michal Blaho prítomných zo stoličiek.  

Eva Rodná

Prežili krásny deň
Slniečko sa schovalo, no v Materskej škôlke na Kysuckej ul. v Senci 
sa na to pripravili. Obliekli si teplejšie nohavice, pulóvre a bundy        
a na výlete na Železnú studničku v Bratislave prežili krásny deň. Po-
mestili sa do dvoch autobusov: do jedného nastúpili Fialky, Konva-
linky, Margarétky, do druhého Púpavy a Zvončeky. Sprevádzali ich 
riaditeľka, učiteľky, praktikantka i upratovačky. Cestou obdivovali ši-
roký tok Dunaja, po ktorom plávali lode, uvideli Bratislavský hrad aj 
Slavín. Kásny upravený lesopark ich očaril svojimi možnosťami. Ča-
kali na nich upravené chodníky, hravé zákutia, altánok. Na lesnom 
chodníku spoznávali rôzne druhy listnatých stromov, zahrali si na 
lesnom xylofóne. Páčilo sa im chodiť po krivolakých chodníkoch.
Obzreli si aj delo z II. svetovej vojny a pani učiteľka Smolková deťom 
vysvetlila, prečo tam je, načo a kedy sa používalo. Videli i pamätník, 
pri ktorom bývajú oslavy SNP. Všetci sa zhodli na tom, že sa sem 
ešte určite vrátia.                                                                           (mš)

Ani tento rok neostali v júli žiaci 
1. stupňa navštevujúci školský 
klub s kľúčikom na krku. ŠK na 
ZŠ J. G. Tajovského im pripra-
vil poučný pobyt počas celého 
mesiaca.
Tak ako už roky predtým i ten-
to júl má svoje zameranie: re-
meslá a umelecká výroba sú 
témou leta. Deti tvoria Windows 
farbami na plast a sklo, maľujú 
medovníky i vajcia. Nezabudlo 

sa ani na profesionálne umenie      
a tak si pôjdu pozrieť modran-
skú majoliku i umelecké dielne 
v Miloslavove.
Popri umení sa nezabúda na 
šport, zábavu, kúpanie a samoz-
rejme odpočinok. Deti nemajú 
čas na nudu, mnohým sa ani 
nechce ísť domov. Na rodinnú 
pohodu sa budú môcť tešiť až        
v auguste, keď má ŠK dovolenku.                                                                                          

Leto v školskom klube

Vyjašili sa do sýtosti
V časovom predstihu dvoch dní sa mohli deti zo ZŠ J. G. Tajovské-
ho tešiť na svoj sviatok. Tentokrát neoslavovali na materskej pôde, 
lež na Slnečných jazerách. Drevená dedina poskytla občerstvenie, 
nechýbali sladkosti a v horúcom počasí ani rôzne súťaže. Všetci sa 
vyjašili do sýtosti a určite nezabudnú na chvíle, venované iba im.

Susedia aj Čin, Čin...
Školská akadémia ZŠ Tajov-
ského bola aj oslavou a vyvr-
cholením jej širokých aktivít. 
Kinosála Kultúrneho strediska                       
v Senci praskala vo švíkoch. Bo-
hatý program pretkávala hud-

ba, tanec, spev, nechýbali ani 
populárni Susedia či rozprávka 
Čin, Čin. Nadšené deti tlieska-
li a hádzali na pódium plyšové 
hračky.                                

(MonŠkov)
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POĎAKOVANIE
V mene mladších žiakov FC 
SENEC ďakujem všetkým, 
ktorí finančne aj materiálne 
podporovali naše mužstvo 
v sezóne 2006/2007: primá-
torovi Ing. Karolovi Kválovi                                    
a mestu Senec, firmám RO-
MAG, s.r.o., WABEZ, Vodo-
inštalácie KURUC, PICCARD 
Senec, riaditeľovi NTC v Senci 
pánu Keketimu a jeho spolu-
pracovníkom, vedeniu ZŠ A. 
Molnára Szenciho v Senci. 
Rovnako aj všetkým rodičom 
a celému realizačnému tímu 
– ľuďom, ktorí mi pomáhali vo 
všetkých smeroch.  

Juraj GUBÁNI
tréner ml. žiakov FC SENEC  

Druhý ročník tenisového turnaja  usporiadal na kurtoch Združenej 
strednej školy v Senci Spolok seneckých podnikateľov. Zahralo 
si na ňom štrnásť dvojíc, zvíťazili Vladimír Kovalovský a Jaroslav 
Vavrík. Výťažok z turnaja sa použil na charitatívne účely. (r) 

Tri prvenstvá pre domácich
Megaturnaj nadchol účastníkov, zrodili sa krásne výkony aj priateľstvá

Senec a okolité obce sa už 
po deviaty raz stali hosťami 
tradičného medzinárodného 
mládežníckeho turnaja – Ok-
res Senec a jeho priatelia. Zú-
častnilo sa na ňom 1640 mla-
dých futbalistov vo veku od 
sedem do sedemnásť rokov, 
ktorí odohrali spolu 180 zá-
pasov. Turnaj zorganizoval ŠK 
SFM Senec, výraznou mierou 
sa na jeho úspešnom priebe-
hu podieľali aj rodičia.
Megaturnaj je hodný svojho 
názvu – privítal 80 družstiev 

(29 zahraničných z Česka, 
Maďarska, Srbska, Chorvát-
ska, Poľska, Rakúska a prvý 
raz sa zúčastnila aj Líbya). Fi-
nále sa konalo na domovskom 
štadióne SFM vo Veľkom Bieli. 
Žatvu úspechov zaznamenali 
domáce celky, päťkrát sa do-
stali do finále, v ktorom trium-
fovali ročníky 92, 95 a 96. 
Domáci siahli aj na druhé 
priečky, postarali sa o tom 
ročníky 93 a 94. Tretí stu-
pienok získali mladší dorast                  
a prípravka C. Uznanie si však 

zaslúžia všetci, pretože vzor-
ne reprezentovali svoj klub aj 
mesto. Ocenenia odovzdal 
prednosta Obvodného úra-
du v Senci Daniel Turanský, 
starosta Veľkého Bielu Anton 
Danter a zástupcovia futbalo-
vých zväzov. Spokojnosť vlád-
la v tábore hostí aj domácich 
a všetci svorne tvrdili, že sa 
tešia na jubilejný 10. ročník.
Hralo sa na štadiónoch v Ná-
rodnom tréningovom centre   
a v ôsmich okolitých obciach. 

(r)

Výsledky seneckých 
žiakov na okresných 
športových súťažiach 
v uplynulom školskom roku
 

Cezpoľný beh - družstvá diev-
čatá: 1. ZŠ Tajovského, chlapci: 
1. ZŠ Mlynská, 
 
šach – chlapci: 1. Adam Halász 
(ZŠ A. M. Szencziho), 2.Tomáš 
Vrbiar (ZŠ Mlynská), dievčatá: 2. 
a 3. Judit Sándor a Renata  Kolo-
ditsová  (ZŠ A. M. Szencziho), 

liga majstrov futbal - regionál-
ne kolo žiakov: 1. ZŠ Tajovské-
ho, 2. ZŠ Mlynská,

streľba zo vzduchovky – chlap-
ci družstvá: 2. ZŠ Tajovského, 
3. ZŠ A. M. Szencziho, dievča-
tá: 2. ZŠ A. M. Szencziho, 3. ZŠ 
Tajovského, jednotlivci chlapci: 
1. Patrik Brigant, 2. Dávid Tóth 
(obaja ZŠ Tajovského), dievča-
tá: 3. Rita Zborková (ZŠ A. M. 
Szencziho),

stolný tenis - chlapci družstvá: 
2. Gymnázium A. Bernoláka,  3. 
ZŠ Tajovského, dievčatá: Gym-
názium A. Bernoláka,

halový futbal - najmladší žiaci: 
1. ZŠ A. M. Szencziho, 2. ZŠ Ta-
jovského, 3. ZŠ Mlynská, mladší 
žiaci: 1. ZŠ Tajovského, 2. ZŠ 
Mlynská, starší žiaci: 1. ZŠ Ta-
jovského, staršie žiačky: 3. ZŠ 
Tajovského,  

basketbal – chlapci: 3. ZŠ Ta-
jovského, dievčatá: 2. ZŠ J. G. 
Tajovského, 3. ZŠ Mlynská,

hádzaná - chlapci: 1. ZŠ Ta-
jovského, dievčatá: 2. ZŠ A. M. 
Szencziho, 3. ZŠ  Tajovského,

volejbal – dievčatá: 1. ZŠ Tajov-
ského, chlapci: 2. ZŠ Tajovské-
ho,     

gymnastický štvorboj - dievča-
tá: 1. vo všetkých  kategóriách 
ZŠ Tajovského, kategória A: 2. 
ZŠ A. M. Szencziho,  kategória A 
a C - chlapci: 1. ZŠ Tajovského

atletika - chlapci: 1: družstvo 
ZŠ Tajovského, 2. ZŠ Mlynská, 
dievčatá: 1. ZŠ Tajovského, 3. 
ZŠ Mlynská 

Mc Donald ś Cup - 1. ZŠ Tajov-
ského, 2. Mlynská   

(mšú)



Po tom, ako tréner Ivan 
Galád ukončil spoluprácu                   
s Nitrou, dostal viacero po-
núk    z   futbalovej, ale aj 
nefutbalovej oblasti. Napo-
kon zakotvil pri Slnečných 
jazerách.

,,Jozef Valovič ma viackrát 
kontaktoval, hovorili sme         
o trénerskej spolupráci  pri se-
neckom mužstve. (V čase uzá-
vierky Senčana 11. júla zmlu-
vu s FC Senec I. Galád ešte 
uzavretú nemal). Trénovať so 
seneckými hráčmi začal dva 
týždne pred začiatkom nové-
ho ročníka Corgoň ligy. Asis-
tenta mu bude robiť Branislav 
Kriška a Michal Kuruc 

Rozpor, základ pokroku
Jozef Valovič mal v mužstve 
štvorjedinú funkciu – spolu-
majiteľ, viceprezident, tréner, 
ale aj manažér. Hovorili ste     
o rozdelení kompetencií? 
,,Nebolo treba, oslovil ma ako 
hlavného trénera a tým je po-
vedané všetko. Na spoluprácu 
s ním sa teším, nemám obavy. 
Základom pokroku  je rozpor, 
takže určite budeme mať rôz-
ne názory, ale budú smerovať 
k tomu, aby ľudia v Senci mali 
z futbalu radosť. Chcem, aby 
sa hráči na tréningy a zápasy 
tešili. Stať sa tak môže vtedy, 
keď budú úspešní.“
Aké psychologické ,,ťahy“ 
chce nový tréner pri práci        
s hráčmi využívať? ,,Neviem, 
koľko prvoligových trénerov 
má akademický titul, je to však 
dosť dôležité. Mám doktorát    

z pedagogiky, čo klubu môže 
iba pomôcť. Hráčske skúse-
nosti sú však na nezaplatenie 
a je ideálne, keď sa to skĺbi ako 
v prípade Grigu či Weissa.“

Príde pozitívna vlna?
Mužstvo FC Senec bolo pred 
začiatkom súťaže maximálne 
oslabené. Odišli čierne posily, 
do anglického Boltonu sa do-
stal kľúčový obranca Michalík 
aj Harsányi. Útočný dvojzáp-
rah Takáč, Kozár si hľadá nový 

angažmán, kapitán Guldan 
bol na skúške vo viacerých 
európskych kluboch, napos-
ledy vo Švajčiarsku. Jeden      
z najlepších hráčov Moughfire 

by mal byť v Žižkove. Po dru-
hej operácii kolena je Rožník.
,,Robíme všetko pre to, aby 
sme mužstvo posilnili, snažia 
sa o to majitelia, svoje kontak-
ty využívame aj my – tréneri, 
pričom zohľadňujeme ekono-
mické možnosti. No verím, že 
sa nám podarí vytvoriť silný 
tím, aby nadviazal na krásne 
jesenné výkony najmä na do-
mácej pôde, keď Senec bol 
prekvapením a pýchou Cor-
goň ligy. Tréner Valovič vybu-
doval v Senci v tom čase silné 
mužstvo. Toto je naším cieľom. 
Mužstvá môžu mať rôzne eta-
py svojho účinkovania v ligy, 
môžu byť raz hore, aj dole, ale 
ja verím, že tá pozitívna vlna 
znova do Senca príde.“
 
Pred začiatkom nového 
ročníka Corgoň ligy zo skú-
sených z minulého ročníka 
zostali obaja brankári Novo-
ta a Slovenčiak, ďalej Papaj, 
Angelovič, ktorý by mal byť 
lídrom mužstva, Kováč, Au-
gustín, Ekhardt a Pecha. Do 
poslednej chvíle však bolo 
všetko otvorené a rokovania 
s potenciálnymi hráčmi stále 
prebiehali. Prestupový ter-
mín trvá do 12. augusta. 

Text a foto Eva Lauková
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Odmietol odpovedať
Pár dní pred začiatkom Corgoň ligy,  aby sme priniesli aktuálne 
informácie o dianí v klube, sme oslovili J. Valoviča. Chceli sme 
vedieť, akých hráčov bude mať mužstvo k dispozícii, ale chceli 
sme si aj overiť informáciu, že novým sponzorom celku má  byť 
firma Kenvelo.
Zaujímalo nás aj to, či tréner Galád má už podpísanú zmluvu.    
J. Valovič odmietol odpovedať na naše otázky s tým, že sa od-
povede dozvieme na tlačovej besede. No dovtedy sme pre našu 
uzávierku čakať nemohli. Naše otázky však nazval bulvárnymi. 

,,Chcem, aby sa hráči na tréningy 
a zápasy tešili“
Nový tréner FC Senec Ivan Galád vraví, že základom pokroku je rozpor a jeho pozitívne dôsledky

FC Senec v novom ročníku Corgoň ligy

 1.kolo:  Košice – Senec   sobota 14. 7. (19.30) 
 2.kolo:  Senec – Nitra    piatok 20. 7. (19.30) 
 3.kolo:  B. Bystrica – Senec  sobota 28. 7. (19.30)
 4.kolo:  Trenčín – Senec   sobota 4. 8. (19.30)
 5.kolo:  Senec – Trnava   piatok 10. 8. (19.30)
 6.kolo:  Dubnica – Senec   sobota 18. 8. (19.30)
 7.kolo:  Senec – Zl. Moravce  piatok 24. 8. (19.30)
 8.kolo:  Žilina – Senec   sobota 1. 9. (19.30)
 9.kolo:  Senec – Artmedia piatok 14. 9. (19.30)
10.kolo:  Slovan – Senec  sobota 22. 9. (19.30)
11.kolo:  Senec – Ružomberok piatok 28. 9. (19.30)
12.kolo:  Senec – Košice  piatok 5. 10. (19.30)
13.kolo:  Nitra – Senec  sobota 20. 10. (19.30)
14.kolo:  Senec – B. Bystrica  piatok 26. 10. (19.30)
15.kolo:  Senec – Trenčín  piatok 2. 11. (19.30)
16.kolo:  Trnava – Senec  sobota 10. 11. (17.30)
17.kolo:  Senec – Dubnica  piatok 23. 11. (17.30)
18.kolo:  Zlaté Moravce – Senec  nedeľa 2. 12. (10.30)

Nový tréner FC Senec Ivan Galád
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Program na júl
AMFITEÁTER – SENEC 

Začiatok filmových predstavení 
od 1. do 15. júla o 21.30 hod., 
od 16. do 31. júla o 21.15 hod. 

12. štvrtok   KVASKA
Hudobná komédia. Prvý český film zo zákuli-
sia muzikálu. ČR, MP, 106 min.

Vstupné: 60 Sk

13. piatok   PRÁZDNINY PÁNA BEANA
Katastrofa dostala svoj vlastný pas... Po dovo-
lenke strávenej s pánom Beanom už nebudete 
chcieť nikam jazdiť. USA /VB, MP, 100 min.

Vstupné: 60 Sk

14. 15. sobota – nedeľa   ČÍSLO 23
Mysteriózny thriller v hlavnej úlohe Jim Carrey. 
USA, MP, 98 min.

Vstupné: 60 Sk

 Začiatok filmových predstavení o 21.15 h.

16. pondelok   ŠKOLA ZVÁDZANIA
Z plachého chlapa sa stáva lev salónov. Súboj 
medzi učiteľom a životom. USA, MP, 100 min.

Vstupné: 60 Sk

17.  utorok    TAXI 4
Taxi 4 je voľným pokračovaním úspešnej akč-
nej série z dielne Luca Bessona. Akčná komé-
dia. FR, MP, 91 min.

Vstupné: 55 Sk

18. streda    VRATNÉ  LAHVE
Exkluzívna predpremiéra – o jeden deň skôr 
ako  v ostatných kinách na Slovensku  
Dlho očakávaná komédia scenáristu Z. Svěrá-
ka a režiséra J. Svěráka, uzatvárajúca voľnú tri-
lógiu, do ktorej patrí aj medzinárodne úspešný 
oscarový film Kolja. ČR, MP, 103 min.

Vstupné: 70 Sk

19., 20. štvrtok – piatok   SHREK TRETÍ
Najúspešnejší animovaný film všetkých čias 
Shrek, ktorý si získal srdcia deti i dospelých 
celého sveta. USA, MP, 93 min., slov. dabing

Vstupné: 60 Sk

21., 22. sobota – nedeľa 
DANNYHO TRINÁSTKA
Danny Ocean a jeho banda podvodníkov sú 
späť! Akčná komédia. USA, MP, 100 min. 

Vstupné: 60 Sk

23. pondelok
OBSLUHOVAL SOM ANGLICKÉHO KRÁĽA
Na základe knihy Bohumila Hrabala – filmo-

vý prepis Jiřího Menzela. O českom osude          
20. storočia, príbeh pikolíka. ČR, MP, 120 min.

Vstupné: 50 Sk

24. utorok    ALPHA DOG
Poď. Prejdeš so mnou peklom. Dráma aj thril-
ler. USA, MN 15, 117 min.

Vstupné: 60 Sk

25., 26. streda – štvrtok   OSTREĽOVAČ
Včerajšok bol o cti. Dnešok je o spravodlivosti. 
USA, MP, 125 min.

Vstupné: 60 Sk

27. piatok   BEŠTIAŘ
Nový film I. Pavláskovej na motívy populárnej 
knihy B. Nesvadbovej. Prechodné známosti, 
flirtovania a sklamania. ČR, MN 15, 113 min.

Vstupné: 50 Sk

28., 29. sobota – nedeľa   KRÁĽOVNÁ
Pohľad do kráľovského paláca, mysle a srdca 
Kráľovnej Alžbety II.,  tesne po tragickej smrti 
princeznej Diany. VB/Fr/Tal., MP, 97 min.

Vstupné: 55 Sk

31. utorok   HOSTEL 2
Pokračovanie kontroverzného hororu.               
Nahliadnutia do sveta desivých následkov. 
USA, MN 18, 100 min.                       

Vstupné: 60 Sk

Spoločenská kronika
Narodili sa

Hana Blahová, Filip Lezo, Samuel Šipoš, 
Adam Zeman, Sofia Otahalová, Alexandra 
Griačová, Nina Hajdúková, Eva Štěpánko-
vá, Nina Zelmanová, Matúš Majorský, Nelly 
Dobišová, Alexandra Rurová, Michal Kukla, 
Karolína Belanská, Sofia Slauková, Alexan-
dra Botková, Patrícia Šalkovičová, Alexandra     
Vicenová, Adela Jarombeková

Manželstvo uzatvorili
Peter Árva - Mgr. Katalin  Durayová, Ing. Peter 
Kučara - Ingrid Durecová, Ing. Darko Roška 
- Jarmila Zornjanová, Peter Bognár - Lucia 
Deszkásová, Peter Kirschner - Katarína Var-
gová, Imrich Karika - Katarína Kissová, Ru-
dolf Holub - Diana Múcsková, Kristian Szabó 
- Lenka Pavúčková, Peter Bleho - Katarína Ho-
ronyová, Peter Vitáloš - Ing. Erika Vachová

Blahoželáme jubilantom

Jednota dôchodcov MO v Senci 
Alžbeta Šándorová (65), Vilma Tuššová (65), 
Mária Kovácsová (70), Margita Alapiová (65), 
Oľga Šillerová (70), Melánia Čulíková (75),   
Helena Jankovičová (85)

Klub dôchodcov 
Alžbeta Pomšahárová (75), Mária Kováčová 

(70), Helena Kišová (65), Helena Poórová (65), 
Alžbeta Sándorová (65), Mária Szabová (60), 
Melánia Čulíková (75), Oľga Šillerová (70)

Slovenský zväz telesne 
postihnutých ZO č. 215 v Senci

Ján Senný (55), Štefan Pejter (55), Erika Tor-
nyaiová (55), Mária Szabová (60), Anna Ska-
celová (60),  Anna Strešňáková (60), Anna 
Dömötörová (60), Tibor Leginusz (65), Jozef 
Mihál (50), Oľga Šillerová (70), Helena Janko-
vičová (85)

Navždy nás opustili
Štefan Sulyán (1907), Rudolf Radič (1949), 
Inocent Forró (1932), Veronika Bogdanová 
(1911), Peter Csaszny (1938), Štefan Legindi 
(1925)

Nedožité 80. narodeniny nášho 
otecka, manžela a starého otca  
MUDr. Andreja Čerbaniča si 
pripomenieme 1. augusta. S lás-
kou naňho spomína celá rodina. 

Ďakujeme všetkým príbuzným, 
priateľom a známym, že 8. júna 
odprevadili na poslednej ceste 
nášho drahého Milana Vaňatku  
v Dome smútku a na evanjelic-
kom cintoríne v Senci. Ďakujeme 

za úprimnú sústrasť a kvetinové dary. Smútia-
ca rodina.

Dňa 4. júla uplynulo 20 rokov 
odvtedy, čo nás vo veku 64 ro-
kov navždy opustila naša dra-
há mamička Anna Mőkošová.        
S láskou na ňu spomínajú štyri 
dcéry, traja zaťovia, dvaja syno-
via, dve nevesty, trinásť vnúčat, pätnásť prav-
núčat, prapravnúča a ostatná rodina.

Dňa 16. júna nás vo veku 58 ro-
kov navždy opustil náš milovaný 
manžel, otec, dedko a svokor 
Rudolf Radič. So smútkom        
v srdciach spomíname a ďaku-
jeme celej blízkej aj vzdialenej 
rodine, priateľom, susedom       

a známym za prejavenú sústrasť a smútočné 
kvetinové dary. Smútiaca rodina.

Dňa 22. júla uplynie 25 rokov od 
tragickej smrti milovanej dcérky 
Alenky Zelmanovej. Tá rana     
v srdci stále bolí a zabudnúť ne-
dovolí. S láskou spomína matka 
a brat Ľuboš s rodinou.

Megemlékezés. Fájó szívvel emlékezünk el-
hunyt szüleinkre:  halálának 20. évfordulóján 
Füzesi Istvánra és Füzesi Istvánné, szül. 
Petrovics Franciskára, akinek márciusban 

volt halálának 12. 
évfordulója. Emlé-
küket örökké őrző 
lányaik, vejeik és 
unokáik.
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