
Kde bolo, tam bolo... Bolo to 
18. apríla, keď sa v Mestskej 
knižnici v Senci začala úžasná 
noc s Andersenom. Knižnica 
sa už od skorého rána menila 
na kráľovstvo kníh a rozprá-
vok, aby  vo večerných hodi-

nách mohla privítať odvážliv-
cov, ktorí sa rozhodli stráviť 
noc v tomto kráľovstve. 
Ako sa naše deti dostali do 
kráľovstva rozprávok? Rodičia 
im zbalili batožinu potrebnú na 
výpravu do rozprávky, kde ne-

smie chýbať spacák, karimat-
ka, papučky či baterka. Deti 
odovzdali tetám knihovníč-
kam a odišli. Pretože dospelí 
do krajiny rozprávok vstúpiť 
nemohli. Čaro rozprávkovej 
noci tu prežilo 30 detí.
Noc bola venovaná veľkému 
rozprávkarovi H. CH. Ander-
senovi, ktorého knižky a roz-
právky všetky deti veľmi dobre 
poznajú. Že všetky nie? Tak 
to je veru hanba. Ak poznáte 
niekoho, komu meno Ander-
sen nič nehovorí, okamžite ho 
pošlite do knižnice. Tam sa už 
o neho postarajú. 
Čo všetko deti počas noci  
robili? Bolo toho neúrekom: 
radovali sa a veselili, ale aj sú-
ťažili a preverili si svoje vedo-
mosti a zručnosti.
Hneď na úvod sa im predstavi-
li dvaja bábkoherci. 

(pokračovanie na str. 6)

Rybársky raj   
pri Striebornom jazere
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ŠPORT: Najvyššia liga v Senci zostáva

Rozprávková noc v knižnici

Propozície vo varení guláša
na V. ročník medzinárodnej súťaže

Miesto konania: Senec, Slnečné jazerá – Juh
Dátum: 17. mája (sobota)
Prezentácia družstiev: od 7. do 8.45 hod.
Začiatok: o 9. hod. - signálom
Doba varenia: do 12. hod.
Ukončenie varenia: signálom
Degustácia odbornou komisiou: od 12. do 13. hod.
Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien: 13.30 hod.

Podmienky pre súťažiacich:
Štartovné: 100 Sk 
Minimálny počet súťažiacich v družstve dvaja, maximálne 
piati. Súťažiaci si zabezpečia: mäso a ostatné ingrediencie. 
Organizátor zaistí - drevo, zemiaky, misky, lyžice a servítky.

Informovať sa môžete na tel. č. 0905 44 64 94

Spolok seneckých podnikateľov

Senecký kemp na Slnečných 
jazerách vyhlásili za najlepší 
na Slovensku. Medzi „best of“ 
sa dostal po hodnotení redak-
cie časopisu Camping, Cars 

& Caravans, spolu s rešpek-
tovaným kempingovým sprie-
vodcom ADAC a samotnými 
karavanistami.
Aj pred nastávajúcou letnou 
turistickou sezónou Správa 
cestovného ruchu v Senci robí 
aj v kempe stavebné úpravy, 
rekonštrukcie, no buduje aj 
nové veci. Napríklad komplet-
ne sa rekonštruujú vnútorné 
WC v karavanovom kempe na 
južnej strane, vybudovala sa 
tu nová studňa pri sociálnych 
zariadeniach, ako aj práčovňa 
a priestor na žehlenie. 

(pokračovania na str. 2)

Kemp na jazerách
najlepší na Slovensku

Senecké leto 
a karneval klopú
na dvere
Letná turistická sezóna               
v Senci je tu čo nevidieť                                               
a v plnom prúde sú aj príp-
ravy na dve najväčšie akcie. 
Senecké leto sezónu otvá-
ra, no a Veľký letný karneval 
tradične na konci školské-
ho roka očakávajú deti aj          
dospelí.

Čo pre Senčanov a návštev-
níkov pripravili v mestskom 
kultúrnom stredisku? Dušou 
oboch podujatí je Jana Žilin-
cová. „Kultúrno-spoločenská 
akcia SENECKÉ LETO, na kto-
rú vlani prišlo viac ako 15-tisíc 
ľudí, vypukne 13. júna (piatok) 
na juhu Slnečných jazier a po-
kračovať bude aj na druhý deň. 
Ako zvyčajne ju ukončí parád-
ny ohňostroj. 

(pokračovanie na str. 2)
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Kemp na jazerách...
(dokončenie zo str. 1)

Na severnej strane sa dobudo-
valo verejné osvetlenie.
V 46 krajinách Európy je viac 
ako neuveriteľných 20-tisíc 
kempov. Schengenský priestor 
má v súčasnosti už 24 členov   
a rastie i počet krajín s jednot-
nou menou Euro. Primerane    
k tomu rastie záujem kempis-
tov a karavanistov o miesta, 
ktoré boli predtým dostupné 
len problematicky. V mnohých 
krajinách sa najlepšie kempy 
nachádzajú bokom od hlav-
ných turistických centier.      (r)

O Z N A M
Úrad práce soc. vecí a rodiny v Pezinku, pracovisko Senec, oznamuje, že v dňoch: 13., 14. a 15. 
mája – odbor sociálnych vecí a rodiny a 22. mája - odbor služieb zamestnanosti sa sťahujú do 

budovy Združenej strednej školy na Kysuckej ul. 14, Senec, 1. a 2. poschodie.

Nové telefónne čísla:
Podateľňa: 02/2045 3195

Odbor sociálnych vecí a rodiny:
Vedúca pracoviska: 02/2045 3500

Referát pomoci v hmotnej núdzi a referát štátnych sociálnych dávok: 02/2045 3510
Referát peňažných príspevkov na kompenzáciu soc. dôsledkov ŤZP:  02/2045 3640

Referát sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately: 02/2045 3600
Oddelenie posudkových činností: 02/2045 3670

Odbor služieb zamestnanosti:
Referát inform. a sprostredkovateľských služieb: 02/2045 3310,11,12,13

Referát odborného poradenstva: 02/2045 3314,15
Referát spolupráce so zamestnávateľmi a podpora zamestnanosti: 02/2045 3300

Pomôžte za odmenu 

Dňa 25. januára sa na Pivničnej 
ulici stratila malá fenka yorks-
hirského teriéra. Na brušku má 
vytetované číslo. Nálezcu pro-
síme o vrátenie za ODMENU 
20-tisíc Sk. 
Tel. č.: 0918 411 830

 
• Ekonomická firma vyhlasuje 

výberové konanie 
na pracovné pozície: 

asistent riaditeľa, obchodný 
zástupca, obchodník.

Požadované minimálne 
stredoškolské vzdelanie.
Kontakt: 0908 703 412

• Hľadáme na tri mesiace (jún, 
júl, august) dvoch zdatných 

chlapcov (študentov) na strá-
ženie súkromnej pláže v Senci 

pri jazere GULÁŠKA.
Podrobné informácie: 

02 / 5441 5445

Senecké leto a karneval...

(dokončenie zo str. 1)

Prvý deň začíname na veľkom 
pódiu o 17.30 a tešiť sa môže-
te na kapely Patriot, Namago 
Jah, World Music, Satriani 
Revival a Vindex. Poludnie 
druhého dňa otvoria amatér-
ske kapely, rezonovať bude aj 
tanečná hudba, prídu i Takti-
ci. Privítame Michala Davida 
a záver programu bude patriť 
skupine Desmod. Medzitým 
vyžrebujeme víťaza akcie Ví-
kend s Kiou Cee´d.  Predtým 
bude prezentácia áut pri ho-
teli Amur, kde sa záujemcovia 
môžu do akcie zapojiť. Na dis-
kotéke sa budeme zabávať do 
štvrtej rána.“
A čo je pripravené pre deti? 
„Na malom pódiu Lode bude 
od 15. hodiny zabávať Silák 
Emil, príde aj Majster N a Ča-

rodejník Laco a deti čaká prek-
vapenie – úžasná šou Cirkus 
Obrov. Sprievodnými akciami 
sú rôzne atrakcie a súťaže. 
Mediálnym partnerom Senec-
kého leta je Rádio Okey.“
Nebudú sa predávať lístky, 
ale každý dostane na ruku 
náramok. Vstupné – dospelí 
150 Sk (predpredaj 120), deti 
od šesť rokov, dôchodcovia        
a študenti 50 Sk.

KARNEVAL už rezonuje, 
chystajme si masky. Zabávať 
sa budeme 27. júna (piatok). 
J. Žilincová: „Vlani sme vytvo-
rili rekord v počte masiek na 
jednom mieste (2144), tento 
rok sa ho pokúsime prekonať. 
Program je naozaj bohatý, na 
malom pódiu na Lichnerovej 
ulici začíname o 13. hodine 

pouličnou šou Profesor Indi-
go, očarí nás Happy Zoo či Pi-
rátska odysea. Chýbať nebude 
pantomíma, tance a hviezdiť 
bude Michael Jackson a jeho 
girls.
Ťahákom karnevalu je samoz-
rejme sprievod, ktorý sa začí-
na na konci Lichnerovej ulice 
o 18. hodine. Zábava bude                
z každého súdka, nad sprie-
vodom sa budú niesť aj africké 
bubny  a mexická hudba, pre-
mávať budú ekologické troj-
kolky Trixi mobily. V hromad-
ných maskách sa tradične 
predstavia deti zo základných 
škôl. Sprievod vojde na jazerá 
na juhu pri Drevenej dedine, 
kde masky sčítajú komisári. 
Na malom pódiu – Lodi sa na 
jazerách o 18.30 začína pre 
deti Pirátska noc.
Pestrý program čaká všetkých 
na veľkom pódiu pri hlavnej 
bráne, kde ocenia aj najkrajšie 
masky a ak sa nám to poda-
rí, opäť nás zapíšu do Knihy 
slovenských rekordov. Vyžre-
bujeme aj víťaza víkendu s au-
tíčkom Smart.  Príde skupina 
Maduar, Oldies party bude tr-
vať do druhej rána.“
Masky si môžete požičať        
v požičovni  - Správa cestov-
ného ruchu, Mierové nám. 
19, Senec.

Podrobný program na 
www.seneckeleto.sk, 

www.velkyletnykarneval.sk
Text a foto Eva Lauková

Tipuj a vyhraj!
Tipuj a vyhraj 100 miliónov 
korún v prémiovej hre LOTO. 
Stávková kancelária Tipos         
v budove MsKS Senec.

Pripomenuli si 
oslobodenie 
Pietnou spomienkou a kyticou 
kvetov si pripomenuli 63. výro-
čie skončenia  druhej svetovej 
vojny aj členovia Mestskej or-
ganizácie Protifašistických bo-
jovníkov v Senci. Zaspomínali 
si na časy dávno minulé, keď 
pomáhali v boji proti nemec-
kým okupantom.                   (r)
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Pod lupou

Vlámal sa do auta
Na vozidle Škoda Favorit, kto-
ré bolo zaparkované na parko-
visku pred bytovkou v Senci 
na ul. SNP, neznámy páchateľ              
v čase od večera 26. apríla do 
9.45 hod. dňa  27. apríla rozbil 
sklo na okne zadných dverí         
a odcudzil autorádio s CD pre-
hrávačom, dva reproduktory 
zn. SONY, z kufra vozidla ole-
jový filter a rozvodovú reťaz 
na vozidlo. Krádežou páchateľ 
spôsobil škodu vo výške asi 
päťtisíc korún a poškodením  
vozidla okolo dvetisíc korún.

Ukradol Octaviu 
spred penzióna
Nepríjemné prekvapenie čaka-
lo na J. K. z Prahy, keď zistil, že 
mu neznámy páchateľ v Senci 
na parkovisku penzióna Labuť 
na Slnečných jazerách odcu-
dzil vozidlo zn. Škoda Octavia 
1U Rider, farby sivej metalízy. 
Spôsobil mu celkovú škodu 
300-tisíc českých korún. Po 
vozidle polícia vyhlásila pátra-
nie.

Polícia pátra 
po vozidle 
Na parkovisku pri Bratislavskej 
ulici za potravinami Jedno-
ta v Senci neznámy páchateľ             
v čase od 19.30 h dňa 5. mája 
do 7. h druhého dňa odcudzil 
uzamknuté vozidlo Škoda Oc-
tavia 1.9 TDI čiernej farby. Po-
škodenému V. P. spôsobil cel-
kovú škodu asi 200-tisíc korún. 
Polícia po vozidle pátra.

Uzávierka júnového čísla 
mestských novín Senčan 

je vo štvrtok 29. mája.

Deň detí na jazerách 
s rôznymi súťažami a atrakciami

Predaj vozidla
Mestský úrad Senec odpredá 
motorové vozidlo Peugeot 406, 
3.0, V6 SV, sedan, strieborná far-
ba, rok výroby 2000. 
Cena 183-tis. Sk.
Info na č. tel.: 0903 212 539

Predám pásovú pílu. 
Dohoda istá. 

Kontakt: 0904 565 537.

Klub potápačov v Senci, organizácia Piccard 
Senec organizuje v spolupráci s ostatnými 
záchrannými zložkami pri príležitosti Medziná-
rodného dňa detí kultúrne a športové podujatie 
spojené s praktickými záchrannými ukážkami 
(policajná technika, technika hasičského a zá-
chranného zboru, technika zdravotnej záchra-

ny, potápačská technika) pre deti mesta Senec 
a z okolia dňa 1. júna  na južnej strane Slneč-
ných jazier v Senci.
Na tomto podujatí budú rôzne súťaže a atrakcie 
(lukostreľba, motorové člny, škola tanca a mno-
ho iných), hudba a tanec pre deti, ako i darčeky 
a občerstvenie pre všetkých.

Pár minút pred 12. hod. na-
hlásili seneckým hasičom 
dopravnú nehodu na Jesen-
ského ulici 8 v Senci. Osobné 
motorové vozidlo VW Polo, 
ktoré šoférovala Senčanka, sa 

zrazilo s motocyklom Suzuki. 
Išiel na ňom Senčan, ktorý 
býva neďaleko a ľahko sa zra-
nil. Žena zranená nebola. Na 
miesto nehody prišla doprav-
ná polícia aj seneckí hasiči, 

ktorí odpojili akumulátory, aby 
nedošlo k požiaru a rozliate 
kvapaliny posypali sorbetom. 
Poškodené vozidlo museli od-
tiahnuť.                                (el)

foto seneckí hasiči

Dopravná nehoda na Jesenského

Horela stará poliklinika
Seneckých hasičov privolali  9. mája o 20.35 hod.  k požiaru 
budovy starej polikliniky v Senci na Pivničnej ul. Zistili, že ide 
o montovanú drevotrieskovú stavbu, požiar zachvátil tretinu bu-
dovy, ktorej majiteľom je Poliklinika Senec, s. r. o. Hoci si hasiči 
najprv privolali aj kolegov z Pezinka, napokon plamene zvládli 
sami.                                                                                        (el)

Včely ohrozovali študentov
Hasičov volajú aj k udalostiam, ktoré sú nezvyčajné. Seneckú 
jednotku zavolali k likvidácii včelieho roja, ktorý sa usadil na 
strome na ul. SNP č. 73 vo výške asi štyri metre. Včely ohrozovali 
študentov v blízkosti seneckého gymnázia. Hasiči privolali vče-
lára, ktorý si roj zobral. Darmo – je odborník.                          (el)

Preventívna akcia 
Jablko–citrón
Nerešpektovaním dopravných 
predpisov sú najviac ohrozené 
deti. Preto sa Generali Poisťov-
ňa, a. s., spolu s Prezídiom PZ 
rozhodli znova zorganizovať 
dopravno–preventívnu akciu 
Jablko–citrón. Dňa 27. mája 
policajnú hliadku s deťmi uvidí-
te dopoludnia na ceste v sme-
re zo Svätého Jura do Pezinka, 
popoludní v Senci na vjazde     
z Bratislavy a 28. mája dopo-
ludnia na ceste z Malaciek. (el)



„Veľmi som tomu neveril, čakal 
som, že niekto vyskočí a po-
vie: Skrytá kamera! Oficiálny 
list zo seneckého Aquaparku 
vyzeral síce dôveryhodne, ale 
vŕtalo mi v hlave, že asi mi to 
auto chcú len požičať. Až teraz 
tomu verím a som veľmi rád. 
V živote som nič nevyhral,“ 
spokojne vraví vyžrebovaný 
výherca bordového Citroënu 
C4 v hodnote 473-tisíc korún 
podnikateľ Zdenko Velický 
(na obr.). Do seneckého Aqu-
aparku chodieva zo Záhoria 
– obce Studienka pravidelne, 
do mesiaca aj dvakrát. „Je to 
síce okolo 55 kilometrov, ale 
chodím sem rád, tento Aqua-
park patrí k najlepším na Slo-

vensku. Vždy sa tu so synom 
či priateľkou zdržíme aspoň 
tri hodiny, trysky mi robia 

dobre na chrbticu. Je to pre 
mňa výborný relax.“ Zamýšľa 
sa, že jeho výhra bol úžasná 

náhoda. „Máme kúpené dve 
permanentky, ale zabudol 
som ich v aute a tak som kú-
pil tretiu. Vyplnil som kupón                                              
a vravím si: Aj tak z toho nič 
nebude. Veď prečo práve ja!“ 
Až keď videl oficiálne doku-
menty a sadol si do novučič-
kého auta, uveril. „Mám síce 
auto, no aj toto sa nám zíde. 
Nové je nové. Dokonca aj far-
ba mi sedí, takú mám rád.“       
A to sme sa ešte dozvedeli, že 
oznámenie o výhre mu prišlo 
pár dní pred jeho 31. narode-
ninami... 
Do súťaže Aquaparku v Senci 
„Kúp si permanentku a vyhraj“ 
sa zapojilo 1783 ľudí.  

Text a foto Eva Lauková
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Najlepšou slovenskou agentúrou 
RRA Senec-Pezinok
Bratislavský samosprávny 
kraj úspešne reprezentuje 
Regionálna rozvojová agen-
túra Senec-Pezinok, ktorá 
zopakovala výborné umiest-
nenia z minulých rokov, keď 
po tretíkrát získala prvenstvo 
v súťaži o najúspešnejšiu re-
gionálnu rozvojovú agentúru 
na Slovensku. 

Súťaž vyhlasuje Ministerstvo 
výstavby a regionálneho roz-
voja (MVRR) SR, ktoré ohod-
notilo RRA Senec-Pezinok 

ako najlepšiu spomedzi 45 re-
gionálnych rozvojových agen-
túr zaradených do Integrova-
nej siete regionálnych agentúr 
MVRR SR. 
Prvé miesto získala za čin-
nosť, ktorú vykonáva - jej 
hlavným poslaním je pos-
kytovať odbornú pomoc pri 
tvorbe regionálnych plánov                                       
a projektov obciam a mes-
tám z Bratislavského kraja, 
verejným inštitúciám, malým 
a stredným podnikateľom, ale 
aj širokej verejnosti. Okrem 

iného poskytuje odborné kon-
zultácie o možnostiach čer-
pania finančných prostried-
kov zo Štrukturálnych fondov                                
a iniciatív EÚ, kvalifikované 
odborné poradenstvo pri príp-
rave konkrétnych projektov      
a ich implementácií, zabez-
pečuje školenia pre konkrét-
ne cieľové skupiny, poskytuje 
pomoc pri hľadaní vhodných 
zahraničných partnerov, pora-
denstvo, vzdelávanie, manaž-
ment projektov a pod. 

(r)

Nové ihrisko
V hodnote 150-tisíc korún mes-
to vybudovalo na Pezinskej 
ulici v Senci ihrisko (pri hokej-
balovom ihrisku), ktoré bude 
slúžiť deťom z blízkeho okolia. 
Dokončujú sa terénne úpravy, 
na rade je aj výsadba kríkov      
a skultúrnenie prostredia.   (el)

Kúpil si permanentku, vyhral auto

Naštartovaná psychika robí zázraky
V Senci vyhodnotili jeden z najvýznamnejších slovenských pro-
jektov Pilotný vzdelávací a motivačný program na riešenie zne-
výhodnených skupín pomocou simulačných podnikových hier, 
financovaný bol z Európskeho sociálneho fondu. Realizovala ho 
spoločnosť CKV Consult, ktorého riaditeľka Ing. Anna Szuhová 
povedala, že jeho úspešnosť úzko súvisí aj s tým, že príkladne 
fungovala spolupráca s Mestským úradom v Senci a Úradom 
práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR), pracovisko Senec. 
V Senci sa do projektu zapojili dve skupiny nezamestnaných 
(spolu 116 účastníkov), z nich sa už zamestnalo 98, traja začali 
podnikať. Spokojnosť je naozaj na mieste. A. Szuhová zdôrazni-
la, že je veľmi dôležité, keď sa znevýhodneným ľuďom naštartuje 
psychika. O zvyšovaní kvality pracovnej sily v okrese Pezinok 
a Senec informovala PhDr. Gabriella Némethová z ÚPSVaR, 
pracovisko Senec, o skúsenostiach a plánoch mesta Senec                                  
v oblasti čerpania finančných prostriedkov EÚ hovorila vicepri-
mátorka Helena Nemcová.

Text a foto Eva LaukováRiaditeľka CKV Consult A. Szuhová (vľavo) a G. Némethová.
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Rybársky raj pri Striebornom jazere

Slnko svietilo, ryby brali, čo 
viac si súťažiaci rybári pri 
Striebornom jazere v Senci 
mohli želať. Na Bani, ako starší 
Senčania volajú túto lokalitu, 
po dva dni chytali ryby malí aj 
veľkí. Detí od šesť do pätnásť 
rokov sa zišlo 38 a celkovo 
chytili za štyri hodiny 30 rýb. 
Najdlhšieho – 53 centimetro-
vého kapra sa podarilo chytiť 
Ľudovi Kamenickému. A hoci 
skončil štvrtý, tento primát mu 
nik nevezme. Pustil kapra späť 
do jazera, takí boli viacerí... 
Víťaz Adrián Brzobohatý chy-

til šesť kaprov a spolu s tretím 
Gáborom Vinczem ulovili tiež 
parádne kusy, mali po 52 cen-
timetrov. Ako sa súťaž pozdá-
vala Gáborovi? S úsmevom 
priznal, že „najhoršie bolo ča-
kanie na rybu, kedy sa koneč-
ne chytí.“ Medzi chlapcami sa 
nestratili ani dievčatá, Silvia 
Šimonová skončila druhá. Se-
necké deti potešili aj pekné      
a hodnotné ceny, ktoré dostali 
od usporiadateľa, Mestskej 
organizácie Slovenského ry-
bárskeho zväzu v Senci. Pre-
dovšetkým vďaka jej členom 

mala akcia bezproblémový 
priebeh. Dospelých, ktorí lovili 
päť hodín, prišlo 129 a ulovili 
spolu 109 rýb. Do súťaže sa rá-
tali kapry nad 40 centimetrov. 
Zvíťazil Senčan Richard Tóth, 
ktorý chytil pätnásť kaprov                                                        
a jedného karasa. Čo rozhod-
lo o jeho suverénnom víťaz-
stve? Vraj vedomosti, lokalita, 
ale aj šťastie. Druhý skončil 
Milan Kriho z Bratislavy a tretí 
bol Ladislav Marko zo Senca.
Varilo sa haláslé, o tom, že 
chutilo, svedčí aj viac ako 
dvesto zjedených porcií. Vo-

ňali však aj pečené ryby. Pri 
Striebornom jazere, ktoré má 
rozlohu asi 9 hektárov, sa sú-
ťaží hádam aj okolo päťdesiat 
rokov, táto lokalita je rajom pre 
rybárov. Ako uviedol pomoc-
ný hospodár miestnej organi-
zácie Gábor Vincze, nikde na 
Slovensku sa tak nezarybňu-
je, ako v tomto revíri. „Sami si 
ryby dochováme, vysoko pre-
kračujeme zarybňovací plán.“ 
V jazere sa nachádzajú kapry, 
biele ryby, zubáče, šťuky či 
amury.

Eva Lauková, foto Ján Lauko

Víťaz Richard Tóth Chytí sa? Nechytí? Čakanie bolo najhoršie... Gábor Vincze a jeho kapor

Rozhodcovia poctivo merali dĺžku rýb a počítali 
kusy.  Najúspešnejší rybári si odniesli pekné ceny. 
Na hornej fotografii vľavo sú najúspešnejší muži, 
dole deti, ktorým mohli dospelí pomáhať pri vybe-
raní rýb. Vľavo je víťaz Adrián Brzobohatý, chytil 
šiestich kaprov. Účastníci si domov mohli odniesť 
najviac dve chytené ryby, mnohí však nevyužili ani 
túto možnosť a pustili ich späť do jazera. Nech si 
plávajú...



(dokončenie zo str. 1)

Nela Dušová so svojím man-
želom Miroslavom. Bábkové 
divadelné predstavenie malo 
názov ANNA, malá čarodej-
nica.
Po predstavení sa deti potre-
bovali posilniť, pretože ich ča-
kal dlhý a dobrodružný večer. 
Po poriadnom občerstvení  
prišlo na rad veselé predsta-
vovanie sa, ktoré pokračovalo 
rôznymi hrami a súťažami.

Keďže v tomto roku si pripo-
míname aj 180. výročie naro-
denia známeho slovenského 
zberateľa ľudových rozprávok 
P. Dobšinského, Jarka Majová 
a Andrejka  Horgošiová zdra-
matizovali a zahrali pre deti 
rozprávku Janko Hraško, do 
ktorej zapojili všetky deti, kto-
ré si prišli na svoje pri zbieraní 
napríklad rozsypaných halu-
šiek.

Aká by to bola Noc s Ander-
senom bez jeho účasti? Veru 
prišiel medzi deti (stvárnil ho 
praktikant knihovníckej školy 
Dávid Arva). A tie ho najskôr 
vyspovedali a potom putovali 
po jeho rozprávkach až do ne-
skorých nočných hodín. Pu-
tovanie spestrila aj študentka 
pedagogickej fakulty Adrika 
Šimonicová, ktorá priblížila 
deťom rozprávku o ježkovi.                                               
S blížiacou sa polnocou pri-

šiel čas na hľadanie rozpráv-
kových ježkov. Vyzbrojení 
baterkami a zvedavosťou mali 
deti nájsť čo najväčší počet 
schovaných ježkov, ktorých 
rozprávková teta ukryla na 
rôznych miestach v kultúr-
nom dome. Nočný ruch a 
zvedavosť deti úplne prebrali. 
Všetkým rozprávkar Andersen 
odovzdal malé darčeky.
V súťažnom kvíze deti preuká-

zali veľké vedomosti. Neskôr   
v knižnici privítali dvoch mest-
ských policajtov, ktorí poroz-
právali o tom, čo najradšej 
čítali ako deti a čo čítali svojim 
deťom. V ich sprievode sa všet-
ci tesne pred polnocou vybrali 
prezrieť si nočný Senec. Mar-
gitka Poláková porozprávala                                                       
o seneckých kultúrnych pa-
miatkach. Zázračnú noc ukon-
čila rozprávka pred spaním      

a ráno deti dostali Preukaz 
spáča.
Nikomu sa nič zlé nestalo, veď 
každá správna rozprávka má 
len dobrý koniec…
Ďakujeme všetkým sponzo-
rom za finančnú a materiálnu 
podporu pri tejto vydarenej 
akcii. Ak chcete vedieť viac       
o našej noci v knižnici, pozrite 
si fotogalériu na  www.msks-
senec.sk.       Anna Lieskovská 
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Rozprávková 
noc v knižnici

Rozprávkar Andersen medzi deťmi

Náročný večer uložil deti medzi knihami...               foto M. PolákováBábkoherečka Nela Dušová a jej malá čarodejnica.

Pozvánka 
Klub dôchodcov v Senci srdečne pozýva 

svojich členov na majáles:

Kedy? 28. mája o 16. hod.
Kde?  Združená stredná škola, Kysucká ulica 14, Senec 

Večeru sme pre vás zabezpečili zdarma, 
na hudbu a občerstvenie treba prispieť 50 Sk.

Prihlásiť sa a zakúpiť si vstupenky môžete v klube 
od 12. do 16. mája u pani Majorovej.

ZUŠkári zbierali trofeje
Seneckí žiaci ZUŠ na Fándlyho ulici Katarína Valovičová a Krištof 
Kolembus sa v Považskej Bystrici zúčastnili na 1. celoštátnej súťaž-
nej prehliadke ZUŠ v sólovej hre na keyboarde. Spomedzi 46 účast-
níkov 3. kategórie K. Kolembus získal bronzové pásmo a K. Valovi-
čová čestné uznanie. Na celoslovenskej súťaži Schneiderova Trnava 
v štvorručnej hre na klavíri získali dve strieborné pásma dvojice Nina 
Vrábelová – Timea Gregová a Viktor Roth – Martin Múčka. Klavírne 
trio Iveta Šipošová – husle, Lenka Vrábelová – violončelo a Angelika 
Fábryová – klavír, získalo strieborné pásmo a v sólovej hre na husle 
sa Iveta Šipošová umiestnila v bronzovom pásme.                   (mm)



Do Bábkového divadla v Brati-
slave sa deti z Materskej školy 
na Kysuckej ulici veľmi tešili. 
Pripravilo pre nich predsta-
venie Zvonček a Bambuľka.           
Boli zvedavé, nevedeli, čo ich 
čaká. 
Zo Senca vypravili dva auto-
busy, viezlo sa v nich osem-
desiat detí spolu s učiteľkami, 
upratovačkami a riaditeľkou.
Do Bratislavy sa deti viezli                                     
v očakávaní veľkého zážitku, 
no sledovali aj cestu okolo. 
Pretože počas predošlých dní 
z nich boli malí šoféri, zozna-
mujúci sa s pravidlami cestnej 
premávky a s rôznymi druh-
mi dopravných prostriedkov.                        

A tak pozorovali, čo sa deje    a 
kládli zvedavé otázky. Na otáz-

ku niektorých detí, Prečo zase 
stojíme? Prišla jednoznačná 

odpoveď: Pretože svieti čer-
vená a všetci už dobre vieme, 
čo to pre nás znamená. Vtedy 
musíme stáť a čakať na zele-
nú. V divadle sa deti pred za-
čiatkom predstavenia posilnili 
chlebom a džúsom, aby mohli 
pokojne sledovať divadielko, 
ktoré ich vtiahlo do detských 
básní a riekaniek. Slovom          
i pohybom, s využitím rekvizít 
ich znázorňovali Miriam Pavel-
ková a Vladimír Zetek. Deti ho 
poznajú z televíznej Gombič-
ky. Páčilo sa im, že sa mohli 
zapojiť do deja. Rozprávko-
vý svet plný poézie, krásy               
a smiechu odmenili veľkým 
potleskom.                         (ks)

Majster N spovedal malých spevákov
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To bolo radosti a spevu! Sú-
kromnú Materskú školu na 
Fándlyho ulici v Senci Det-
ský sen navštívil Majster N, 
aby zabavil predovšetkým 
deti (hoci aj dospelí si priš-
li na svoje). Tie sa spontánne 
zapojili do zábavy. Sledovali 
majstrove hókusy-pókusy, ča-
rovali spolu s ním, recitovali                                                         
a – predovšetkým spievali. Sú-
ťaž o najlepších spevákov mala 
atmosféru Super star, deťom 
nechýbala odvaha, predviedli, 
čo sa naučili. Odmenu za pek-
né výkony dostali všetky. 

(el)

Na škôlkarov čakali Zvonček a Bambuľka

Pred predstavením sa deti posilnili.

Úspešná senecká škôlka
Materská škola na Fándlyho ulici 2 v Senci 
bola úspešná v celoslovenskom detskom 
vzdelávacom projekte Bezpečná komunita, 
keď v rámci Bratislavského samosprávneho 
kraja získala prvenstvo. Vynieslo jej zatiaľ 
20-tisíc korún. Deti z tejto škôlky vypraco-
vali pekné obrázkové leporelo (s názvom 
Doprava hrou) na tému bezpečná doprava, 
ktorú riadil pes Bezpečko, a ten mal naučiť 
deti, ako sa majú správať bezpečne. Kreslili 
situácie, s ktorými sa môžu stretnúť na ih-
riskách, chodníkoch či na ceste do škôlky. 
Cieľom projektu je naučiť deti, ako pred-
chádzať rizikám a uvedomiť si nebezpečné 
situácie. Projekt, ktorého koordinátorom je 
Komunálna poisťovňa, zahŕňa vzdelávacie 
aktivity na tému bezpečnosti v materských 
a základných školách, podujatia s témou 
bezpečnosti a výtvarné súťaže.              (el)

Škôlkari, ktorí s nadšením pracovali na obrázkovom leporele.



Skvelé motorky aj štvorkolky, 
výborná muzika, zábava, kto-
rá k takejto akcii  patrí. Stáva 
sa už  tradíciou, že motosezó-
na sa otvára v prvý májový ví-
kend v Senci na severe Slneč-
ných jazier. Pod réžiou Klubu 
Red Barons sa konal  5. ročník 
(v Senci tretí)  Moto country 
& rock fest. Na Slnečné jaze-
rá prišlo viac ako tritisíc ľudí, 
zhruba tisíc na motorkách. 
Veľký boom zaznamenáva-
jú štvorkolky, kto takú má, je 
in. Šéf Červených barónov  
Lupus bol spokojný: „Bol to 
zatiaľ najsilnejší ročník, prišlo 
množstvo ľudí, užili si skvelú 
atmosféru. Akcia už má punc 
prvého zrazu sezóny.” Svoje 
tátoše na jazerách parkovali 
aj Česi, Slovinci, Srbi, Rakú-
šania či Poliaci. A hoci počas 
predchádzajúcich ročníkov 
počasie skôr odrádzalo, ten-
toraz  sa dážď a chlad zmi-
lovali. Lejak a krupobitie sa 
Sencom prehnali práve vte-

dy, keď väčšina motorkárov 
bola na výjazde smerom na 
Blatné. Dobrá organizácia                                     
a pestrý program, ktorý sa od 
ostatných zrazov líši aj svojou 
country dramaturgiou, zoža-
li pochvalu. Rocková sobota 

má už tiež svojich skalných. 
Počas akcie boli hotely na ja-
zerách beznádejne obsadené, 
bufety  praskali vo švíkoch. 
Mnohí motorkári sa do Senca 
radi vracajú už aj mimo zrazu. 
Dozvedeli sme sa, že Lupus 

sa chystá kúpiť novú motorku. 
Domček na kolesách, ktorý si 
privezie zo Spojených štátov, 
chce prevetrať aj na cestách    
v okolí Senca.

Eva Lauková, foto Ján Lauko

Mimoriadnym úspechom sa 
lúči so Základnou umeleckou 
školou v Senci na Fándlyho 
ulici Viktória Ballánová. Na 
medzinárodnej speváckej sú-
ťaži Rudolfa Petráka (kedysi 
slávny operný spevák) v Žili-
ne zvíťazila vo svojej kategórii                                                     
a potvrdila si, že študovať 
operný spev na Štátnom kon-
zervatóriu v Bratislave je pre 
ňu naozaj tá správna voľba. 
Akú odmenu dostala za tento 
úspech od svojej učiteľky Evy 
Casanovej? Smeje sa, keď 
vraví: „V Tescu som jej kúpi-
la maškrtu Mozartove gule.“ 
Podľa pedagogičky  je Viktó-
ria mimoriadny zjav. „Je veľmi 
pracovitá, muzikálna. Výbor-
ne sa s ňou pracuje. Navyše 
je skromná, milá. Bude mi za 
ňou smutno. Ale však v kon-
takte budeme,“ snaží sa tro-
chu zľahčovať. Viktória: „Keď 
som do ZUŠky začala chodiť 
na spev, vravela som si: To sa 
nikdy nenaučím. A veru sa ob-
javili aj slzičky.“ Chodila tam 

šesť rokov, začala „len tak“, 
bez kladenia si väčších cieľov. 

Postupne ju spev bavil stá-
le viac, začala robiť pokroky, 

pomaly prichádzali menšie či 
väčšie úspech. A bolo ich veru 
nespočetne. Hoci ani ona sa 
nevyhla krízam, ktoré muse-
la prekonávať. Čo jej najviac 
vedelo strpčiť život? „Umenie 
narábať s dychom. Tomu som 
sa musela intenzívne venovať, 
aby tón bol pekný.“
Viki je na štartovacej čiare 
svojho sna - stať sa opernou 
speváčkou, spievať doma         
aj v zahraničí. E. Casano-
va: „Zjavom ju prirovnávame         
k veľkej opernej dive - akoby 
bola vnučkou Mirelly Freni. 
Keď sa bude usilovať...“
Operný spev študuje na rovna-
kom konzervatóriu aj jej sestra 
Zuzana, je vo štvrtom ročníku. 
Sú prvou súrodeneckou dvoji-
cou na tomto odbore. Pritom  
v ich rodine sa nikdy nikto 
spevu nevenoval.
Viktória nielen že pekne spie-
va, ale pravidelne recituje, 
vyhráva súťaže. A je aj dobrá 
žiačka. Veľa zdaru na ceste za 
spevavým snom! 

Text a foto Eva Lauková
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Operný spev, správna voľba

Skvelá atmosféra, skvelé motorky

Viktória Ballánová so svojou učiteľkou Evou Casanovou
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Deň matiek oslávili 
spevom aj tancom
Keď Miška Holeková zaspie-
vala na úvod pieseň Mojej 
mame, viaceré ženy v zaplne-
nej kinosále Kultúrneho domu 
v Senci len ťažko zadržiavali 
slzy. Koncert ku Dňu matiek, 
ktorý pripravil spevácky zbor 
Radosť pod vedením Františka 
Podolského, zvieral srdiečka 
všetkým prítomným. Sálou sa 
niesli pesničky, ktoré striedali 

vrúcne verše. Zmes ľudových 
tancov aj piesní zase rozihrala 
žilky, ťahajúce do tanečného 
skoku. Ako hosť sa predstavila 
ľudová skupina Pakora.
Choreografiu a nácvik tancov 
mala na starosti Karin Krigov-
ská, spev nacvičovala Monika 
Vojtková, Lucia Vojtková a Má-
ria Podolská. 

(el)

Nevšedná prezentácia ZUŠ v Moyzesovej sieni
V oblasti hudobného umenia 
sa 18. apríla uskutočnilo stret-
nutie štyroch ZUŠ z  miest, 
ktoré sú situované v blízkosti 
rieky  Dunaj.  ZUŠ Fándlyho 
20 Senec, Hudobná škola 

Győr, Musikschule Margare-
ten Wien a ZUŠ J. Kresánka 
v Bratislave spolu koncerto-
vali v prestížnych priestoroch 
Moyzesovej siene v Brati-
slave. Senec reprezentovali                                                         

a v programe účinkovali vy-
braní žiaci: Laura Nováková, 
Angelika Fábryová, Iveta Šipo-
šová, Viktória Ballánová, Iľja 
Takács a Viktor Pojzl. Zaují-
mavé umelecké výkony podali 

aj reprezentanti spriatelených 
škôl. Na recepcii po koncerte 
si mladí umelci aj pedagógo-
via mali čo povedať. Vytvárali 
sa nové kontakty, vymieňali 
názory.                             (ak)

Vernisáž s latkou 
poriadne vysoko
Dve výstavy majú možnosť 
navštíviť Senčania v mestskom 
kultúrnom stredisku. Do 25. 
mája bude otvorená výstava 
fotografických publikácií NAJ 
Propagačný materiál SR. Vzišli 
z ojedinelej prestížnej sloven-
skej súťaže. Do 30. mája bude 
inštalovaná výstava Textil, ne-
textil, kde netradičným spra-
covaním zaujmú mladé autor-
ky Martina Gáliková, Vanda 
Merešová a Viera Ilavská.
Vernisáž bola spojená so zau-
jímavou módnou prehliadkou 

návrhárky Márie Rùžičkovej, 
spestrila ju aj senecká kapela 
NAmago jah systém a taneč-
níčky z NOLIMITS. Nechýbalo 
už tradičné občerstvenie. Je 
potešujúce, že výstavy priťa-
hujú čoraz viac mladých ľudí. 

(el)
Od 1. júna 

sa vo výstavných 
priestoroch predstavia 
so svojimi výtvarnými 
prácami žiaci ZUŠ na 
Fándlyho ul. v Senci. 



Záverečné stretnutie senio-rov 
a mladých rodín v rámci pro-
jektu „Spoznajme sa a stre-

távajme sa!“ sa uskutočnilo                                                       
v piatkový podvečer 25. apríla. 
Stretli sme sa pri spoločnom 

stole, kde sme sa pohostili 
chutným gulášom a inými do-
mácimi dobrotami.
Chceme sa poďakovať Nadač-
nému fondu Slovak Telekom 
za finančnú podporu uskutoč-
nených aktivít. Rovnako ďaku-
jem všetkým, ktorí prijali po-
zvanie na jednotlivé stretnutia, 
a najmä tým, ktorí konkrétnou 
činnosťou prispeli k zdarnému 
priebehu jednotlivých stret-
nutí. Dúfame, že sme poskyt-
li vhodnú príležitosť, miesto         
a čas na spoločné stretnutia 
niekoľkých generácií, a tým 
podporili medzigeneračný 
dialóg v našom meste Senec.  

Jana Feniková

OZ MC Senecké Slniečko
www.mc-slniecko.szm.sk
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Senecký detský a mládežnícky klub Kincs-
kereső sa predstavil 4. apríla na stretnutí det-
ských divadelných súborov v Győri. Na javisku 
Mestského kultúrneho strediska Bélu Bartóka 
predviedol ľudové detské hry a za vystúpenie 
získal pamätný list. Cieľom návštevy tohto vý-
znamného maďarského festivalu bolo aj to, aby 
účinkujúci a členovia klubu videli a počuli, ako 
aj inde pracujú podobné skupiny detí, ale aj zís-
kať nové nápady a presvedčiť sa o tom, že čo 
robia v rámci klubu doma, je dobrá vec. Výlet 
sa vydaril, štyridsaťtri členov krúžku sa vrátilo 
domov s veľkou chuťou do práce. 

A szenci Kincskereső Ifjúsági – és Gyermekklub 
tagjai április 4-én részt vettek a Weöres Sándor 
Országos Gyermekszínjátszó Találkozón Győr-
ben. Nemcsak mint nézők, hanem mint szere-
plők is kipróbálták a Bartók Béla Művelődési 
Központ színpadát. Népi gyermekjáték – fü-
zérrel szerepeltek, a zsüri szép értékeléssel és 
Emléklappal jutalmazta a produkciót. Tetszet-
tek az ott látott gyermekszínjátszók előadásai, 
hasznos volt látni, hogy dolgoznak a gyerekek 
máshol, tapasztalatokat, kedvet gyűjteni a to-
vábbi munkához. 

(mp)

Senecká latka, 
23. ročník
Na ZŠ Mlynská v Senci sa usku-
točnil 23. ročník súťaže Senecká 
latka. V skoku do výšky si mera-
lo sily 102 žiakov zo seneckých 
základných škôl.
Ročník 1992, chlapci: 1.  Róbert 
Leginus 158 cm, 2. Patrik Brigant 
(obaja ZŠ Tajovského) 155 cm, 
3. Adrián Sebok (ZŠ Szencziho) 
155 cm, dievčatá: 1. Gabriela Ka-
livodová (ZŠ Mlynská) 123 cm, 2. 
Sabrina Siposová (ZŠ Szencziho) 
123 cm, 3. Kristína Bartoňová (ZŠ 
Mlynská) 120 cm
Ročník 1993, chlapci: 1. Patrik 
Vincze (ZŠ Mlynská) 161 cm, 2. 
Matúš Kočan (ZŠ Tajovského) 145 
cm, 3. Patrik Horváth (ZŠ Szenczi-
ho) 135 cm, dievčatá: 1. Dominika 
Bányaiová (ZŠ Tajovského) 132 
cm, 2. Laura Opavská (ZŠ Szenc-
ziho) 129 cm, 3. Dominika Sedlá-
ková (ZŠ Mlynská) 129 cm
Ročník 1994, chlapci: 1. Robert 
Turanský  (ZŠ Mlynská) 150 cm, 
2. Jozef Csermák (ZŠ Tajovského) 
135 cm, 3. Ján Henc (ZŠ Szenczi-
ho) 135 cm, dievčatá: 1. Nina Se-
lecká (ZŠ Tajovského) 123 cm, 2. 
Nikola Poništová 123 cm, 3. Deni-
sa Zsigmondová (obe ZŠ Mlynská) 
120 cm
Ročník 1995, chlapci: 1. Lukáš 
Kadnár (ZŠ Tajovského) 136 cm, 
2. Lukáš Hässler 130 cm, 3. Adam 
Holanský (obaja ZŠ Mlynská) 127 
cm, dievčatá: 1. Gabriella Gujbe-
rová 121 cm, 2. Mária Vinczeová 
(obe ZŠ Szencziho) 118 cm, 3. 
Bianka Ujheliová (ZŠ Tajovského) 
115 cm
Ročník 1996, chlapci: 1. Lukáš 
Voros (ZŠ Tajovského) 133 cm, 
2. Dávid Koleno (ZŠ Mlynská) 118 
cm, 3. Olivér Kiss (ZŠ Szencziho) 
118 cm, dievčatá: 1. Patrícia Taká-
čová (ZŠ Mlynská) 130 cm, 2. Ivana 
Tóthová 121 cm, 3. Lucia Bičárová 
(obe ZŠ Tajovského) 110 cm
Ročník 1997, chlapci: 1. Michal 
Englman (ZŠ Mlynská) 113 cm, 2. 
Henrich Szabados (ZŠ Tajovské-
ho) 113 cm, 3. Dávid Kostrič (ZŠ 
Mlynská) 110 cm, dievčatá: 1. Vik-
tória Revická (ZŠ Tajovského) 110 
cm, 2. Sofia Noruláková (ZŠ Mlyn-
ská) 110 cm, 3.  Frederika Ďurčová 
(ZŠ Tajovského) 105 cm
Ročník 1998, chlapci: 1. Dominik 
Škabla 113 cm, 2. Adam Rechtoro-
vič 105 cm, 3. Pavol Ďuriš (všetci 
ZŠ Mlynská) 100 cm, dievčatá: 1. 
Helga Hitková 105 cm, 2. Františ-
ka Kupkovičová (obe ZŠ Mlynská) 
105 cm, 3. Natália Košťálová  (ZŠ 
Tajovského) 105 cm
Poradie škôl: 1. ZŠ Mlynská 106 
bodov, 2. ZŠ Tajovského 83, 3. ZŠ 
Szencziho 35. 

Kukučka prestala kukať...
Zariadenie Dom Nezábudka 
- domov sociálnych služieb 
pre deti a dospelých v Turni, 
navštívil 6. mája umelec Jo-
náš Jirásek z Fondu Dr. Klaun, 
Trenčianskej nadácie. Pred-
stavenie O kukučke, ktorá 
prestala kukať, sa páčilo nie-

len deťom z Nezábudky, ale 
aj malým hosťom zo susednej 
materskej škôlky a školákom 
zo Základnej školy v Turni. 
Vo vystúpení sa predstavili 
rozprávkové postavy – dobré 
aj zlé, ale nakoniec dobro nad 
zlom zvíťazilo. Divadielko  pri-

nieslo všetkým dobrú náladu, 
radosť i spev. 
Veselé pesničky rozospievali 
a roztlieskali všetky deti. Už 
teraz sa všetci veľmi tešia na 
ďalšie predstavenie z Fondu 
Dr. Klaun.    

Nezábudka v Turni

Ľudové hry na festivale v Gyõri

„Spoznajme sa a stretávajme sa!“
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Tiporták sokan 
Jegyezd meg te is: az igazság győz!
az igazság szent, embernek való,
nagy az ereje, lángol,nem fakó!

Ki vele halad: ő mindenképp hős!
tiporták sokan, de mindig maradt,
ki őt követi: az mindig szabad!

Tudd, nem álom ő, az élet maga,
ő az értelem, remény, mely örök,
rajongva mondd ki, neki köszönök!

Mert vagy, én vágylak, te szűzi ara,
hogy éltetsz, vezetsz, oktatsz a szépre,
örök korodnak: nem lehet vége!

A lét csak úgy van, ha igazat él,
bér vész és teher napopnta éri,
de bátran vezet, csak szíved kéri!

Útja fénybe visz, igazat beszél,
nem ámit balgán, soha nem ver át,
ne félj, kövesd őt, népet lelsz, s hazát!

Bennünk él a hit, csak legyen szilárd!
lágy, puha nem kell, csak nagy, töretlen,
mert ily hit éltet, ő az önzetlen.

Éveink fogynak ... ő kapuja tárt!
nem győz a gonosz, csak a jó maga,
aszent diadal hívó üdvtanya!

Mgr. Katona Roland

Spomienka na básnika
Dániel Varró, mladý populárny maďarský 
básnik, bol hosťom Dňa poézie, ktorý sa ko-
nal 10. apríla v kultúrnom dome v Senci. Ten-
to sviatok maďarskej literatúry je spomienkou 
na veľkého maďarského básnika Józsefa At-
tilu, ktorý sa narodil 11. apríla 1905. Na ho-
dinu literatúry s týmto básnikom prišlo viac 
ako šesťdesiat študentov seneckých škôl           
s vyučovacím jazykom maďarským, večer si 
našli čas dospelí priaznivci poézie, ale svo-
je obľúbené verše z básnikovej tvorby prišli 
predniesť aj mladí ľudia. Obidve podujatia 
moderovala Ágnes Bárdos a predstavila obecenstvu najnovšiu básnikovu zbierku. 

A fiatal magyarországi költő Varró Dániel legújabb verseskönyvét a Szívdesszert-et mutat-
ta be a Költészet Napján Szencen Bárdos Ágnes és maga a a költő, aki április 10-én volt 
városunk vendége. A Szencen már hagyományossá vált versünnepen délelőtt rendhagyó 
irodalomórán, majd irodalmi esten ismerkedhettek meg a versbarátok a népszerű költővel, 
akinek verseit nagy szeretettel és sikerrel adta elő Bárdos Judit és Simon Adriana, majd 
Izsák Attila, Ballán Viktória és Világi Rebeka. A költőt is meghódította versmondásával 
Vojtek Lili. Matus Mónika, Bárdos Ágnes és a szerző is mondtak verset a legújabb kötetből. 
Sikeres est volt, elfogytak a verseskönyvek, jól érezték magukat a vendégek, bebizonyo-
sodott, hogy még mindíg kell a jó könyv és a költészet.  (pm)

Dvaja 
v celoslovenskom finále
Dvaja študenti Gymnázia s vyučovacím ja-
zykom maďarským Alberta Molnára Szenc-
ziho sa prebojovali do celoslovenského finá-
le v rôznych súťažiach. Annamária Spótová 
sa dostala do celoslovenského kola súťaže 
„Pekná maďarská reč”, ktoré sa konalo          
v Košiciach. Gábor Szabó sa zúčastnil v Ri-
mavskej Sobote na celoslovenskom finále 
recitačnej súťaže Mihálya Tompu. Obidvaja 
úspešne obstáli.

Két tanuló 
az országos döntőben
A Szenczi Molnár Albert Magyar Tanítási 
Nyelvű Gimnáziumból két tanuló is komoly 
sikert ért el azzal, hogy bejutott egy-egy ver-
seny országos fináléjába. Az egyik Spót An-
namária, aki Kassán vehetett részt a „Szép 
magyar beszéd” elnevezésű verseny orszá-
gos döntőjén. A másik pedig Szabó Gábor, 
aki a Tompa Mihály Vers- és Prózamondó 
Verseny döntőjéig jutott el Rimaszombatba. 
Mindketten becsülettel helytálltak az orszá-
gos seregszemléken is.

(susla)   

Köszöntöttük 
az édesanyákat
A Magyar Koalíció Pártja  szenci helyi szer-
vezete  május első vasárnapján, 2008. má-
jus 4-én, a kultúrház nagytermében ünnepi  
kultúrműsorral  kedveskedett az édesany-
áknak, nagymamáknak, dédmamáknak és 
keresztmamáknak anyák napja alkalmából. 
A Szenci Molnár Albert Óvoda, Alapiskola 
és Gimnázium diákjai verssel, dallal, tánc-
cal  és virággal köszöntötték az ünnepelte-
ket. A diákokon kívül fellépett a Csemadok 
mellett működő  Napsugár női énekkar és 
az MKP mellet működő  férfi énekkar is.

Oslavovali Deň matiek
V prvú májovú nedeľu v kinosále MsKS          
v Senci miestna organizácia SMK pripravi-
la slávnostný kultúrny program pre všetky 
mamičky, babičky, prababičky a krstné 
mamičky. Vystúpili škôlkari, žiaci Základnej  
školy a Gymnázia  A. M. Szencziho, kto-
rí básničkami, spevom a tancom vyjadrili 
oslávenkyniam svoje veľké ďakujem. Okrem 
žiakov vystúpil aj ženský spevácky zbor pô-
sobiaci pri MO Csemadok, ako aj spevácky 
zbor mužov pôsobiaci pri MO SMK. 

Anyámnak 

Midőn feljött a hold s a csend beálla,
Terjedt fának tövében ültem én,
És képzetemben messze elrepültem...
Áldott anyám rólad emlékezém.

S a lantot is már-már kezembe vettem,
Hogy zengjek, ég áldását kérve rád,
Midőn a fa zúgni kezdett felettem,
S én elbámulva hallgatám szavát.

S a fa beszélt: “midőn ifjú koromban
Lesujta engem a bősz fergeteg,
Anyád volt az, ki újra fölsegített:
Az ég hatalma áldja érte meg“

És zengni kezdett a kicsiny madárka:
„Midőn megfogtak pajzán gyermekek,
Anyád volt az, ki újra elbocsátott:
Az ég hatalma áldja érte meg.“

S a lepke, a virág minden mi érez,
Fejedre oh anyám áldást rebeg:
De egy, ki mindenét nyeré tetőled,
Nem tud szólni, csak hallgat gyermeked.

Eötvös Lóránd
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Olympiáda základných škôl 
priniesla pekné výkony
VÝSLEDKY - VOLEJBAL diev-
čatá: 1. ZŠ Tajovského, 2. Győr, 
3. ZŠ Mlynská, 
BASKETBAL chlapci: 1. ZŠ Ta-
jovského, 2. Gymnázium A. Ber-
noláka, 3. ZŠ s VJM A. M. Szenc-
ziho, dievčatá: 1. ZŠ Mlynská, 2. 
ZŠ J. G. Tajovského, 3. ZŠ A. M. 
Szencziho, 
VYBÍJANÁ dievčatá: 1. ZŠ Mlyn-
ská, 2. Gymnázium A. Bernolá-
ka, 3. ZŠ s VJM A.M. Szencziho, 
HÁDZANÁ dievčatá: 1. ZŠ A. M. 
Szencziho, 2. ZŠ Tajovského, 3. 
ZŠ Mlynská, 
FUTBAL chlapci: 1. Győr, 2. ZŠ 
Tajovského, 3. ZŠ A. M. Szenc-
ziho, 
ŠACH chlapci: 1. Tomáš Vrbiar 
(ZŠ Mlynská), 2. Ádám Halász  
(ZŠ A. M. Szencziho), 3. Eduar-
do Martinez (ZŠ Mlynská),  diev-
čatá: 1. Renata Koloditsová, 2. 
Evelin Tomovicsová (obe ZŠ A. 
M. Szencziho), 3. Mária Cíbiková 
(ZŠ J. G. Tajovského),  
STOLNÝ TENIS – chlapci star-
ší: 1 Richard Korčák (Gymná-
zium A. Bernoláka), 2.  Juhász 
Ákos (Győr), 3. Matej Štetka (ZŠ 
Mlynská), mladší: 1. Tomáš Bar-
šváry (ZŠ Tajovského), 2. Tomáš 
Bachratý (ZŠ Mlynská), 3. Martin 
Ponya (Győr ), dievčatá: 1. Vik-
tória Nagyová (ZŠ Mlynská), 2. 
Jana Potočárová (Gymnázium 
A. Bernoláka), 3. Michaela Wo-
dzinská (ZŠ Mlynská), 
PLÁVANIE chlapci, 100 m pr-
sia: 1. Alexander Rekoš (ZŠ 
Mlynská), 2. Marko Valo (ZŠ  Ta-
jovského), 3. Jakub Čomor (ZŠ 
Mlynská),  25 m kraul: 1. Ale-
xander Rekoš (ZŠ Mlynská), 2. 
Filip Farkaš, 3. Marko Valo (oba-
ja ZŠ Tajovského), dievčatá, 50 
m prsia: 1. Soňa Borošová (ZŠ  
Tajovského), 2. Gabriela Kalivo-
dová (ZŠ Mlynská), 3. Alexandra 
Szkuráková (ZŠ A. M. Szenczi-
ho), 25 m kraul: Lívia Boďová 
(ZŠ  Tajovského), Silvia Szala-
yová (ZŠ A. M. Szencziho), 3. 
Sandra Moravská (ZŠ Mlynská), 
zmiešané družstvo, 4 x 25 m: 1. 
ZŠ  Tajovského, 2. ZŠ Mlynská, 
3.  ZŠ A. M. Szencziho
ATLETIKA – chlapci najmlad-
ší, 60 m: 1. Šimon Mlynárik (ZŠ 
Mlynská), 2. Viktor Roth (ZŠ A. 
M. Szencziho), 3. Jakub Matia-
šovič (ZŠ  Tajovského), 600 m: 

Takmer 600 detí seneckých 
základných škôl, ako aj žiakov 
z maďarského Győru, sa zapo-
jilo do trojdňového zápolenia            
o medaily na tradičnej športovej 
olympiáde. Konala sa na špor-
toviskách a v telocvičniach ZŠ   
a na plavárni v Pezinku. Počasie 
všetkým žičilo a aj sa podpísalo 
pod pekné výkony. Dôležité je, 
že okrem detí, ktoré sa športu 
venujú na pretekárskej úrovni 
a reprezentujú mesto Senec, 
sa zapojilo množstvo takých, 
ktoré športujú len rekreačne. 
Výborné výkony podávala vše-
stranná Laura Csukaová zo ZŠ 
A. M. Szencziho, ktorá získala 
tri zlaté medaily (hádzaná, beh 
na 800 metrov, streľba zo vzdu-
chovky), nad očakávanie skákal 
do výšky Filip Madar zo ZŠ Ta-
jovského, keď atakoval 180 cm. 
No darilo sa aj mnohým ďalším, 
niektorí išli naozaj na doraz. Po-
ďakovanie si zaslúžia aj učitelia 
a organizátori.                        (r)Laura Csukaová získala tri zlaté medaily.                 foto Eva Lauková

Filip Madar (uprostred) atakoval v skoku do výšky 180 cm. Skočil o päť menej, ale výkon to bol obdivu-
hodný.

Basketbalové zápasy  boli dramatické. Richard Korčák si odniesol zlato.



1. Sebastian Sulka (ZŠ Tajov-
ského), 2. Dominik Škabla (ZŠ 
Mlynská), 3. Filip Ajpek  (ZŠ A. 
M. Szencziho), diaľka: 1. Pavol 
Ďuriš, 2. Marek Egyed (obaja ZŠ 
Mlynská), 3. Martin Bányai (ZŠ 
Tajovského), hod kriketovou 
loptičkou: 1. Jakub Turis, 2. 
Peter Páleníček, 3.  Erik Zelman 
(všetci ZŠ Tajovského), štafeta 
4 x 60 m: 1. (ZŠ Mlynská),  2. 
(ZŠ A. M. Szencziho), 3. (ZŠ 
Tajovského), dievčatá najmlad-
šie, 60 m: 1. Nikola Binovská,  
2. Veronika Sojaková (obe ZŠ 
Tajovského),  3. Helga Hitková 
(ZŠ Mlynská), 600 m: 1. Martina 
Kudláčová (ZŠ Mlynská), 2. Lu-
cia Matláková, 3. Monika Kráľo-
vá (obe ZŠ Tajovského), štafeta 
4 x 60 m: 1. (ZŠ Mlynská), 2. (ZŠ 
Tajovského), 3. (ZŠ A. M. Szenc-
ziho), diaľka: 1. Nela Lešická, 2. 
Lenka Novotná (obe ZŠ Tajov-
ského), 3. Dominika Škubeňová 
(ZŠ Mlynská), hod kriketovou 
loptičkou: 1. Jennifer Tankó (ZŠ 
A. M. Szencziho), 2. Barbora 
Polakovičová, Nikola Čerkeso-
vá (obe ZŠ Tajovského), chlapci 
mladší, 60 m: 1. Dávid Koleno, 
2. Martin Jež (obaja ZŠ Tajov-
ského), 3. Kristián Kiss (ZŠ A. 
M. Szencziho), 1000 m: 1. Braňo 
Macejka (ZŠ Tajovského), 2. To-
máš Pohl (ZŠ A. M. Szencziho), 
3. Martin Jež (ZŠ Tajovského),  
4 x 60 m: 1. ZŠ Mlynská, 2. ZŠ 
Tajovského, 3. ZŠ A. M. Szenczi-
ho, skok do diaľky: 1. Dominik 
Petrovič, 2. Vladimír Krajčovič 
(obaja ZŠ Mlynská), 3. Andrej 
Kavecký (ZŠ Tajovského), skok 
do výšky: 1. Lukáš Vörös (ZŠ  
Tajovského), 2. Lukas Rigo (ZŠ 
Mlynská), 3. Olivér Kiss (ZŠ A. 
M. Szencziho), hod kriketovou 
loptičkou: 1. Michal Engelman, 
2. Lukáš Kurtin (obaja ZŠ Mlyn-
ská), 3. Peter Vida (ZŠ A. M. 
Szencziho), dievčatá mladšie, 
60 m: 1. Mária Vinczeová  (ZŠ 
A. M. Szencziho), 2. Ľuboslava 
Kráľová (ZŠ Tajovského), 3. Ro-
mana Debnárová  (Gymnázium 
A. Bernoláka), 800 m: 1. Vik-
tória Revická (ZŠ Tajovského), 
2. Jana Beňovská, 3. Michaela 
Korbelová (obe Gymnázium A. 
Bernoláka), 4 x 60 m: 1. ZŠ A. 
M. Szencziho, 2. ZŠ Mlynská, 
3. Gymnázium A. Bernoláka, 
skok do diaľky: 1. Timea Tótho-
vá (ZŠ Tajovského), 2. Zuzana 
Veselá (ZŠ Mlynská), 3. Bianka 
Ujheliová (ZŠ Tajovského), skok 
do výšky: 1. Patrícia Takáčová 
(ZŠ Mlynská), 2. Gabriella Guj-

berová (ZŠ A. M. Szencziho), 3. 
Ivana Tóthová (ZŠ Tajovského), 
hod kriketovou loptičkou: 1. 
Jessica Görfölová, 2. Bánocz-
ká Denisa(obe ZŠ Tajovského), 
3. Nora Csukaová (ZŠ A. M. 
Szencziho), chlapci starší, 60 
m: 1. Andrej  Herák, 7:18 (ZŠ 
Mlynská), 2. Martin Adame, 3. 
Róbert Leginus (obaja ZŠ Ta-
jovského), skok do diaľky: 1. 
Marek Bučan, 549 cm (ZŠ Mlyn-
ská), 2. Róbert Leginus, 3. Ma-
tej Lach (obaja ZŠ Tajovského), 
skok do výšky: 1. Filip Madar, 
175 cm (ZŠ Tajovského), 2. Pat-
rik Vincze (ZŠ Mlynská), 3. Pat-
rik Brigant (ZŠ Tajovského), vrh 
guľou: 1. Pavol Gavora 10,59 m 
(ZŠ Tajovského), 2. Lukáš Ďuriš 
(ZŠ Mlynská), 3. Jozef Tankó 
(ZŠ A. M. Szencziho), 1500 m: 
1. Milan Rášo 4:58 (ZŠ Mlyn-
ská), 2. Patrik Benian, 3. Andrej 
Krátky, 4 x 60 m: 1. ZŠ Mlynská, 
2. ZŠ Tajovského, 3. ZŠ A. M. 
Szencziho, dievčatá staršie, 60 
m: 1. Rebeka Martinkovičová, 2. 
Patrícia Božíková (obe ZŠ Ta-
jovského), 3. Anna Kupkovičová 
(ZŠ Mlynská), 800 m: 1. Laura 
Csukaová (ZŠ A. M. Szencziho), 
2. Katarína Gábrišová (ZŠ Mlyn-
ská), 3. Lenka Vrábelová (ZŠ Ta-
jovského), 4 x 60 m: 1. ZŠ Tajov-
ského, 2. ZŠ Mlynská, 3. ZŠ A. 
M. Szencziho, skok do diaľky: 
1. Viktória Vršková, 2. Martina 
Štábelová (obe ZŠ Tajovského), 
3. Barbara Petrová (ZŠ Mlyn-
ská), skok do výšky: 1. Nikola 
Schramková (ZŠ A. M. Szenc-
ziho), 2. Dominika Bányaiová 
(ZŠ Tajovského), 3. (ZŠ A. M. 
Szencziho), vrh guľou: 1. Linda 
Tóthová (ZŠ Mlynská), 2. Silvia 
Szalayová (ZŠ A. M. Szenczi-
ho), 3. Barbora Markusová (ZŠ 
Tajovského), 
STREĽBA ZO VZDUCHOVKY 
chlapci: 1. Tomáš Csápai (ZŠ 
Tajovského), 2. Juraj Nagy, 3. 
Iván Gilbert (obaja ZŠ A. M. 
Szencziho), dievčatá: 1. Laura 
Csukaová. (ZŠ A. M. Szenczi-
ho), 2. Martina Cveková, 3. Mi-
chaela Rekeňová (obe ZŠ Tajov-
ského),

VÝTVARNÁ SÚŤAŽ 1. – 4. roč-
ník: 1. Glinda Marco, 2. Diana 
Mrázová, 3. Katarína Grossma-
nová (všetky ZŠ Tajovského), 5. 
– 9. ročník: 1. Veronika Silber-
schneiderová (ZŠ Tajovského), 
2. Mária Vinczeová (ZŠ A. M. 
Szencziho), 3. Veronika Pomšá-
rová (ZŠ Tajovského).
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Vyčerpané v cieli. Beh na dlhšie trate zmoril každého, kto bežal na 
doraz.

Skok do diaľky je obľúbenou disciplínou.

Víťazka Viktória Nagyová patrí k slovenským nádejám.



O tepelnom hospodárstve             
v Senci s riaditeľom Dalkia 
Senec, Ivanom Fendekom 

Tepelné hospodárstvo v Senci 
- dodávka tepla a teplej vody      
a ostatných energetických mé-
dií sa roky spájalo s bytovým 
podnikom Senec. Od roku 1998 
pôsobíte ako Dalkia Senec, a. 
s.  Obyvatelia bytových domov 
a vlastníci bytov a nebytových 
priestorov majú teda už 10 ro-
kov francúzskeho partnera. Po-
čas tohto obdobia ste zazname-
nali zmeny. Aké to boli zmeny,                     
a hlavne čo priniesli obyvate-
ľom Senca? 
Prvou zmenou, ktorú naša spo-
ločnosť realizovala, bola pre-
stavba kotolne na Boldockej ulici          
z uhoľnej na plynovú. Prejavilo sa 
to hlavne na životnom prostredí 
- sneh v zime už nebol sivý, ale 
dôležité bolo aj to, čo sa bežným 
okom nedá postrehnúť - zníženie 
zaťaženosti ovzdušia oxidmi síry, 
dusíka, ale aj oxidom uhličitým.
Druhou veľmi pozitívnou zmenou 
pre obyvateľov sídliska vykurova-
ného z kotolne na Sokolskej ulici 
bola, pre mnohých určite samoz-
rejmosť, teplá voda aj v najvzdia-
lenejších domoch sídliska, a to 
hneď ráno.
Vaša spoločnosť má v dlhodo-
bom prenájme majetok obce 
– rozvodné a technické zaria-
denia tepelného hospodárstva, 
t. j. vykurovacieho systému                
a dodávky energetických médií. 
Čo všetko tvorí tento majetok, 
aká je jeho hodnota a ako s ním 

môže nakladať nájomca, a čo 
musí pre jeho údržbu a obnovu 
zabezpečovať? 
Naša spoločnosť má v prenájme 
kotolne na Sokolskej, Boldockej  
a Gagarinovej ulici a rozvody, 
ktoré k nim patria až po vstup do 
jednotlivých budov. Hodnota toh-
to majetku je cca 44 miliónov Sk. 
Ako nájomca - naša spoločnosť 
každoročne predkladá mestské-
mu zastupiteľstvu plán investícií 
a modernizácií tohto majetku. Na 
tieto aktivity sa používajú finan-
čné prostriedky Dalkie, ako aj 
nájomné mesta Senec. Týmto aj 
mesto Senec prispieva k zveľaďo-
vaniu svojho majetku. 
Stále aktuálnou témou je pole-
mika o výhodách a nevýhodách 
centrálneho zásobovania tepla. 
Aké sú z vášho odborného poh-
ľadu jeho výhody a aké nevýho-
dy? Ako to vnímajú obyvatelia 
Senca?
Problematika centralizovaného 
zásobovania teplom (CZT) je v na-
šej spoločnosti témou, o ktorej sa 
vášnivo diskutuje už roky. Rovna-
ko vášnivo sa na túto tému disku-
tuje aj v médiách a medzi odbor-
nou aj laickou verejnosťou. Často 
odznievajú aj skreslené a neprav-
divé informácie.  Ako najhlavnejší 
argument proti CZT sa používajú 
straty v rozvodoch (roztopený 
sneh nad kanálmi rozvodov tepla) 
a jeho vysoká cena. Robili sme 
porovnávania spotreby zemného 
plynu na jeden byt, resp. jeden 
obytný dom v rovnakých  staveb-
ných sústavách – 24 bytových do-
mov na „Salámke“ vykurovaných 
z domových kotolní a 24 bytových 
domov na sídlisku Juhozápad vy-
kurované z centrálnej kotolne na 
Sokolskej ulici. Domy sú postave-
né v rovnakej stavebnej sústave                                
a teda sa môžu objektívne po-
rovnávať. Na vykurovanie a ohrev 
teplej vody sa na „Salámke“ v roku 
2006 spotrebovalo 1400-1500 m3 

na jeden byt, t. j. na dom v prie-
mere 34000 – 36000 m3 zemného 
plynu. V rovnakých domoch na 
sídlisku Juhozápad na jeden byt 
pripadalo v roku 2006 1 224 m3 
zemného plynu, a teda na jeden 
obytný dom 29376 m3, a to vráta-
ne strát v kanáli. Nemožno teda 
poprieť, že využívanie tepla v ply-
ne je z našich kotolní účinnejšie.                                                              

Z toho vyplýva aj dopad na život-
né prostredie vo forme oxidov du-
síka a oxidu uhličitého.
Čo sa týka námietok proti výške 
ceny tepla, porovnáva sa nepo-
rovnateľné. Ak sa porovnáva iba 
cena ZP v domových kotolniach 
s cenou tepla za GJ, je to neob-
jektívne. Zabúda sa totiž na nák-
lady spojené s postavením ko-
tolne, ako aj  na náklady spojené                        
s prevádzkou malej kotolne. Tie 
sa totiž uvádzajú v iných polož-
kách. Častou chybou obyvateľov 
býva, že si porovnávajú preplatky 
a nedoplatky a nie výšku nákla-
dov na kúrenie.
Častým argumentom spomína-
ným proti centrálnemu zásobova-
niu teplom býva nízka efektívnosť 
výroby a distribúcie a hlavne vy-
soké straty v rozvodoch. Môžem 
však čitateľov uistiť, že v Senci sa 
veľa urobilo a veľa robí na tomto 
poli a celková účinnosť dosahuje 
viac ako 90 %. Treba povedať, že 
len CZT umožňuje nasadenie no-
vých progresívnych technológií, 
ktoré znižujú náklady na teplo. 
Sú nimi napr. zdroje na biomasu 
a kogeneračné jednotky.
Neustále odznievajú otázky 
úsporných energetických prog-
ramov, ktoré sa priamo dotý-
kajú aj bytových domov. Aká je 
vaša dlhodobá stratégia v tomto 
zmysle v Senci a čo momentál-
ne robíte v tejto oblasti? 
Úspora nákladov na teplo a tep-
lú vodu je prevažne v rukách 
správcov obytných domov, resp. 
vlastníkov bytov. K najčastejším              
a najefektívnejším úsporným 
opatreniam patrí zatepľovanie 
domov, výmena okien a termosta-
tizácia, ako aj inštalácia pomero-
vých meračov tepla.
Termostatizácia bytov v okruhu 
nami vykurovaných bytov je tak-
mer 100 %.
Častou chybou pri šetrení nákla-
dov za teplo je úplné zatváranie 
radiátorov. Vychladnutie miest-
nosti pod 17 °C a v zápätí snaha 
o jej dokúrenie na primeranú te-
pelnú pohodu má za následok 
paradoxne vyššiu spotrebu tepla 
a vytváranie plesní.
Ako zefektívňujete dodávky 
tepla a teplej úžitkovej vody pre 
svojich zákazníkov v Senci?
Na zefektívnenie sme v roku 2005 

začali s budovaním domových 
odovzdávacích staníc (DOS).        
V tomto roku chceme akciu ukon-
čiť dobudovaním 24 DOS v okru-
hu kotolne Boldocká. Ich význam 
spočíva v tom, že príprava teplej 
vody sa presúva z kotolne do jed-
notlivých domov. Výsledkom je 
odstránenie chladnutia vody po-
čas cirkulácie od kotolne po dom 
a späť a na ohriatie teplej vody sa 
spotrebuje menej tepla. Zároveň 
odpadá aj podozrenie, že sa teplá 
voda cestou stráca. Výsledkom 
budovania DOS je nižšia cena       
1 m3 teplej vody.  V minulosti fun-
govalo jednotné vykurovanie pre 
celé sídlisko, bez ohľadu na to, či 
je dom zateplený, alebo nie. Vy-
budovanie DOS umožňuje regulá-
ciu kúrenia (t. j. začiatok a koniec 
vykurovania, stanovenie výšky 
teploty kúrenia)  individuálne pre 
každý dom.
Uvažujete aj o alternatívnych 
formách vykurovania pre svo-
jich zákazníkov v Senci?
Alternatívne formy vykurovania 
sú investične veľmi nákladné,               
a v prípade, že nie sú dotované                       
z rôznych fondov, ich efektívnosť 
je nerentabilná. Naša oblasť ne-
patrí medzi dotované. Prichádza-
jú teda do úvahy predovšetkým 
solárne ohrevy teplej vody na jed-
notlivých domoch. To však patrí 
do kompetencie majiteľov bytov 
a domov. Aj tu sa však ukazuje, 
že návratnosť investície do týchto 
systémov je dlhá a teda úspora 
malá.

Dalkia na Slovensku začala pô-
sobiť  v 90. rokoch minulého sto-
ročia. Jej materská spoločnosť 
Veolia Environnement vznikla vo 
Francúzsku v roku 1853. Na Slo-
vensku Dalkia pôsobí vo viacerých 
mestách (Senec, Brezno, Vrbové, 
Poprad, Lučenec, Kráľovský Chl-
mec) a mestských častiach hlav-
ného mesta Bratislava (Petržalka,  
Dúbravka, Podunajské Biskupice, 
magistrát hlavného mesta). Dalkia 
uzatvorila aj prestížnu zmluvu so 
spoločnosťou Peugeot – Citroën  
v Trnave, kde pre túto automo-
bilku zabezpečuje energetické          
a servisné služby 250 zamestnan-
cov Dalkia.
Nabudúce o vyúčtovaní a ce-
nách za teplo.
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Všetko o teple...
Mnohí z nás stále presne ani nevedia, kto je zodpovedný za kvalitné teplo a dostatok teplej vody v našich domác-
nostiach. Ešte stále je veľa ľudí, ktorí raz ročne dostanú vyúčtovanie od svojho správcu, a ak sú spokojní, veľmi 
ich nezaujíma, kto sa stará o to, aby bolo v ich bytoch vždy príjemne teplo. Náklady na vykurovanie a teplú vodu 
tvoria veľkú časť domácich rozpočtov. Pri náraste cien energií sa stále viac ľudí zaujíma, ako možno ušetriť. Tepel-
né hospodárstvo vo Vrábľoch sa už od roku 2001 spája s akciovou spoločnosťou Dalkia Vráble, spol. s r.o. 



Iba skóre delilo oba tímy od po-
stavenia v tabuľke, FC Senec bol 
na tom lepšie. ViOn Zlaté Mo-

ravce prišiel do Senca bodovať         
a posunúť sa vyššie, napokon 
po krásnej hlavičke Marcina        

v 9. min. zápasu, ktorá rozvlnila 
sieť, kapituloval a Senec sa mu 
vzdialil o tri body.  V nie príliš 
zaujímavom futbale sa objavilo 
pár šancí aj zo strany hostí, keď 
výborného Novotu v bránke vy-
skúšal Ujlaky aj Greguška, no 
senecký brankár bol pozorný. 
Šéftréner FC Senec Jozef Va-
lovič bol s výhrou a získanými 
tromi bodmi spokojný. „Dali sme 
krásny gól a v závere zápasu 
mal veľkú šancu Atilla Pinte, keď 
trafil tyč. Vyhrali sme zaslúžene. 
Prvý polčas sme hrali lepšie my, 
druhý hostia. Hosťom sme mali 
čo odplácať za finále Slovenské-
ho pohára spred roka.“ 
Do konca ligy zostávajú štyri zá-
pasy, posledný Trenčín stráca 
na Senec 13 bodov. 
Senčanov čaká najbližšie 17. 
mája vonku Žilina a potom 
doma Artmedia Petržalka.

Obranca FC Senec Roman 
Konečný (24), prezývaný 
Konďas, ktorý prišiel na hos-
ťovanie do Senca z Artmedie 
Petržalka, má pech na zra-
nenia. Takto pred rokom mu 
operovali ľavé koleno, teraz 
sa pripravuje na operáciu 
pravého. 
Smola. Faul na neho v domá-
com zápase s Trnavou vyzeral 
hrôzostrašne – Trnavčan Vladi-
mír Pončák  mu v zápale boja 
pristúpil nohu. (Nezahrá si tri 
mesiac, za telesné napadnutie 
ho takto potrestala disciplinár-
na komisia SFZ.)
„Volal  mi potom, ospravedlnil 
sa, vraj to bol skrat. Stáva sa, 
beriem to športovo. Podobný 
faul som už aj ja spôsobil, je to 
nepríjemné.“ Ako sa momen-
tálne cíti? „Noha už tak neboli, 
kŕčovitá bolesť sa objavuje, 
keď ju viac zaťažím chode-
ním. Mám roztrhnutý stredný 
krížny  väz, čaká ma plastika, 
zadný krížny väz je natiahnutý. 
Na operáciu budem čakať asi 
mesiac. V Senci začínam s po-
silňovaním, aby svalstvo bolo 
pripravené, pretože po operá-

cii atrofuje. Rátam s prestáv-
kou asi deväť mesiacov, kým 
sa po operácii dostanem do 
tempa a budem môcť hrať. Vla-
ni mi to trvalo pol roka. Škoda, 
pretože v tíme sa cítim dobre,                                                       
v Senci je skvelá partia, po sen-

začnom víťazstve nad Trnavou 
a potom nad Zlatými Moravca-
mi sa už bude hrať uvoľnene, 
Senec si udržal najvyššiu sú-
ťaž.“ Ako si predstavuje svoju 
futbalovú budúcnosť? Spája 
ju so Sencom? „Ťažká otázka. 

Mám ponuky, avšak prvoradé 
je doliečiť zranenie, potom sa 
uvidí. Aj v Senci majú o mňa 
záujem. V lete sa mi končí 
zmluva s Artmediou, všetko je 
zatiaľ otvorené.“

Eva Lauková
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Po hrôzostrašnom faule 
si Roman Konečný dlho nezahrá 

Senčan Roman Konečný (vľavo) v zápase s Trnavou bojoval o loptu a ešte netušil, že po faule Pončáka 
bude musieť ísť znova pod nôž.                                                                                            foto Majo Pajger

Najvyššia liga v Senci zostáva

Takto sa po víťazstve FC Senec nad Spartakom Trnava 4:1 tešil 
prezident FC Senec Dr. Khashayar Mohseni. Zápas, v ktorom dal 
Brazílčan Gaucho, hrajúci vo farbách Senca tri góly, bol zlomovým, 
Senec zostal na víťazných krídlach.

Talenty v FC Senec
vystrkujú rožky

Práca s talentovanými mla-
díkmi FC Senec sa pomaly 
začína vyplácať. Štrnásťročný 
Brian Pomšahár (starší žiaci) 
sa dostal do nominácie výbe-
ru Bratislavského futbalového 
zväzu na medzinárodný turnaj 
v Belehrade, ktorý sa konal od 
8. do 11. mája, kde v zápase 
s Chorvátskom strelil aj gól,           
a zároveň bol nominovaný na 
regionálny turnaj v Senci, ko-
najúci sa od 18. do 21. mája. 
Ďalší talentovaný hráč FC Se-
nec Roman Sabler (mladší 
žiaci) sa dostal do nominácie 
výberu Bratislavy U-13. Pod 
výkony oboch chlapcov sa 
podpísali Juraj Gubáni, Ondrej 
Surmák a Andrej Kavecký. 

(r)
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Program na máj
KINO MIER SENEC

Začiatok predstavení o 18. h

15. štvrtok   ZMEŠKANÝ HOVOR
Skupina náhodných ľudí dostane desivú telefo-
nickú správu, zachytávajúcu posledné okamihy 
ich života. Jap./USA,  nevhodné do 15 r., 87 min.

Vstupné: 70 Sk

16. 17., piatok – sobota
KRONIKA RODU SPIDERWIKOVCOV
Je plno záhad a tajomstiev, ktoré obyčajne nema-
jú miesto v živote obyčajných smrteľníkov. USA, 
nevhodné do 12 r., 122 min., čes. dabing

Vstupné: 65 Sk

19. pondelok   CHYŤTE DOKTORA
Komédia o láske a jej následkoch. Slovný a situ-
ačný humor. ČR, nevhodné do 12 r., 95 min.

Vstupné: 65 Sk

20. utorok   NEŽ DIABOL ZISTÍ, ŽE SI MŔTVY
Sex, násilie, rodina. Kriminálny thriller. USA, ne-
vhodné do 15 r., 117 min.

Vstupné. 65 Sk

21. 22., streda – štvrtok   27 ŠIAT
Pekná, úspešná a stále sama. Romantická komé-
dia. USA, nevhodné do 12 r.

Vstupné: 65 Sk

25. nedeľa   NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
Vzrušujúci súboj s divokým prírodným živlom, 
samozvanými strážcami zákona i hranicami 
vlastných možností vo filme F. Renča. ČR/Rum., 
nevhodné do 12 r., 92 min.

Vstupné: 60 Sk 

26. 27., pondelok – utorok   UHOL POHĽADU
Napínavý príbeh o atentáte na amerického prezi-
denta vyrozprávaný z piatich odlišných perspek-
tív. USA, nevhodné do 15 r., 90 min.

Vstupné: 65 Sk

29. štvrtok   MAJSTER ŠARKANOV
Vždy existuje spôsob, ako napraviť chybu.  
USA, nevhodné do 15 rokov, 127 min.

Vstupné: 65 Sk

30. piatok   LET´S DANCE 2  STREET DANCE
Ďalší príbeh plný street dance a hip-hopu.  
USA, nevhodné do 12 r., 100 min.

Vstupné: 65 Sk

Detské filmové predstavenia: 

18. nedeľa o 15. hod.
KRONIKA RODU SPIDERWIKOVCOV
Je plno záhad a tajomstiev, ktoré obyčajne nema-
jú miesto v živote smrteľníkov. USA, nevhodné do 
12 r., 122 min., čes. dabing

Vstupné: 65 Sk

25. nedeľa o 15.30 hod.   RÍŠA HRAČIEK
Hračky žijú vlastným životom a prežívajú vlastné 

príbehy... USA, nevhodné do 8 r., 92 min., čes. 
dabing

Vstupné: 60 Sk

POĎ NA AMFITEÁTER!!!
OTVORENIE LETNEJ FILMOVEJ SEZÓNY                             

31. mája (sobota) a 1. júna (nedeľa) o 21. hod.  
Si pripravený na STREET DANCE? Pred filmom         
o 21. hod. vystúpia tanečníci. 
LET´S DANCE 2  - STREET DANCE
Ďalší príbeh plný hip-hopu a street dance. USA, 
nevhodné do 12 r., 100 min.

Vstupné: 65 Sk
 

Kultúrne podujatia:

14. mája o 17.30 hod. 
HUDBA a POÉZIA MATKÁM 
koncert žiakov ZUŠ Fándlyho

18. mája o 19. hod. 
HONZA NEDVĚD a jeho hostia

Vstupné: 280 Sk

23.- 24. mája   Senecká dúha 
celoslovenská súťaž v modernom tanci

24. mája o 11. hod. AEROBIK MARATÓN
I. ročník

30. mája AMFITEÁTER 
5. výročie založenia súkromnej ZUŠ R. Madarás-
zovej
15. výročie založenia súboru SETAS

Spoločenská kronika
Narodili sa

Kevin Fridrich Dömény, Soňa Jergová, Sebastián 
Fukas, Norbert Varga, Tamara Tringelová, Patrí-
cia Matyašovičová, Peter Haník, Paulina Biernat, 
Matúš Belička, Matej Koza, Vanesa Morvayová, 
Sára Fitková, Andrej Vinš, Martin Nádaský.  

Manželstvo uzatvorili
Zdeno Neszméry - Monika Horváthová, Ivan 
Kuchár - Zuzana Szudová, Kristián Hegedus 
– Adriana Horváthová, Péter Horváth - Lucia 
Olašáková, Stanislav Gorel - Adriána Ferenc-
zová, Mgr. Peter Halický - Dominika Weberová, 
Štefan Valovič - Nikola Bognárová, Štefan Zá-
horský - Jana Nagyová, Branislav Targoš - Gab-
riela Kausitzová, Ing. Mário Varga - Ing. Veronika 
Blahová, Tomáš Bulavčiak - Mária Gačalová, 
Jozef Okruhlica - Alena Kubicová, Ladislav Ba-
lázs - Soňa  Némethová, Pavol Sýkora - Zuzana 
Repčoková

Blahoželáme jubilantom
Jednota dôchodcov MO v Senci 

Milada Kleštincová (75), Jolana Cisárová (75), 
Jaroslav Šebo (70), Terézia Vargová (65), Alžbe-
ta Boťanská (65)

Klub dôchodcov 
Jolana Cisárová (75), Alexín Rakús (70), Jaros-

lav Šebo (70), Ing.  Rudolf Horina (70), Mária 
Levická (65), Katarína Matláková (65), Alžbeta 
Pavlíková (60)

Slovenský zväz telesne
postihnutých ZO č. 215 v Senci

Vilma Bordáčová (65), Ing. Gabriela Kozáková 
(50)

Navždy nás opustili
Juraj Frank (1914), Ondrej Matlák (1928), Anna 
Czéreová (1930), Ľubomír Odler (1969), Irena 
Lantajová (1935), Mária Hegyiová (1923), Mária 
Čulíková (1941), Anna Xeničová (1930), Eva Csi-
bová (1946), Mária Nemcová (1928)

Ďakujeme všetkým príbuzným, 
priateľom a známym za prejavenú 
sústrasť a kvetinové  dary pri po-
slednej rozlúčke s našou drahou 
mamou, svokrou, babkou a ses-
trou Helenou Bedečovou. 
Navždy nás opustila 18. apríla vo 
veku  69 rokov. Smútiaca rodina.

Dvadsať rokov uplynie 20. mája, 
kedy nás navždy opustil Ľudovít 
Časný. S láskou na neho spomí-
najú manželka, syn Róbert, dcéry 
Alica a Anetka s rodinami.

„Beteg teste megpihent már, de lelke még velünk 
jár. Mert nem hal meg kit eltemetnek, csak az, 

kit elfelednek.“ Elmúlt egy év, de        
a fájdalom és a bánat megma-
radt. Május 7.-én emlékezünk                   
a drága jó férjre, apára és nagy-
apára Csaszny Dezsőre jósága 
és szeretete örökre bennünk él. 
Felesége és gyermekei
Dňa 7. mája  bol tomu rok, čo nás navždy opustil 
náš drahý manžel, otec a dedo Dezider Csasz-
ny. Odišiel, ale v našich srdciach stále žije. S lás-
kou spomínajú manželka, deti a vnuk Roland.

Desať rokov uplynulo 14. mája, 
kedy nás navždy opustil Karol 
Ježík. S láskou naňho spomí-
najú družka, dcéra a syn s rodi-
nami, ostatná rodina a kolegovia      
z HaZZ a DHZ.

Dňa 15. apríla nás navždy opustil 
náš drahý manžel, otec, svokor, 
dedko a pradedko Ondrej Mat-
lák. Ďakujeme rodine, priateľom 
a známym za rozlúčku a prejave-
nú sústrasť. Smútiaca rodina.

Z úprimného srdca ďakujeme 
rodine, priateľom a známym, 
ktorí sa 11. apríla prišli rozlúčiť                
s našou drahou mamou, bab-
kou, švagrinou a svokrou Anič-
kou Xeničovou. 
Ďakujeme za prejavenú sústrasť 

a kvetinové dary. Smútiaca rodina.
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