
jún 2009Ročník 19

Najlepšia slovenská tenistka DOMINIKA CIBULKOVÁ fandí futbalistom SFM Senec

Na Deň detí bola ponuka pre najmenších bohatá. Na juhu jazier sa zahrali aj s „Rexom“. (viac na str. 4)                                  foto Ján Lauko

KARNEVALOVÁ ŠOU sa blíži
Ideme opäť prekonať rekord 
v počte masiek na jednom 
mieste? Určite áno. Len sa 

musia zmobilizovať všetci, 
ktorým Veľký letný karneval, 
konajúci sa 26. júna, prirás-
tol k srdcu. Žiaci si už prip-
ravujú masky, aby v sprievo-
de veselo zakončili školský 
rok, chystajú sa aj rodinné 
či individuálne masky. Poži-
čiavať ich však opäť budú aj 
v mestskom kultúrnom stre-
disk. Najlepšie masky znovu 
čakajú pekné ceny. Oplatí sa 
prísť. Senec bude dýchať kar-
nevalovou atmosférou celý 
deň, na svoju úlohu strážcu 
mesta počas karnevalovej 
šou sa už určite chystá aj 
Jaroslav Lehocký. Sprievod 
sa začína o 18. hod. na konci 
Lichnerovej ulice, čaká vás aj 
bohatý program.

(program na str. 5)

MESTSKÝ VLÁČIK
so zmenami

V doprave mestským vláčikom 
s celoročnou prevádzkou, kto-
rý supluje mestskú dopravu                                                          
a cestuje sa v ňom zdarma, 
došlo ku zmenám.  Po vyhod-
notení jeho efektivity a pripo-
mienok občanov premáva na 
jednom okruhu, ktorý trvá ho-
dinu. Jazdiť začína od 7. hod. 
Posun o hodinu vyplynul z fak-
tu, že ho využívalo veľmi málo 
ľudí. V pracovné dni premáva 
od 7. do 18. hod., v sobotu od 
8. do 14. hod.
(Počas letnej turistickej sezó-
ny bude k dispozícii aj druhý 
vláčik Senecký express, do-
prava v ňom na Slnečné jazerá 
sa však platí. Štartuje od 27. 
júna.)

(grafikon vláčika na str. 11)

Gulášmajstri opäť 
PREKVAPILI
Hektolitre rôznorodého gulášu
na juhu Slnečných jazier...

(viac na str. 8)



Stále sa za niečím naháňame, 
nikdy nie sme spokojní. Frf-
leme, hromžíme a naše čelá 
brázdi množstvo vrások. Toto 
je ukážka dnešného človeka 
a my nevieme, netušíme, čo        
s tým. Sú však ľudia, ktorí nám 
vedia otvoriť oči, našu myseľ 
dokážu rozjasniť a vyčistiť.
Vnútorné uzdravenie. Mnohí 
z nás si nevedia vysvetliť, čo 
sa pod týmito slovami skrý-
va. Šťastní sú tí, ktorí sa na 
realizácii (doslovne) takéhoto 
uzdravovania zúčastnili.
Až z Indie, zo štátu Kerala, sa 
na sedem dní v našej farnosti 
zastavil páter James Mariaku-
mar Kaniyaparambil a Mary 
Pereira. Ich návšteva nebola 
náhodná. Prišli na pozvanie 

Alice Velasquezovej - Proko-
povej, ktorá im robila tlmoč-
níčku po celej ich púti.
Páter James sa duchovnému 

poradenstvu a vnútornému 
uzdravovaniu venuje od roku 
1978. Odvtedy pochodil kus 
sveta a zrealizoval množstvo 

prednášok a stretnutí s ve-
riacimi. Obsahom prednášok       
a svätých omší je uzdravova-
nie na tele, ale hlavne na duši. 
Páter James aj Mary Pereira 
vštepujú ľuďom do sŕdc lás-
ku k blížnemu, k Bohu a veľ-
ké umenie - odpúšťať. Spolu 
vydali množstvo publikácií, 
ktoré majú za úlohu pomáhať 
ľuďom správne sa zoriento-
vať v ťažkostiach i radostiach 
života. Týždeň, ktorý nám 
venovali, mal veľkú odozvu                                   
u všetkých, ktorí sa zúčastnili 
na svätých omšiach a pred-
náškach. Pôsobenie tejto dvo-
jice na Slovensku sa nekonči-
lo v Senci, ale pokračovala aj 
v iných mestách.

MonSkov
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Obmedzenie 
PARKOVANIA
Z kapacitných dôvodov (vy-
čerpanie stanovených limitov) 
mesto nebude povoľovať ďal-
šie vyhradené parkovania na 
uvedených uliciach: Svätop-
lukova (čiastočne), Košická 
(čiastočne), Námestie 1. mája, 
Kollárova, SNP, Hollého, Hur-
banova, Tajovského, Bratislav-
ská.                                          (el)

(STARO)NOVÍ 
riaditelia škôl
Vo výberových konaniach 
na obsadenie funkcie riadi-
teľov dvoch základných škôl, 
základnej umeleckej školy                      
a troch materských škôl, kto-
ré vyhlásilo mesto Senec, boli 
úspešní a riaditeľmi sa stali títo 
uchádzači: ZŠ Tajovského - 
Mgr. Božena Venerčanová (tra-
ja kandidáti), ZŠ Mlynská - Mgr. 
Ivan Rezník (5), ZUŠ Fándlyho 
-  Mgr. art. Gabriel Škriečka (2), 
MŠ Fándlyho - Marie Leginuso-
vá (1), MŠ Kollárova - Mgr. Eva 
Jonášová (1), MŠ Kysucká - 
Kvetoslava Kováčová (1). Zme-
na nastala na ZŠ Mlynská, kde 
vo funkcii riaditeľa končí Mgr. 
Vladimír Chríbik. Predstavitelia 
mesta mu aj touto cestou ďa-
kujú za jeho odvedenú prácu. 

(r)

Patrí medzi 37 top žien Slo-
venska v publikácii Aleny 
Heribanovej, ktorá vyšla len 
nedávno. Je najvyššie posta-
venou ženou. Predsedníčka 
Ústavného súdu SR Ivetta 
Macejková je úspešnou sud-
kyňou, ale aj matkou dvoch 
dcér. Aj o tom bola na bese-
de, ktorú s ňou zorganizovala 
regionálna pobočka Top cen-
tra podnikateliek v Senci, reč. 
Ako dokáže skĺbiť náročnú 
prácu so starostlivosťou o ro-
dinu? Uviedla, že jej pomáhal 
manžel, ale aj dcéry. 
I. Macejková porozprávala aj 
o činnosti Ústavného súdu,        
ľudia o jeho fungovaní stále 
vedia veľmi málo. Informova-
la napr., že keď nastúpila do 
funkcie, na Ústavnom súde 
bolo okolo 3500 nevybave-

ných podaní, v súčasnosti 
ich je maximálne 80.
Beseda sa konala v Centre 
Labyrint kultúrneho domu, 
spojená bola s módnou pre-
hliadkou a kultúrnym prog-

ramom. Výjazdové stretnutie 
tu mal aj celoslovenský klub 
Top centra podnikateliek, na 
ktorom nechýbala jeho pred-
sedníčka Elvíra Chadimová.

Eva Lauková, foto Ján Lauko

Páter James sa venuje duchovnému poradenstvu a vnútornému 
uzdravovaniu.                                                            foto Marek Vincze

Predsedníčka ÚSTAVNÉHO SÚDU 
o náročnej práci, aj úlohe ženy

Vštepujú do sŕdc LÁSKU K BLÍŽNEMU...

SMK mala v Senci NAJVIAC hlasov
Najviac kresiel v slovenských 
voľbách do Európskeho parla-
mentu získala strana Smer (5), 
SDKU-DS 2, SMK 2, KDH 2 a 
SNS l. Najvyššiu účasť v euro-
voľbách zaznamenal Bratislav-
ský kraj, kde k urnám prišlo 23,8 
percenta voličov, po ňom na-
sleduje Banskobystrický kraj s 

20,82 percentnou účasťou. Ako 
to vyzeralo v Senci? Celkovo 
bolo odovzdaných 2298 plat-
ných hlasov (16,8%). Najviac ich 
získala SMK 648 (28,19%), na-
sleduje SDKÚ-DS 478 (20,80%), 
Smer 422 (18,36%), SaS 182 
(7,91%), SNS 107 (4,65%) a ĽS 
HZDS 98 (4,26).                    (el)

MATICA pozýva
Miestny odbor Matice sloven-
skej v Senci srdečne pozýva 
všetkých Senčanov na sláv-
nostný koncert pri príležitos-
ti štátneho sviatku sv. Cyrila           
a Metoda, ktorý sa uskutoční 5. 
júla (nedeľa) o 16. hod. v evan-
jelickom kostole. Účinkuje vo-
kálna skupina SKLO.            (r)



Dobrovoľný hasičský zbor 
(DHZ) v Senci slávil svoje 
130. výročie založenia. Hasi-
či pripravili aj pochod mes-
tom, v sprievode sa objavili                       
i profesionálni hasiči a hostia.                
V areáli ZŠ Tajovského potom 
súťažili v troch kategóriách, 
predvádzali požiarny útok         
s vodou. Senčania vyhrali ka-
tegóriu Old boys. 
Pri príležitosti výročia povýšili 
do hodnosti mladší zbormaj-
ster Milana Kubicu, do hod-
nosti vrchný technik Eugena 
Oszvalda a Alexandra Podol-

ského. Medaily za zásluhy si 
odniesli Pavel Stacho, Boris 
Gašpar, Marcel Ježík, Jozef 
Slávik, Ladislav Nagy, Franti-
šek Mókos, Ing. Ladisla Zel-
man. Medailu za vernosť 20 
rokov Jozef Slávik, Boris Gaš-
par, za  vernosť 50 rokov JUDr. 
Jozef Minárik a Alexander Bor-
dáč. Za mimoriadne zásluhy 
ocenili najstaršieho člena 81-
ročného Jána Galgóciho. Ako 
uviedol predseda DHZ Jozef 
Bordáč, takéto stretnutia pote-
šia vždy.

Eva Lauková, foto Ján Lauko

Dieťa ho nezaujíma

Vyšetrovateľ stíha Jozefa P. 
zo Senca pre prečin zaned-
bania povinnej výživy. Ten si 
vôbec neplní svoju zákonnú 
povinnosť v období od febru-
ára 1994 do mája 2009. Robí 
tak aj napriek tomu, že mu túto 
povinnosť uložili rozsudkom 
Okresného súdu Bratislava - 
vidiek v máji 1995. Obvinený 
neprispieval na výživu svojej 
dcéry, preto matke dieťaťa dl-
huje 4275,37 eur.

Zatajil veci

Dvadsaťsedemročného D. T. zo 
Senca stíhajú ako obvineného 
pre úmyselný  prečin zatajenia 
veci. V skorých ranných hodi-
nách 31. mája našiel v Senci 
za betonárkou medzi koľajami 
a firmou Arbor veľkú cestovnú 
tašku s obsahom výbavy ku 
kolieskovým korčuliam a iné 
veci. Zobral ich s úmyslom pre-
dať a peniaze použiť pre svoju 
potrebu. Hrozí mu až jedno-
ročné väzenie.

Z pivnice ukradol bicykel

Vyšetrovateľ oddelenia skrá-
teného vyšetrovania v Senci 
začal trestné stíhanie vo veci 
krádeže, ktorej sa dopustil pá-
chateľ v noci 30. mája do po-
ludnia nasledujúceho dňa. Na 
Hollého ulici poškodil visia-
cu zámku na latkovej pivnici              
a ukradol z nej pánsky horský 
bicykel. Poškodenému spô-
sobil škodu 276 eur.

(r)
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Pod lupou

Uzávierka júlového čísla
mestských novín Senčan 

je v piatok 26. júna.

SLÁVILI výročie založenia

Nebuďte ľahostajní,

VOLAJTE 159
Vidíte, že niekto sprejuje budo-
vy, pokúša sa vlámať do auta 
alebo iným spôsobom ničí 
cudzí majetok? Volajte, aj ano-
nymne, na bezplatné telefón-
ne číslo 159. Dnes sa to týka 
iných, zajtra to môže postihnúť 
vás.                                           (r)

AMFETAMÍN 
v plechovke
Keď policajti  17. mája o pol 
ôsmej večer skontrolovali 38-
ročného muža v Senci na Je-
senského ulici, našli u neho ple-
chovú nádobu, v ktorej boli tri 
zatavené striekačky s obsahom 
zrnitého kryštalického prášku 
hnedej farby. Podľa predbežnej 
expertízy išlo o amfetamín s ob-
jemom 2,5 ml. 

Vlámal sa do pivnice
Z úmyselného prečinu krádeže 
senecká polícia stíha 27-roč-
ného muža, ktorý sa v noci na 
16. mája vlámal do pivničných 
priestorov na Kollárovej ulici. 
Odcudzil rôzne veci v hodnote 
1300 eur. Hrozí mu trest odňatia 
slobody až na dva roky.



Senecké deti si užili nielen 
ponaučenia, ale aj zábavu     
a rôzne súťaže. Taký deň, 
aký zažili, je na Slovensku 
ojedinelý. Na juhu Slnečných 
jazier ho pripravil Piccard 
Senec v spolupráci so všet-
kými záchrannými zložkami, 
Červeným krížom a mestom 
Senec. Deti sa nielen bavili 
a súťažili, ale mali možnosť 
vidieť, ako sa zachraňuje 
topiaci, v akčných scénach 
sa predstavila polícia, hasiči 
nielen že hasili horiace auto, 
ale z neho aj zachraňovali 
zranených. Pripravili aj prek-

vapenie - keď viseli na lanách 
nad hlavami detí, tie ani ne-
dýchali... No učili sa ošetriť 
aj zranených, mali možnosť 
pohladkať policajných psov 
(Aha, Rex! Ozývalo sa...).       
A takmer všetky deti sa chce-
li previezť na rýchlych člnoch 
po jazerách. 
Za úžasný deň treba poďa-
kovať viac ako sto organi-
zátorom, ktorý dobrovoľne 
prispeli k tomu, aby urobili 
deťom radosť. Vďaka patrí aj 
sponzorom.

Eva Lauková
foto Ján Lauko
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Lovili MALÉ slnečnice
Rybárske preteky v rám-
ci osláv Medzinárodného 
dňa detí sa uskutočnili aj 
na Striebornom jazere,                 
s týždenným odkladom pre 
nepriaznivé počasie. Tento-
raz žičilo a deti ulovili veľa 
malých rybiek – slnečníc. 
Za odmenu si mohli vybrať          
z množstva pekných cien. 
Vyhral každý, kto sa zú-
častnil. Na pekné zážitky 
pri vode určite len tak neza-
budnú.  

Štvorročnej Alicke Szárazovej sa najviac páčili havkovia, ktorých sa 
nebojí. Pridal sa k nej aj Simonko Molnár (4). „Páčilo sa mi, keď ma 
pomaľovali. Keď strieľali, tak to veľmi búchalo, ale nebál som sa.“

Najmladšia pretekárka 3,5-
ročná Chiara

AHA, REX! Ozývalo sa...
Deň detí si najmenší užívali na viacerých miestach, najviac sa ich zišlo na juhu jazier

Väčšina detí sa tešila na rýchle motorové člny.

Ukážky policajného zásahu 
nadchli všekých, no predo-
všetkým chlapcov. Veď to sa 
len tak nevidí!  Deti sa dobre bavili aj na námestí. Akciu organizovalo Materské 

centrum Slniečko v spolupráci s mestom.
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Natrvalo sa zapísali DO HISTÓRIE
Sú výnimoční svojím posto-
jom k životu, podieľali sa na 
záchrane životov. Svoj um, 
pracovité ruky, elán aj obe-
tavosť dali do služieb spo-
ločnosti aj mesta, v ktorom 
žijú. Svojimi činmi sa natrva-
lo zapísali do našej histórie. 
Hovorí sa, že o človeku naj-
lepšie vypovedá práca. Tým, 
ako ju robí, a nie, ako o nej 
hovorí. A im sa veľmi o sebe 
ani rozprávať nechcelo. Ceny 
mesta za rok 2008 prevzali 
z rúk primátora Karola Kvála 
RNDr. Milan Čapla, Dr. Matej                      
Széher, Ján Kostka, Emil 
Lancz a Jaroslav Kováč. Pri 
tejto príležitosti im povedal: 
„Som rád, že máme v meste 
takýchto vzácnych ľudí, som 
rád, že naše deti si majú z 
koho brať vzor.“ Ukázali, ako 
sa svojich cieľov nevzdávať 
a všetko, čo je spojené s ich 
dosiahnutím, brať ako čosi,    
s čím sa treba popasovať.

Milan Čapla: Zakladateľ, 
organizátor, prezident Aso-
ciácie pretláčania rukou na 
Slovensku, nestor. V tomto 
športe bol pionierom, od jeho 
počiatkov hľadal športové 
talenty, vychoval chlapcov aj 
dievčatá, dôstojne reprezen-
tujúcich nielen naše mesto, 
ale i Slovensko. Medzinárod-
né podujatie Senecká ruka, 
ktorého je tútorom a na kto-
rom sa zúčastňujú špičkoví 
športovci z celej Európy, nám 
závidia mnohí. Schopnosti M. 
Čaplu ocenili nielen na slo-
venskej, ale aj medzinárod-
nej úrovni. „Dostal som síce 
rôzne vyznamenania, ale byť 
ocenený vo vlastnom meste, 
je pre mňa najcennejšie!

Dr. Matej Széher: Pedagóg, 
novinár, tréner futbalových 
dorastencov, zakladateľ volej-
balového oddielu mládeže a 
neskôr dospelých. Zakladateľ 

a šéfredaktor časopisu Futbal 
magazín. Bol a zostal verný 
športu, ktorý vie tak krásne 
formovať mladých. Pôsobil aj 
vo viacerých funkciách: bol 
predsedom TJ Slávie Senec, 
podpredsedom Slovenského 
volejbalového zväzu, pôso-
bil aj v kluboch športových 
novinárov. Zúčastnil sa na 
viacerých majstrovstvách 
Európy či sveta  vo futbale, 
na OH v Soule. Zdôraznil: 
„Som rád, že som Senčan, 
som na to hrdý. Vždy ma však 
nesmierne potešia úspechy 
mladých.“

Ján Kostka: Nikdy sa ne-
díval na ocenenia, plakety. 
Tie však postupne pribúdali. 
Najprv bol nositeľom zlatej         
i diamantovej Janského pla-
kety, až sa dostal na piedes-
tál a ocenili ho aj Kňazovic-
kého plaketou za viac ako 
stonásobné bezpríspevkové 

darovanie krvi. „Kým zdravie 
slúži, budem v tejto aktivite 
pokračovať,“ uviedol.

Emil Lancz: Bezplatne odo-
vzdal krv 80-krát, je držiteľom 
diamantovej Janského pla-
kety, darcovstvo je pre neho 
samozrejmosťou. V jeho šľa-
pajach pokračuje aj dcéra. 

Jaroslav Kováč: Je rovnako 
držiteľom diamantovej Jan-
ského plakety. Sám na vlast-
nej koži skúsil, čo je to čakať 
na krv od iného, keď prekonal 
zložitú operáciu. Maródoval 
deväť mesiacov. Sám aj po-
cítil, že niekedy sa pacientovi 
nedostane starostlivosť, akú 
by si zaslúžil. Odhliadnuc 
od toho, že sám zachraňuje 
ľudské životy. Napriek tomu          
v darcovstve pokračuje. Vie, 
že mnohí jeho krv potrebujú.

Eva Lauková

Ceny mesta si prevzali zľava: Ján Kostka, Milan Čapla (primátor Karol Kvál), Matej Széher, Jaroslav Kováč, Emil Lancz.
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Mladí muzikanti OČARILI V LINZI

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Senci, Fándlyho 20, oznamuje, 
že prijímacie skúšky do hudobného, tanečného, výtvarného a literárno-dramatického odboru budú v dňoch

18. 6. a 19. 6. 2009 od 14. do l8. hod. v budove školy

• Hudobný odbor: vyučuje sa spev, hra na akordeóne, klavíri, keyboarde, husliach, violončele, kontrabase, gitare, basovej gitare, 
zobcovej flaute, priečnej flaute, klarinete, saxofóne, hra na bicie nástroje.
• Literárno-dramatický odbor (LDO): na vyučovaní si deti pripravujú krátke príbehy zo života, divadelné predstavenia, recitujú básne 
a prózu, tvoria básne a poviedky.
• Výtvarný odbor: vyučujú sa základné techniky: kresba, maľba, modelovanie a grafika, z iných techník maľba na hodváb, na sklo        
a porcelán, batikovanie, sviečky, maľba voskom na textil, odlievanie reliéfov, líhané sklo a iné. Do výtvarného odboru prijímame deti až 
po skončení 1. ročníka ZŠ.
• Tanečný odbor: cieľom vyučovacieho procesu je všestranná plnokvalifikovaná základná tanečná výchova žiakov - klasický tanec, 
ľudový tanec, moderný tanec, scénický tanec, show dance. Do tanečného odboru prijímame deti od 5 rokov.

TEŠÍME SA NA VÁS!

POZVÁNKA na PRIJÍMACIE SKÚŠKY do ZUŠ ku školskému 
roku 2009/2010

Pre súbor Igrici a jeho jedenásť 
členov vo veku od trinásť do 19 
rokov to bol zážitok.  Po prvý 
raz sa zúčastnili na Európskom 
mládežníckom hudobnom fes-
tivale v Linzi, kde sa zišlo 165 
súborov s viac ako 4500 účast-
níkmi. Na dvoch vystúpeniach 
zahrali slovenské ľudovky, ale 

aj zmes zahraničných ľudových 
melódií. 
Igrici boli kedysi potulní muzi-
kanti, speváci, ktorí chodili po 
dedinách a muzicírovali. Až kým 
sa neusadili a nevznikla obec 
Igram neďaleko Senca. Preto 
to pomenovanie súboru súčas-
ného mládežníckeho ľudového 

orchestra, ktorý v Igrame - elo-
kovanom pôsobisku seneckej 
ZUŠ Fándlyho, pôsobí. Vedie 
ho PaedDr. Miroslav Brna, jeho 
zakladateľ. S akými pocitmi sa 
z Linzu vrátili? „Videli sme vy-
stupovať mnohé zahraničné 
súbory, mohli sme porovnávať, 
inšpirovať sa. Všetci sme získa-

vali skúsenosti. Deťom dobre 
padlo, spoznať príjemných ľudí, 
vidieť umenie iných. 
Sprevádzal nás aj riaditeľ ZUŠ 
Gabriel Škriečka, rovnako mo-
hol porovnávať, hodnotiť. Vystú-
penia nášho súboru mohol len 
pochváliť.

Eva Lauková

ÚŽASNÉ DIELKA talentovaných detí
Dve výstavné miestnosti                                           
a chodby v priestoroch Laby-
rintu mestského kultúrneho 
strediska zaplnili svojimi úžas-
nými dielkami žiaci výtvarného 
odboru ZUŠ Fándlyho. Opäť, pri 
príležitosti sviatku detí, dosta-
li priestor  a skvele ho využili. 
Zvedaví rodičia a ďalší príbuzní 
nevedeli spustiť oči z ich malieb 
(aj na hodváb), grafík, pozornosť 
pútali aj mozaiky, keramické re-
liéfy, ale i figurálna keramika, 
užitkové nádoby, fotografia či 
dizajnové diela, šperky. Objavil 

sa aj animovaný film. Žiaci od 
prvej triedy základných škôl až 
po dospelých prezentujú to naj-
lepšie z ich tohtoročnej produk-
cie, objavili sa aj absolventské 
práce.  Niektorí rodičia netajili 
prekvapenie nad tým, čo všetko 
ich ratolesť dokáže.
Žiaci tohto odboru pracujú pod 
vedením Mgr. art. Valérie Titte-
lovej, Mgr. art. Anny Stanovej    
a Gabriela Wágnera.
Výstavu si môžete pozrieť do 
20. júna. 

Eva Lauková, foto Ján Lauko
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KOLIENKA A DRŽKY, základ
najlepšieho gulášu

Vôňa gulášu prilákala na juh Sl-
nečných jazier množstvo ľudí. 
Nielen že si pochutili na chut-
nom guláši, ale prispeli aj na 
dobrú vec. Vyzbierané peniaze 
venuje Spolok seneckých pod-
nikateľov na charitu. Kríza sa 
trochu podpísala na účasti (vari-
lo 31 trojčlenných družstiev), ale 
tí, čo prišli, neľutovali. Najviac 
bolo klasického hovädzieho či 
bravčového gulášu, ale objavili 
sa aj špeciality – guláš z kloka-
na, konského mäsa, z býka, da-
niela, jeleňa, srnca, diviny, pap-
rčiek, kolienok i držkový. Rôzne 
boli aj ingrediencie, súťažiaci 
vyskúšali aj škoricu.
Vzorky hodnotili odborníci na 
gastronómiu a mali to ťažké, 

keď chceli byť spravodliví.
Za najlepší vyhlásili guláš Fran-
tiška Šušlu a jeho kuchárov, ich 
kolienkovo-držkový guláš mal 
premiéru. No raz-dva bolo po 
ňom. Títo gulášmajstri chodia 
variť nielen po Slovensku, ale 
už aj za hranice (Maďarsko, Srb-
sko). Druhý skončil tím HZDS-ĽS 
(pomáhal aj europoslanec Ser-
gej Kozlík) a ich konský guláš, 
no a na treťom mieste Besied-
ka Bastion na čele s režisérom         
a scenáristom Stanom Gurkom. 
Uvarili výborný srnčí guláš. Ví-
ťazi dostali od usporiadateľov 
kotlíky, to aby o rok uvarili ešte 
viac... 

Eva Lauková
foto Ján Lauko

Odborná porota mala dilemu, komu dať svoj hlas. Súťaž si svoju úroveň drží.

Víťazi na čele s Františkom Šušlom (vpravo), v strede prezident 
Spolku seneckých podnikateľov Mikuláš Pinnel.

Stano Gurka varil ako pre regi-
ment. Srnčí guláš bol výborný.

Sergej Kozlík s trofejou.Pomáhali aj sestry Csukaové. 
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Otvárame LETNÚ turistickú sezónu

Slnečné jazerá ako každoročne ožijú turistickým ruchom. Jeho predzvesťou a štartérom je 
kultúrno-spoločenská akcia Senecké leto. O areál jazier a spokojnosť návštevníkov sa stará 

Správa cestovného ruchu, s. r. o.

Na jazerách posilníme NOČNÉ SLUŽBY
S konateľkou spoločnosti 
Správa cestovného ruchu Sil-
viou Škultétyovou hovoríme    
o zmenách a zabezpečení let-
nej turistickej sezóny.

Aké zmeny sa od minulej tu-
ristickej sezóny udiali?
-Mestské zastupiteľstvo ku kon-
cu minulého roku zo zákona 
zrušilo mestskú príspevkovú 
organizáciu Správa cestovné-
ho ruchu (SCR) a vznikla nová 
organizácia Sprava cestovného 
ruchu, s. r. o., so 100-percent-
nou majetkovou účasťou mes-
ta Senec. Jej činnosť sa riadi 
platnými nariadeniami mesta. 
Táto obchodná spoločnosť ako 
podnikateľský subjekt spravuje 
areál Slnečných jazier, bude sa 
o ne starať, a niektoré priesto-
ry v areáli si vzala od mesta do 
prenájmu. 
Čo z toho vyplýva?
Napríklad, keď niekto bude na 
jazerách usporadúvať nejaké 
akcie, resp. bude mať o niečo 
záujem, musí sa obrátiť na SCR, 
ktorá už funguje na komerčnej 
báze, a dohodne si podmienky. 
Žiadosť môže podať na SCR, 
sídliacu na Mierovom námestí 
19, bližšie informácie získa na 
www.slnecnejazerasenec.sk
Príprava sezóny si vyžaduje 

celoročnú prácu. Na čo ste sa 
zamerali?
Robili sme - pre nás bežné 
činnosti. Orezávali sme suché 
konáre a ošetrovali porasty               
v celom areáli, v stanovom 
kempe sme vysádzali stromky, 
sadili kvety. Kosíme, zavlažuje-
me. Na niektorých bungalovoch 
sme vymieňali okná, natierali 
sme sociálne zariadenia. Veľa 

energie aj financií si vyžadujú 
opravy a údržba napr. detských 
ihrísk, tenisového kurtu, beach 
volejbalového ihriska, vodných 
bicyklov a člnov, lavičiek. Ob-
novovali sme nátery a maľovky 
v zariadeniach osobnej hygie-
ny, na sociálnych zariadeniach 
a budovách. Sanácia sa týkala 
aj informačného systému. 
Čo ešte sa podarilo urobiť?

-Na južnej strane sme osadili 
nové lavičky. Spravili sme novú 
automatickú rampu pri stanovej 
recepcii na severnej strane, vy-
mieňame aj rampu na východ-
nej bráne (Malinová cesta). Ore-
závali sme nebezpečné stromy, 
na jeseň sme vysadili nové 
stromky v stanovom kempe, aj 
na miestach, kde vyhynuli.
Večným problémom sú aj 
psy...
Sústavne zdôrazňujeme, a pro-
sím aj občanov, aby tak robili: 
Ak psov aj niekto dovedie na ja-
zerá, nech ich nepúšťa na pláž 
a nekúpe v jazere. To platí ce-
loročne, nielen počas sezóny! 
A keď znečistia exkrementmi 
brehy, treba to po nich upratať. 
Ale aj dozrieť na ne, pretože nie-
ktoré ohrozujú návštevníkov. Je 
to naozaj sústavný problém, po-
dobný ako vandalizmus.
Ako budete riešiť bezpeč-
nosť?
Aj v tomto roku budeme využí-
vať služby SBS. Ich činnosť sa 
však rozšíri aj o nočné služ-
by. Majú za úlohu monitorovať                    
a udržiavať bezpečnosť a poria-
dok medzi stanmi a karavanmi. 
Plánované denné aj nočné služ-
by má aj mestská polícia.

Eva Lauková
foto Ján Lauko

Ubytovacie kapacity v pôsobnosti
Správy cestovného ruchu v Senci 
• Hotel Amur - 45 dvojlôž-
kových izieb s možnosťou 
45 prístelok • Chatová 
osada juh 38 trojlôžko-
vých izieb s 38 prístelka-

mi, jeden apartmán so 
šiestimi lôžkami • Stano-
vý kemp na severe kapa-
cita 900, kemping na juhu 
200 miest

Majitelia psov, uvedomte si, že v jazere sa kúpu aj deti...
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ZÁCHRANÁRI APELUJÚ 
na disciplinovanosť návštevníkov

Letná turistická sezóna je pri-
pravená aj zo strany vodnej 
záchrannej služby, ktorú na 
Slnečných jazerách zabezpe-
čuje klub potápačov Piccard 
Senec.
Ako uviedol tajomník Piccardu 
Peter Handrlica, k dispozícii 
bude dvadsať plavčíkov na de-
siatich stanovištiach a jeden 
vedúci, využívať môžu desať 
člnov, k tomu jeden motorový 
záchranný čln. „Viditeľní budú 
zďaleka aj vďaka oranžovým 
trenírkam, resp. šuštiakovým 
súpravám, bielym tričkám         
a šiltovkám.“
Záchranári apelujú, aby náv-
števníci nepreceňovali svoje 
schopnosti, nevchádzali či ne-
skákali do vody pod vplyvom 
alkoholu alebo príliš rozhorú-
čení, aby dávali pozor na svo-
je deti. S tými mávajú plavčíci 
najväčšie problémy. Podce-

ňovať netreba ani člnkovanie 
a vodné bicyklovanie. Štefan 
Bordács: „Vlani sme našťastie 
nezaznamenali žiadny prípad, 
keď by sme museli niekoho 
zachraňovať či oživovať. Vy-
skytol sa jeden planý poplach, 
kedy sme boli na nohách my, 
aj hasiči. To si však chcel iba 
jeden chalan vystreliť z rodi-
ny... Nikomu neodporúčam 
takto vtipkovať!“ 
Záchranári budú v pohotovos-
ti aj v závislosti od počasia, 
čím bude slnečnejšie, tým ich 
bude viac. Pri dobrom počasí 
budú mať službu do 21. hod. 
„Ak dôjde k nejakým nebez-
pečným situáciám, treba vy-
hľadať plavčíka, resp. oznámiť 
to v kancelárii Správy ces-
tovného ruchu na juhu jazier.                                        
V prípade potreby zorganizuje-
me ďalšie záchranné zložky.“

Eva Lauková, foto Ján Lauko

Pravidelne v hodinových inter-
valoch začne premávať Senec-
ký express na Slnečné jazerá 
od soboty 27. júna. Senčania 
aj turisti sa pohodlne odvezú, 
deti sa už tešia na okružné 
„výlety“.  Vláčik má počiatoč-
nú aj konečnú zastávku na 

Lichnerovej ulici, z pešej zóny 
v centre mesta sa pokračuje 
na Slnečné jazerá. V letnej tu-
ristickej sezóne je plne vyťaže-
ný, tešia sa naň predovšetkým 
deti. Radi sa v ňom odvezú aj 
starší a tí, čo trávia na jazerách 
dovolenky.                          (el)

DENNÉ VSTUPNÉ:
• dospelá osoba     1,50 eur (45,18 Sk)
• dieťa  6 – 15 r.     1,00 eur (30,12 Sk)   
• dôchodcovia     1,00 eur (30,12 Sk)    
• dieťa  do  6 r.    zdarma
• parkovné     3,00 eur (90,37 Sk)      

PERMANENTNÉ VSTUPENKY
• senecké dospelé    5,50 eur (165,69 Sk)
• senecké deti 6-15 r.    2,50 eur (75,32 Sk)
• podnikateľské – hotely  26,00 eur (783,27 Sk)
• celosezónne osoba + auto 26,00 eur (783,27 Sk) 
• celosezónne osoba  16,00 eur (482,01 Sk) 
• týždenné  dospelé    6,00 eur (180,75 Sk)   
• týždenné deti 6-15 r.    3,00 eur (90,37 Sk)

POŽIČOVŇA ŠPORTOVÝCH POTRIEB
• vodný bicykel  JANTAR  4,00 eur / hod. (120,50 Sk)
• člny    2,50 eur / hod. (75,31 Sk) 
• gladiátor   0,80 eur /10min. (24,10 Sk)
• stolný tenis   1,50 eur /30min. (45,18 Sk) 

TENISOVÉ A VOLEJBALOVÉ IHRISKO
• volejbalové  ihrisko  4,50 eur / hod. (135,56 Sk)   
• volejbalová  lopta  1,50 eur / hod. (45,18 Sk)
• tenisové  ihrisko dvojhra  5,50 eur / hod. (165,69 Sk)
• tenisové ihrisko   6,00 eur / hod. (180,75 Sk)
• tenisová  raketa   1,00 eur / hod. (30,12 Sk)
• tenisová  loptička  0,40 eur / hod. (12,05 Sk)    
• osvetlenie  ihriska  2,00 eur / hod. (60,25 Sk) 

V prípade straty zapožičaných šport. pomôcok účtujeme:    
• volejbalová  lopta  34,00 eur (1024,28 Sk)
• tenisová raketa   55,00 eur (1656,93 Sk)
• tenisová  loptička    3,00 eur (90,37 Sk) 

SENECKÝ EXPRESS
začne premávať

Cenník na Slnečné jazerá 
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Na turistickú sezónu sú pripravené aj reštauračné zariadenia a bufety.                                                                                        foto Ján Lauko



Návšteva u grófskych detičiek
...hrané nočné prehliadky so scénkami 

na hrade Červený Kameň...

Kedy?
V sobotu – 27. júna 2009 a 18. júla 2009

od 19.40 hod.

organizátor: SNM - Múzeum Červený Kameň

viac info: www.hradcervenykamen.sk
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Dalkia je nadnárodná spoloč-
nosť, ktorá pôsobí v oblasti 
vykurovania a dodávok tepla             
v 41 krajinách. Všade sa hovorí             
o celosvetovej finančnej kríze. 
Zasiahla aj vašu spoločnosť? 
Aké sú jej dopady na vašu firmu 
a hlavne, ako budú vplývať na 
vašich odberateľov? 
Napriek tomu, že sme silná nad-
národná spoločnosť, pociťujeme 
nežiaduce dopady finančnej krízy. 
Sprísnili sa podmienky na získanie 
finančných prostriedkov a niektorí 
naši klienti bojujú s ťažkosťami. Aj 
keď pracujeme v odvetví, ktoré za-
bezpečuje služby nevyhnutné pre 
náš život, pozorne sledujeme vývoj 
celkovej situácie vo svete. Našou 
výhodou je, že patríme medzi veľ-
ké spoločnosti a ponúkame širokú 
škálu služieb. Naši klienti nepoci-
ťujú žiaden negatívny dopad krízy 
zo strany našej spoločnosti.
Aká je stratégia spoločnosti Dal-
kia v zahraničí a ako sa táto stra-
tégia prenáša na Slovensko?
Našou hlavnou činnosťou zostá-
va rozvíjanie aktivít zameraných 
na hospodárne využívanie energií                  
a ich úsporu. Znamená to, že klien-
tom pomáhame regulovať spotre-
bu energie a s tým súvisiace nák-
lady. Stratégiou Dalkie je uspokojiť 
aktuálnych klientov a rozvíjať port-
fólio ponúkaných služieb všade 
tam, kde by sme mohli využiť naše 
dlhoročné skúsenosti.
Na Slovensku pôsobíte od roku 
1993. Ako vnímate zmeny v te-
pelnom hospodárstve na Slo-
vensku za obdobie 16 rokov? 
Tých zmien bolo toľko, že nie je 
vždy ľahké ich sledovať... V porov-
naní s niektorými inými krajinami 
na Slovensku sa zaviedla oveľa 
komplikovanejšia regulácia cien 
energií, ktorá  nie vždy uľahčuje 

realizáciu aktivít zameraných na 
ich úsporu.
Okrem poskytovania služieb         
v oblasti energetiky kladiete veľ-
ký dôraz aj na ochranu životné-
ho prostredia a trvalo udržateľný 
rozvoj. V čom spočívajú tieto ak-
tivity na Slovensku?
Ide o racionálnu spotrebu energie, 
ktorá vedie k obmedzovaniu zne-
čisťovania ovzdušia. Naša spo-
ločnosť presadzuje politiku Kvality 
a aplikuje normy a nástroje našej 
Skupiny. Prostredníctvom aktivít 
pre základné školy sa snažíme 
rôznymi projektmi vychovávať deti 
a zároveň im pomáhať vytvárať si 
vzťah k životnému prostrediu. Ta-
kéto projekty realizujeme na Slo-
vensku už šesť rokov. Konkrétne 
v tomto roku ide o projekt Malý 
princ, ktorý je motivovaný známou 
rozprávkou Antoina de Saint – Exu-
peryho. Úlohou žiakov je spoločne 
napísať list malému princovi, v kto-
rom opíšu nebezpečenstvo, ktoré 
podľa nich ohrozuje ich región, 
prípadne krajinu a jeho príčiny. 
Zároveň navrhnú riešenie, ako toto 
nebezpečenstvo odvrátiť. Aj touto 
formou upozorňujeme na problé-
my životného prostredia a na po-
trebu podpory citlivejšieho prístu-
pu detí aj dospelých k životnému 
prostrediu a k zdraviu. O neustály 
rozvoj sa snažíme celé desaťročia 
a máme viac ako 30-ročný náskok 
pred mnohými, ktorí sa len dnes 
zobudili. 
Hovoríte, že ste skutočným par-
tnerom pre vášho klienta. Ako sa 
toto partnerstvo prejavuje? 
Pri klientovi stojíme už počas in-
vestičných prác. Dlhodobo ho 
sprevádzame pri rôznych aktivi-
tách, ktoré súvisia s predmetom 
jeho podnikania. Mnohé naše 
zmluvy sú uzatvorené na viac 
ako 20 rokov. Skutočnosť, že sú 
nám klienti ochotní zveriť správu 
a údržbu technických zariadení, 
ako aj celkovú správu budov, je 
výsledkom dôvery, ktorú sme si                  
u nich vybudovali.
Stále aktuálnou témou je pole-
mika o výhodách a nevýhodách 
centrálneho zásobovania tep-
lom. Aké sú trendy v zahraničí 
a aký je vývoj v tejto oblasti na 
Slovensku? 
Každý, kto sa v tomto odvetví po-
hybuje, vám s istotou povie, že to, 
čo predáva on, je jednoducho to 
najlepšie... My sme presvedčení, 
že centrálne zásobovanie teplom 
patrí k najlacnejším, najbezpeč-

nejším a najpohodlnejším formám 
vykurovania s dôrazom na ochra-
nu životného prostredia. Jedna 
centrálna tepláreň je efektívnejšia 
a lepšie sa kontroluje, ako stovky 
iných malých zariadení. Buďme 
konkrétnejší: Ako si vysvetlíte fakt, 
že krajiny, ako je napríklad Nemec-
ko alebo Francúzsko, čoraz viac 
využívajú centrálne zásobovanie 
teplom. 
Neustále odznievajú otázky na 
úsporné energetické programy, 
ktoré sa priamo dotýkajú byto-
vých domov. Aká je vaša dlho-
dobá stratégia v tomto zmysle                    
v rámci dodávok tepla na Slo-
vensku?  
Najlacnejšia energia je tá, ktorú 
nespotrebujete. Teda čo robiť, aby 
sme jej spotrebovávali menej? Za-
sadzujeme sa za efektívnu výrobu 
na strane dodávateľa energií, lep-
šiu reguláciu cien energií a šetria-
ce opatrenia, ako napríklad zatep-
ľovanie, či výmena okien na strane 
spotrebiteľov.
Ako zefektívňujete dodávky tep-
la a teplej úžitkovej vody pre 
svojich zákazníkov?
Nepretržitými a prísnymi kontro-
lami, pravidelnými školeniami na-
šich spolupracovníkov a výmenou 
informácií a nových poznatkov       
v rámci našej spoločnosti na me-
dzinárodnej úrovni.
Uvažujete aj o alternatívnych 
formách vykurovania? Máte už 
nejaké konkrétne projekty zrea-
lizované na Slovensku, alebo sú 
tieto projekty v štádiu príprav?
V rámci spoločnosti Dalkia existu-
je množstvo foriem alternatívneho 
vykurovania. Ako príklad možno 
uviesť kogeneračnú jednotku ko-
tolne na biomasu v Košiciach, ale 
aj kogeneračnú jednotku a bioma-
su v Žiari nad Hronom.
Mnohé projekty sú vo fáze príp-
rav a štúdií. Ako príklad môžeme 
uviesť solárne panely v bratislav-
skej Petržalke. Ide o riešenie vy-
užitia solárnej energie na prípravu 
teplej úžitkovej vody v sústave CZT 
v Petržalke. Ako najlepšie riešenie 
z pohľadu dostatočnej plochy na 
umiestnenie slnečných kolektorov 
sa javí ich umiestnenie na streche 
základnej školy. Vzhľadom na let-
né prázdniny je však pre školu sa-
motná inštalácia solárnej energie 
neekonomická. Preto technológia 
umiestnená v OST školy bude pre-
pojená s existujúcou OST D2-35, 
čím sa zabezpečí využitie solárnej 
energie na ohrev teplej vody na 

danom okruhu OST v Petržalke. 
Ako ďalší príklad môžeme uviesť aj 
projekt biomasy vo Vrábľoch.  
Aké zmeny priniesol prechod na 
euro na Slovensku v oblasti zá-
sobovania teplom? Čo znamenal 
pre vašu firmu a čo priniesol va-
šim zákazníkom?
Prechod na euro bol trochu hek-
tický, je potrebné zvyknúť si na 
novú menu. Tento prechod nastal 
práve v období, keď sme zároveň 
prechádzali na nové faktúry. Som 
však presvedčený, že toto rušné 
obdobie bude za krátky čas len 
spomienkou. Myslím si, že naši 
klienti si rýchlo zvykli na euro.               
V tomto smere sme nezaregistro-
vali žiadne väčšie problémy. 
Ako vnímate jednotlivé spoloč-
nosti Dalkia v regiónoch? Čo pri-
niesla Dalkia zákazníkom kon-
krétne v Senci? 
Vďaka zodpovednému prístupu 
všetkých pracovníkov, prísnym me-
tódam a výmene skúseností máme 
dnes dobré výsledky v návratnosti 
a šetrení energie. Nesporne naj-
väčším prínosom Dalkie pre Se-
nec je ukončenie dobudovania 24 
domových odovzdávacích staníc                                                                 
v okruhu kotolne Boldocká. Príp-
rava teplej vody sa tak presunula 
z kotolne do jednotlivých domov       
a výsledkom je odstránenie chlad-
nutia vody počas cirkulácie od ko-
tolne po dom a späť a na ohriatie 
teplej vody sa spotrebuje menej 
tepla. Výsledkom budovania DOS 
je nižšia cena 1m3 teplej vody.        
V minulosti fungovalo jednotné 
vykurovanie pre celé sídlisko, bez 
ohľadu na to, či je dom zateple-
ný alebo nie. Vybudovanie DOS 
umožnilo reguláciu kúrenia, teda 
začiatok a koniec vykurovania, 
stanovenie výšky teploty kúrenia 
individuálne pre každý dom.
V čom vidíte pozitíva a kde sú 
potrebné zlepšenia v jednotli-
vých regiónoch Slovenska?  
Veľmi pozitívne vnímam hlavne ko-
munikáciu s našimi klientmi, ktorú 
sa snažíme už niekoľko rokov zlep-
šovať. Vracajú sa nám pozitívne 
ohlasy na náš časopis Termoinfo, 
prostredníctvom ktorého chce-
me zdokonaliť komunikáciu so 
zákazníkmi. Teší nás, že na našu 
webovú stránku www.dalkia.sk sa 
prihlasuje stále viac návštevníkov. 
Neustála komunikácia s našimi 
klientmi pre nás znamená mož-
nosť dokázať profesionalitu, a tak 
lepšie adaptovať naše služby voči 
zákazníkom.

Hovoríme s generálnym riaditeľom akciovej spoločnosti Dalkia, Vincentom Barbierom 

Odberatelia tepla nepociťujú dôsledky zavedenia 
eura a ekonomických zmien v našich službách
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Program na jún
AMFITEÁTER

Začiatok predstavení 
od 1. do 13. júna o 21. hod.

od 14. do 30. júna o 21.30 hod.

11. 12 štvrtok – piatok
RÝCHLI A ZBESILÍ
Nový model. Pôvodné súčiastky. Štvrtý 
diel slávnej akčnej série. USA, nevhod-
né do 12 r., 99 min.

Vstupné: 2,50 eur (75,30 Sk)

Začiatok predstavení o 21.30 hod.

14.15. nedeľa – pondelok
VOJNA NEVIEST
Najlepšie kamošky..., až do svadby!         
V hlavných úlohách: Kate Hudson             
a Anne Hathaway. USA, nevhodné do 
12 r., 88 min.

Vstupné: 2,50 eur (75,30 Sk)

16. utorok
POKOJ V DUŠI
Súčasný príbeh o priateľstve a zrade. 
SR, nevhodné do 15 r., 95 min.

Vstupné: 2 eurá (60,25 Sk)

18. štvrtok  
NÚDZOVÝ VÝCHOD
Výnimočný príbeh – výnimoční tvorco-
via a predstavitelia Leonardo Di Caprio          
a Kate Winslet. „Ľudská tragédia spo-
číva v tom, že nech akokoľvek sa  sna-
žíme, nakoniec zostávame vždy sami.“ 
USA, nevhodné do 15 r., 119 min.

Vstupné: 2,50 eur (75,30 Sk)

19. piatok
TANGO S KOMÁRMI
Obraz konfliktov mužov a žien, ako             
i tajomstvá ľudských osudov, ktoré by 
mohli dospieť aj k ozajstným drámam. 
Vo filme vášeň a napätie, konflikt i sú-
lad pohlaví. Hrajú: Roman Luknár, Ady 
Hajdu, Tereza Brodská, Tereza Nvotová, 
Diana Móorová, Zuzana Fialová. SR/ČR, 
nevhodné do 15 r., 97 min.

Vstupné: 2 eurá (60,25 Sk)

20. 21. sobota – nedeľa
ANJELI A DÉMONI
„Da Vinciho kód“ sa vracia, aby uvie-
dol netrpezlivo očakávaný film Anjeli                
a démoni, založený na románovom 
bestselleri Dana Browna. V hlavnej úlo-
he Tom Hanks. USA, nevhodné do 15 r., 
135 min.

Vstupné: 3 eurá (90,38 Sk)

22. 23. pondelok – utorok
ZNOVU 17
V spomínaní na minulosť - aké všetko 
bolo skvelé, keď mal 17, skočí do rieky 
a zrazu má znovu 17... Komédia. USA, 
nevhodné do 12 r., 102 min.

Vstupné: 2,30 eura (75,30 Sk)

25. štvrtok
NEBO, PEKLO...ZEM
Hra na lásku a erotiku, na nedostup-
nosť a zodpovednosť, na „matku“ a mi-
lenku sa začína. SR/ČR, nevhodné do 
18 r., 80 min.

Vstupné: 2,30 eura (75,30)

27. 28, sobota – nedeľa
NEDODRŽANÝ SĽUB
Skutočný príbeh plný ľudskosti, útrap      
i dojímavých momentov. Zachytáva 
príbeh židovského chlapca Martina 
Petráška, ktorý vďaka svojmu odhod-
laniu, riskantným rozhodnutiam, ale 
i náhodám a šťastiu prežil 2. svetovú 
vojnu. Dnes má 83 rokov a žije v USA. 
Film získal na Los Angeles Jewish Film 
Festival v USA hlavnú cenu v kategórii 
hraný film. Hrajú: Ondřej Vetchý, Samo 
Spišák, Marián Slovák, Roman Luknár, 
Juraj Nvota, Filip Renč, David Hartl (zo 
Senca) a ďalší. SR, nevhodné do 12 r., 
124 min.

Vstupné: 2,50 eura (75,30 Sk)

29. 30. pondelok – utorok
STAR TREK 11
Je jedenásty v rade a pritom prelomo-
vý. Tradičný sci-fi  humor, erotika a veľ-
kolepé akčné scény. USA, nevhodné 
do 12 r., 126 min.

Vstupné: 2,50 eura (75,30 Sk)

Kultúrne podujatia: LABYRINT

29.  pondelok o 18. hod.
ORIENT SHOW 
- záverečné vystúpenie kurzu orientál-
nych tancov a skupiny AL SAHAR- kon-
certná hala  

Vstupné: 1,50 eura (45,20 Sk)

Kultúrne podujatia:  KINOSÁLA
 
12. (piatok) o 18. hod.
Absolventský koncert tanečného od-
boru SZUŠ R. Madarászovej

25. (štvrtok) o 15. hod.
Rozlúčka s deviatakmi ZŠ Tajovského

Spoločenská kronika
Narodili sa

Tereza Vargová, Peter Szabo, Romana Szabová, Natália 
Darnadiová, Nidal Saleh, Michal Takács, Jakub Poláček, 
Sabina Bernátová, René Švenda, Miriam Selyemová, 
Ján Pavúček, Magdaléna Mészárosová, Ema Malčeko-
vá, Nela Malčeková.

Manželstvo uzatvorili
Tomáš Kajoš - Monika Polakovičová, Gábor Benkucs 
- Andrea Venchichová, František Palko - Miroslava Pet-
rovičová, Radoslav Szabo - Zuzana Laluhová, Ing. Ma-
rian Mečiar - Zuzana Havráneková, Miroslav Lengsfeld 
- Kristína Prokešová, Dalibor Martišovič - Martina Ma-
gyaricsová, Mustafa Türktekin - Viera Belányiová, Pavol 
Hyroš - Mária Čiriková, Martin Meszáros - Jana Rybecká, 
Goran Houdek - Eva Pecharová, Milan Šmida - Lenka 
Krištofová

Blahoželáme jubilantom
Dňa 15. júna sa naša drahá mamička 
Eva Šarmírová, rod. Magyaricsová, 
dožíva krásneho životného jubilea 70 
rokov. Pri tejto príležitosti jej zo srdca 
želáme všetko najlepšie, veľa zdravia 
a šťastia. Touto cestou prajeme všetko 
najlepšie aj nášmu ockovi Rastislavovi 
Šarmírovi, ktorý 21. júna oslávi 74. na-
rodeniny. Dcéry Adriana, Iveta a Edita 
s rodinami.

Slovenský zväz telesne
postihnutých ZO č. 215 v Senci

MUDr. Mária Fullová (60), Mikuláš Takáč (70)

Jednota dôchodcov MO v Senci 
Irena Kubovičová (65), Anna Lacková (65), Štefan Bučan 
(70), Naďa Chlumetzká (75)

Klub dôchodcov 
Štefan Bučan (70), Stanislav Detari (65), Irena Kubovičo-
vá (65), Vojtech Rezsnák (65), Irena Hegyiová (60)

Navždy nás opustili
Anna Filová (1933), Ján Vrtík (1932), Jarmila Labudo-
vá (1948), Ľudovika Jakabovičová (1925), Pavel Lauko 
(1948), Ing. Roland Snoha (1959), Lenka Podobníková 
(1924), Pavol Feranc (1914), Angela Jánošíková (1924), 
Valéria Kissová (1932) 

Fájó szívvel mondunk köszönetet minden rokonnak, 
barátnak, ismerősnek, akik elkísérték utolsó utjára  sze-
rető feleséget, édesanyát, testvért, nagymamát, anyóst 
Fülöp Erzsébetet, aki  életének 59. éveben eltávozott 
körünkből. Köszönjuk a sok virágot es vígasztaló sza-
vakat, amelyekkel igyekeztek enyhíteni fájdalmunkat. 
Gyászoló család.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym za 
prejavenú sústrasť a kvetinové dary pri poslednej rozlúč-
ke s našou milovanou manželkou, mamičkou, sestrou, 
babkou a svokrou Alžbetou Fülöpovou, ktorá nás nav-
ždy opustila 19. mája 2009 vo veku 58 rokov. Smútiaca 
rodina.



Bolo to úžasné, také akcie 
treba opakovať. Aj takéto 
reakcie odzneli na adresu 
sobotňajšieho zábavného 
dopoludnia, ktoré sa kona-
lo pri príležitosti sviatku detí                
v areáli Materskej školy na Ky-
suckej ul., a ktoré sa už stáva 
tradíciou v rámci Otvorenej 

školy. Prišlo naň okolo 60 
detí (škôlkarov, aj tých, ktorí 
nastupujú v septembri), ktoré 
sprevádzali rodičia. Bonbó-
nikom bol pristavený veselý 
kolotoč, ktorý zabezpečil 
jeden z rodičov, deti mali ra-
dosť z kreslenia na chodníku, 
v pieskovisku sa hrali na stav-

bárov i pekárov. Čakali ich aj 
malé prekvapenia v podobe 
pestrofarebných balónikov      
a sladkostí. Ako uviedla ria-
diteľka škôlky Kvetoslava Ko-
váčová, cieľom akcie bolo o. 
i. nielen prezentovať pedago-
gické metódy, ale aj rozšíriť 
spoluprácu s rodičmi.      (el)
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Už mesiac sa malí škôlkari 
tešia z nového dopravného 
ihriska v areáli súkromnej ma-
terskej školy (SMŠ) vo Svätom 
Martine. Občianske združenie 
(OZ) pri SMŠ Senec - Svätý 
Martin s pomocou dobrovoľ-
níkov, príspevkov od Nadácie 
Tatra banky a s podporou 

riaditeľky SMŠ Evy Hurtovej 
úspešne zrealizovalo projekt 
Naša kamarátka – Križovatka. 
Výsledkom je malé dopravné 
ihrisko s prenosnými sema-
formi, značkami a dopravnými 
prostriedkami. 
Deti sa tu už v predškolskom 
veku hravým spôsobom obo-

známia so základnými pravid-
lami cestnej premávky a bez-
pečnosti na cestách. 
Ďakujeme všetkým, ktorí sa 
pričinili k uskutočneniu pro-
jektu.
Edita Tóthová, predsedníčka OZ 

foto Alexandra Kriššová

Zvíťazili mladí 
ZÁCHRANÁRI 
Výborne ovládajú topografiu, 
zdravotnú aj požiarnu prípra-
vu, presne strieľajú zo vzdu-
chovky a teoretickými vedo-
mosťami sa dobre prezento-
vali v testoch. Družstvo zo ZŠ 
Tajovského v zložení  Martina 
Cveková, Michaela Rekeňová, 
Tomáš Csápai, Tomáš Cha-
lász získalo na krajskom kole 
Súťaže mladých záchraná-
rov CO, ktoré sa uskutočnilo                                                          
v Bratislave na výstavisku In-
cheba, prvé miesto v konkuren-
cii dvanástich družstiev. Ďalšie 
družstvo zo ZŠ Tajovského 
obsadilo pekné 4. miesto (Na-
tália Kolembusová, Dominika 
Bučanová, Jaroslav Bučan, 
Lukáš Mráz). Víťazi postúpili na 
celoslovenskú súťaž.

  (el)

Bonbónikom VESELÝ KOLOTOČ

NOVÁ KAMARÁTKA križovatka

UCTILI SI 
Štefánika 
V máji sa v kultúrnom stredisku 
uskutočnila slávnostná akadé-
mia pri príležitosti 90.výročia tra-
gickej smrti jednej z najvýznam-
nejších osobností slovenského 
národa. Milan Rastislav Štefánik 
bol vynikajúci vedec – astronóm, 
vysoký politický činiteľ v období 
1. svetovej vojny, jeden z najús-
pešnejších vojakov francúzskej 
armády. Bol však aj zakladateľ 
česko-slovenských  légií v zahra-
ničí a jeden zo zakladateľov čes-
ko-slovenskej štátnosti. K sláv-
nostnej atmosfére prispel pred-
nes recitátorky a herečky Evy 
Kristínovej, pekný výkon spevác-
keho zboru MO Matice sloven-
skej s dirigentom Kolarovičom    
a prednes hudobných skladieb                                                        
v podaní študentiek Gymnázia A. 
Bernoláka a ich profesorky Mgr. 
Strivinskej. E. Kristínová recito-
vala verše Štefana Krčméryho, 
uviedla citáty osobností Európy 
o M.R.Štefánikovi a slová literár-
neho vedca Alexandra Matušku. 
Z akadémie si prítomní odnášali 
obraz človeka obetavého, ver-
ného, hrdinského a čistého, ako      
o ňom hovoril Milan Rúfus v bás-
ni Bradlo: Ten, kto raz niesol za 
všetkých na pleciach ľudskú bo-
lesť, nemôže celkom odísť. Trvá 
v závete. Mierou bytia je miera 
obete.                Helena Čajková
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A Fiatal Életmentők Katasztrófavédelmi 
Versenyének kerületi fordulóján, amely 
2009.05. 14-én zajlott Győrött, a Szenczi 
Molnár Albert Alapiskola csapata 2. hely-
ezést ért el. A csapat tagjai: Csuka Lau-
ra, Opavská Laura, Halász Ádám, Vincze 
Gábor. 

Na krajskom kole Súťaže mladých záchra-
nárov proti katastrofám, ktoré sa uskutoč-
nilo 14. mája v Maďarsku v Győri, získalo 
družstvo zo ZŠ s VJM A. M. Szencziho                                                                          
v Senci  2. miesto (Laura Csukaová, Laura 
Opavská, Adam Halász, Gábor Vincze).

ZÁCHRANÁRI medzi najlepšími

Pozývame do maďarského mestečka
Györ za nákupmi a relaxom
Kedy?           15. 7. 2009
Program:  
7. hod. - odchod zo Senca, z námestia
8.30 hod. - príchod do Györu
8.30 - 11.30 - individuálna obhliadka 
mesta a trhy (trhy sa konajú každú stre-
du a sobotu)
12.30 - 15.30 - kúpanie v areáli Termál-
neho kúpaliska Rába Quelle
16. hod. - odchod z Györu
17.30 hod. - príchod do Senca
 
Cena: 12 eur / osoba
   9 eur / dieťa do 12 r.
   0 eur / dieťa do 3r.
Cena zahŕňa: autobus Senec - Györ 
– Senec
Cena nezahŕňa:  poistenie, vstup na 
termálne kúpalisko, služby kúpaliska

Vstupné na kúpanie si každý hradí 
sám na mieste pobytu:
3 - hod. vstupenka pre osobu        
 1.700,- Ft = 6,07 eur
3 - hod. vstupenka pre dieťa do 16 r.
 1.300,- Ft = 4,64 eur
Skrinka na odloženie vecí
 400,- Ft = 1,43 eur

Prepočet kurzu podľa ECB z 1.6.2009

Prihlásiť sa môžete najneskôr do 4 
dní (do 15. hodiny) pred daným dátu-
mom: termín 15. 7. 2009. Výlet sa usku-
toční pri min. počte 30 osôb!!!

Turistická informačná kancelária
Mierové nám. 19, 903 01 Senec
Tel.: 02/4592 8224
e-mail: scr@slnecnejazerasenec.sk

Oly szép a régi
Van már bőven új, de hol a régi?
csak álmok élnek,de mind-mind kérdi,
látod még testvér, lelked látja még?
az ősit, szépet, vezet még a rég?
lépj a múltba be, lásd, érezd mi volt!
oly szép a régi, szűzi, nem koholt!
mert az út, tudom, előre vezet,
de azt vezeti, aki nem felejt!
festenék bár én, sajnos, ez nem megy,
csak írni tudok, de ez egy vershegy,
Szenc, a régi, él szívében soknak?
ami volt, eltűnt, de látja agyam,
mind bennem élnek, ezt látom magam,
malom, téglagyár meg villanytelep,
magnemesítő, szívem úgy remeg,
Franciska- otthon, de sok szép emlék,
fogadó, mozi, veletek lennék,
régi Szenc, drága, erőt adsz nekem,
mutatod utam, hol van a helyem!
kell az új, tudom, de a múlt éljen,
éj éj után mindig: hajnalt megérjen!
múltunk az alap, ha nincs: elveszünk,
védni, óvni kell, kéri jellemünk!
tedd jobbá jövőnk, de mindhalálig,
és ne feledd múltunk élted zártáig!
emlék, adj erőt, töretlen hitet,
és mindenkinek szerető szívet.

Mgr. Katona Roland

Festival Belcanto
medzinárodne
V priestoroch rímsko - katolíckeho kos-
tola sa uskutočnil nultý ročník festiva-
lu speváckych zborov Belcanto 2009          
s medzinárodnou účasťou.

Vystúpili na ňom zbory Coro Croz de la 
Stria (Spiazzo - Taliansko), Coro Lauda-
mus (Piešťany) a Belcanto (Senec). Na 
úvod zaznelo Laudamus Te od A. Vivaldi-
ho v speváckom podaní Mgr. art. Zuzany 
Szabó a Zuzany Ballánovej, ktoré korepe-
tovala Mgr. art. Renáta Ruttkayová.
Členovia talianskeho miešaného zboru 
vniesli do Festivalu jedinečnú atmosféru 
svojej domoviny. Aké sú ich hory v oblas-
ti Spiazza – vysoké, čisté, kúpajúce sa         
v oblakoch i slnku, také sú aj ich piesne                                  
a srdcia... Zvláštne čaro dodávala ich 
spevu tzv. zádrž - dlhý tón v jednom hla-
se, ktorý podfarboval hlasy ostatné. 
Zbory Coro Laudamus z Piešťan a Bel-
canto zo Senca spievali pod vedením di-
rigenta Mgr. art. J. Procházku. Repertoár 
bol postavený na sakrálnej skladbe Mes-
sa breve in C od Ch. Gounoda. Jej tóny 
prenikali do sŕdc poslucháčov, navodili 
úžasnú atmosféru. Na záver zazneli dve 
z piesní vyjadrujúce ducha nášho národa 
– Aká si mi krásna a Mikulecká dedina.

(M.M.)



V máji sa vo francúzskom mes-
tečku Guipavas konal už 32. 
ročník Medzinárodného futbalo-
vého turnaja Challenge du Prin-
temps, na ktorom sa zúčastnilo 
90 mužstiev z desiatich krajín, 
ktoré vyslali okolo 1000 hráčov. 
Desiaty raz sa na ňom zúčast-
nil aj ŠK SFM Senec - Veľký 
Biel. Po spoločenskej stránke 
opäť potvrdil štatút VIP účast-
níka. Hráči nesklamali ani svo-
jou hrou. Žiaci nar. po 1.1.1997 
vedení trénerom A. Nagyom             
a vedúcim mužstva J. Kuzmom 
síce nepostúpili zo šesť člen-
nej skupiny, ale víťazstvo nad 
Le Havre 1:0 má svoju cenu. 
Rovnako konfrontácia so špič-
kovým holandským mužstvom 
Sparta Rotterdam, s výsledkom 
1:3. Viac sa darilo ročníku 1999, 
s trénerom A. Leginuszom, 
jeho asistentom J. Chmúrom                

a vedúcim mužstva I. Stellárom. 
Chlapci obsadili medzi 48 muž-
stvami pekné 13. miesto. Najprv 
postúpili zo skupiny, keď za se-
bou -  po výsledku 1:0, nechali 
prvoligový OSC Lille. V najlep-
šej šestnástke celkov nesta-
čili na výbery O. Marseille a S. 
Rotterdam. Ale už možnosť hrať            
s týmito klubmi bola pre chlap-
cov veľkým zážitkom a veľkou 
futbalovou školou. Vo finále 

staršej kategórie vyhral Paris 
Saint Germain nad SCHALKE 
04, v mladšej Standard Liege 
nad Nancy. Tento turnaj nie je 
len o futbale, ale aj o spoznáva-
ní Francúzska, jeho histórie či 
zvykov a stravovania. O kvalite 
turnaja, jednotlivých účastníkov 
a výsledkoch sa dozviete na 
stránke www.challengeduprin-
temps.fr.

Dušan Badinský
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Nový športový areál s ume-
lým osvetlením slávnostne 
otvorili za Stredou odbornou 
školou na Kysuckej ul. Pás-
ku prestrihli veľvyslankyňa 
Nórskeho kráľovstva v SR 
Brith Lovsethová, podpred-
seda vlády Dušan Čaplovič, 
predseda Bratislavského sa-
mosprávneho kraja (BSK) 
Vladimír Bajan, primátor Ka-
rol Kvál, predseda ŠK SFM 
Senec – Veľký Biel Alexan-
der Matlák a prezident Slo-
venského futbalového zväzu 
František Laurinec. Ako uvie-
dol primátor K. Kvál, keď deti 

budú športovať, budú mať 
menej času na chodenie po 
podnikoch, na alkohol a pod. 
Projekt ocenil aj D. Čaplovič, 
ktorý vyzdvihol vzájomnú 
spoluprácu v rámci nórskych 
zdrojov, BSK a mesta. Župan 
V. Bajan zdôraznil, že táto 
investícia v prospech mesta, 

detí a občanov je najlepšia, 
akú si vie predstaviť. A. Mat-
lák: „Predovšetkým chceme 
ešte viac pritiahnuť k športu 
deti.“ Veď len v klube SFM 
Senec ich je okolo 300. Are-
ál, ktorého súčasťou je aj bu-
dova so šatňami, sociálnymi 
zariadeniami a malá tribúna, 

postavili za sedem mesiacov. 
Futbalové ihrisko s umelou 
trávou má rozmery 105 x 68        
a tri tenisové kurty majú ume-
lý povrch. Areál, ktorý reali-
zoval ŠK SFM Senec, je ur-
čený hlavne deťom a mladým 
ľuďom na trávenie voľného 
času. Pred oficiálnym otvo-
rením si na novom ihrisku za-
hrali mládežnícke celky SFM, 
na záver si zmerali sily hráči                                               
z Úradu vlády proti celku zlo-
ženého z mestských poslan-
cov a trénerov SFM Senec. 

Eva Lauková
foto Ján Lauko 

Slúžiť začalo veľké FUTBALOVÉ ihrisko
a tri tenisové kurty

Náklady na výstavbu Futbalového centra pre mimoškolské ak-
tivity detí a mládeže sú približne 800-tisíc eur, z nich 85 percent 
bolo financovaných z Nórskeho finančného mechanizmu a Fi-
nančného mechanizmu EHP a 15 percent zo štátneho rozpočtu 
SR. Pozemkom, na ktorom športový areál stojí, vyšiel v ústrety 
BSK - mestu ho dal do dlhodobého prenájmu.

Zážitok a veľká futbalová ŠKOLAMEGATURNAJ
otvára brány
Už 11. ročník Medzinárodného 
mládežníckeho turnaja detí vo 
veku od šesť do devätnásť rokov 
sa koná v dňoch 19. až  21. júna. 
Zúčastní sa na ňom 81 mužstiev 
z Česka, Maďarska, Chorvát-
ka, Srbska, Gruzínska, Poľska, 
Líbye, Bosny a Hercegoviny                
a Slovenska. Na turnaj príde 
42 klubov a okolo 1620 mla-
dých futbalistov, ktorí odohrajú 
182 zápasov na ihriskách NTC                 
v Senci a v okolitých obciach. 
Finálové zápasy sa hrajú 21. 
júna vo Veľkom Bieli od 9. do 
17. hod. Hrá starší a mladší do-
rast, starší a mladší žiaci, príp-
ravka   a najmladšie pusinky. Se-
nec reprezentujú hráči ŠK SFM 
Senec - Veľký Biel.
Slávnostné otvorenie sa koná 
pred mestským úradom 19. 
júna od 20. hod.                     (r)
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Kedysi to boli rivali, ich zápasy 
mali dramatický náboj. Aj keď 
muži zo Šale dúfali, že skóre 
skončí v ich prospech, napokon 
Senčanom podľahli 5:1. Z tráv-
nika na štadióne NTC v Senci 
ich vyhnalo spustené zavlažo-
vanie. Tej spŕške vody sa z chuti 
zasmiali.
Spomienkový futbalový zápas 
legiend Senec - Šaľa bol osla-
vou výročia, keď pred 20 rokmi 
Senčania historicky postúpili do 

najvyššej 1. SNFL. Tešili sa naň 
všetci, Šaľania podobnú oslavu 
robili už vlani. Opäť sa stretli, 
tentoraz v Senci. Prišli hráči, 
tréneri, funkcionári, aj Miroslav 
Babiak, ktorý v čase slávy ako 
lekár len začínal. Hlásateľka No-
rika Bordácsová hlásila vtedy, a 
hlási aj dnes. Pospomínali, za-
hrali si. A neprekážalo im ani, že 
sa dvaja z nich zranili. Františ-
ka Čavoja odniesli dokonca na 
nosidlách, Peter Slovák si zranil 

členok. Nezabudli ani na tých, 
ktorí už nie sú medzi nimi. Minú-
tou ticha si uctili maséra Joze-
fa Kučeráka, predsedu Milana 
Janovíčeka, tajomníka Júliusa 
Szabadoša, aj lekára Gedeona 
Kráka.
Prekvapila ich tenistka Domi-
nika Cibulková, ktorá im spolu   
s primátorom Karolom Kválom 
odovzdala pamätné diplomy.

Eva Lauková
foto Ján Lauko

Povzbudzovala (aj) MARTINA HROMKOVIČA

LEGENDY ako v čase slávy

Senčania boli prekvapení, keď 
uvideli v hľadisku na štadióne 
NTC v Senci povzbudzovať 
najúspešnejšiu slovenskú te-
nistku Dominiku Cibulkovú. 
Povedala nám, že prišla s ka-
marátmi, fandila slovanistovi 
Rolandovi Schleiferovi, ale 
aj Martinovi Hromkovičovi zo 
SFM Senec. „Máme spoloč-
ného kondičného trénera,“ 
vysvetľovala. Zrejme povzbu-
dzovala obe strany rovnako, 
pretože zápas – posledný do-
máci v tejto sezóne sa skončil 

2:2. Dominika však už bola 
povzbudzovať aj na stretnu-
tí s Nitrou a ako nám viacerí 
potvrdili, najviac povzbudzuje 
Martina Hromkoviča... Úspeš-
ná Dominika bola ako vždy 
vysmiata a spokojná, veď ne-
dávno na parížskom turnaji 
Roland Garros dosiahla svoj 
životný úspech, keď prehrala 
až v semifinále so svetovou 
jednotkou Dinarou Safinovou. 
Naša jednotka sa už teší na  
trávnatý Wimbledon. 

Eva Lauková, foto Ján Lauko 

Valentín Gergely (64) bol          
z prítomných na spomienko-
vom zápase najstarší, no hral, 
akoby tých krížikov na chrbte 
mal podstatne menej. „Takéto 
stretnutia sú veľmi obohacu-
júce. A vôbec šport, ku ktoré-
mu, keď niekto správne privo-
nia, nevie ho opustiť. Ja sa ho 
držím už roky.“



Tenis, tento krásny „biely 
šport“ vedie rebríčky popu-
larity na celom svete. Senec       
v ňom zatiaľ nikto nereprezen-
toval, keďže tu doteraz nebol 
žiadny tenisový klub ani teni-
sový areál, v ktorom by sa sú-
ťažná činnosť mohla realizo-
vať. Od minulého roku tu však 
pôsobí  Tenisová škola Return 
pod vedením Mgr. Roberta 
Princa, absolventa FTVŠ UK   
v Bratislave.

Koho medzi seba prijmete?
- Našu školu môžu využiť za-
čiatočníci, menej  pokročilí, vý-
konnostní hráči, ale i rekreační. 
Za necelý rok v nej pravidelne 
trénuje 23 hráčov - detí, ale aj 
dospelých a záujem o tenis               
v našom meste stále stúpa. 
Rovnako nám v Senci pribudli 
nové tenisové ihriská a veríme, 
že nie posledné.
Kedy je najlepšie začať s teni-
som?
- Najperspektívnejšie sú deti. 
Najlepšie je začať medzi šies-
tym a deviatym rokom. Deti 

trénujú v skupinách dva až tri-
krát do týždňa (v závislosti od 
veku a schopností), po celý rok,            
v lete pod holým nebom a v zim-
nom období v tenisovej hale.      
V kolektíve sa vytvárajú interak-
tívne vzťahy, deti sa navzájom 
motivujú a súťažia, kto bude 
lepší. Pri dobrom vedení tréne-
ra si vytvárajú a budujú správny 
hodnotový rebríček, upevňujú 
morálno-vôľové vlastnosti, roz-
víjajú rozumové schopnosti, 

učia sa vzájomnej úcte a tole-
rancii a vytvárajú si pre ne tak 
dôležité priateľstvá.
Sú tréningy veľká drina?
- Naopak, je tam živo, veselo       
a najmä hravo. Deti začínajú 
všeobecnou pohybovou príp-
ravou, výučbou základnej tech-
niky tenisových úderov, až po 
samotnú hru a vzájomné  tré-
ningové zápasy. Je pre nás veľ-
mi dôležité, aby deti neviedli len 
pasívny život pred televízorom 

a počítačom, ale aby sa aktív-
ne venovali športu na čerstvom 
vzduchu, v športovom prostredí 
pod vedením kvalifikovaných 
trénerov. A aby tréningy boli do-
stupné pre väčšinu detí.
A čo ostatní?
- Tí, ktorí sa chcú tenisu venovať 
výkonnostne, trénujú častejšie 
a majú vypracovaný dlhodo-
bý plán, ktorý zahŕňa okrem 
samotného tenisu i kondičné 
tréningy a účasť na tenisových 
turnajoch. S tenisom je však 
možné začať v akomkoľvek 
veku. Preto radi medzi sebou 
privítame deti a mládež, ale aj 
dospelých, ktorí sa u nás môžu 
s tenisom oboznámiť formou 
tenisových prípraviek, kurzov, 
prípadne sa neskôr zapojiť do 
dlhodobejších tréningových 
cyklov. Tých, ktorým sa tenis 
páči a chceli by sa mu venovať, 
pozývame, aby sa prišli pozrieť 
na naše tréningy.
Info: www.tenis-senec.sk, ale-
bo na telefónnom čísle 0918 411 
830.

Eva Lauková
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Beach volejbalové TURNAJE na Slnečných jazerách

Zlatý kov PRE SENČANA

Na severnej strane jazier v areáli Holiday 
Village sa 17. júna koná žiacky turnaj       
v beach volejbale chlapcov a dievčat pre 
ŽŠ, so začiatkom o 8.30 h.
Turnaj Dieťa a rodič v dvoch kategóriách 
(dieťa do 15 rokov a nad 15 rokov) sa 

uskutoční 20. júna, začína sa o 8. h. Pri-
hlášky posielajte na mail: jana.leginuso-
va@gmail.com.
Tradičný už 11. ročník mix Beach volej-
balový turnaj v Senci sa koná 5. júla, 
tentoraz len v jednej kategórii. Do 15. 

júna je spustené prihlasovanie pre Sen-
čanov, po tomto termíne sa môžu prihlá-
siť aj ostatní. Keďže turnaj je zapojený do 
série turnajov Beach Open Series (www.
beachopenseries.sk), prihlasujte sa na 
adresu (jorgonas@pcrevue.sk).

Robert Princ: Najperspektívnejšie sú deti, začať sa však dá v každom veku

Gabriel Csémy (27) získal 
zlatú medailu  na majstrov-
stvách Slovenska telesne 
postihnutých športovcov       
v stolnom tenise v Ružom-
berku.

Vo svojej kategórii (TT6/TT7) 
sa mu po minuloročnom 4. 
mieste podaril v Ružomberku 
husársky kúsok. Ako uviedol, 
drina pod vedením skúse-
ného trénera Pavla Elgyutta 
v nitrianskom klube TP, kde 
dochádza dva razy do týž-
dňa, sa vyplatila. Nádejnému 

športovcovi v jeho napredova-
ní veľmi pomáhajú aj súťažné 
zápasy 7. ligy za STK Blatné. 
Gabriel si však uvedomuje, 
že na to, aby sa presadil na 
medzinárodnej úrovni, musí 
tvrdo trénovať aj doma po 
práci. Výborné podmienky 
mu vytvorili sponzori, ktorým 
veľmi pekne ďakuje. Pomohlo 
mu mesto Senec, firmy Mall.
sk, Agroreal Minarič, Panarea                                                    
a Marek Šmihel.
Gabriel trpí od roku 1998    
nervovo-svalovým ochorením 
- svalovou atrofiou. Napriek 

svojmu zdravotnému hendi-
kepu dosahuje v tomto športe 
výborné výsledky. Víťazstvom 
na majstrovstvách Slovenska 
získal aj nomináciu na medzi-
národný turnaj v Piešťanoch, 
na ktorom sa schádza svetová 
elita. 
A ako sa dostal k stolnému te-
nisu? „Kontakt mi sprostred-
kovala olympijská medailistka   
Alena Kánová, trénujem dva 
roky. A hoci bývam po trénin-
goch veľmi unavený, chcem 
dosiahnuť ešte viac.“

Eva Lauková

Tréner Robert Princ so svojimi zverencami

ZÁUJEM O TENIS neustále stúpa



Keď prišiel Jarko Antalič (10) do cieľa, na 
znak víťazstva mal zdvihnutú ruku, ale aj 
slzy v očiach. Zvíťazil sám nad sebou, cel-
kovo skončil tretí. Avšak veľmi ho to škrelo, 
veď o víťazstvo v druhej jazde prišiel v po-
slednej zákrute záverečného kola, keď ho 
predbehol o päť rokov starší a aj takticky 
vyspelejší súper. Jarko mal už po prvom 
kole problémy s bolesťami, ktoré boli ná-
sledkom nedávneho nepríjemného pádu. 
Malý hrdina, jazdiaci za čes-
ký tím Osička, sa však zaprel            
a súťaž zvládol bravúrne. Ledva 
si vydýchol, už myslel na prete-
ky, konajúce sa nasledujúci deň     
v Žiline. Sám sa tak rozhodol...
Dve bravúrne jazdy vyniesli prvé 
miesto medzi seniormi Igorovi 
Podmanickému st. Je to o to 
obdivuhodnejšie, že za sebou 
mal dva mesiace intenzívnej or-
ganizačnej práce, aby sa areál 
bývalej tehelne, ktorý dovtedy 
slúžil len na tréningy, zmenil na 

majstrovské kolbište v rámci seriálu Malo-
karpatského pohára v motokrose.
V elitnej kategórii MXl do 500 cm3 si Igor 
Podmanický ml. vybojoval ôsme miesto. 
Rovnako suverénne zvládal aj moderova-
nie pretekov. V kategórii super seniori ob-
sadili zhodne siedme priečky Ján Rohár          
a Štefan Kamenár, Jozef Časný skončil      
v hobby triede B na 10. mieste. Všetkých 
zastrešuje Motoklub Senec.

Po prvý raz v Senci sa konajúce medzi-
národné preteky, na ktorých v deviatich 
kategóriách súťažilo 147 jazdcov, priniesli 
domácim nielen výborné umiestenia, ale 
aj uznanlivé ocenenia na adresu kvality. 
Ostatným usporiadateľom veľmi vysoko 
nasadili latku. Ako v tejto súvislosti uviedol     
I. Podmanický st., približne osem chlapov 
sa dva mesiace nezastavilo. Bývalá tehel-
ňa sa zmenila na nepoznanie. Pripravili 

nielen skvelú trať, kde až 30 
percent skokov urobili nanovo, 
ale spravili aj novú prístupovú 
cestu do areálu, vyrovnali terén-
ne nerovnosti v depe, intenzív-
ne zalievali trať. „Veľmi ústreto-
vé bolo mesto, rovnako viacerí 
sponzori.“ Afmosféra a výkony 
jazdcov nadchli aj primátora Ka-
rola Kvála. „Je obdivuhodné, čo 
pretekári na trati predvádzali.“ 
Zároveň  vyzdvihol prácu orga-
nizátorov  a výkony Senčanov.

Eva Lauková, foto Ján Lauko
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PREMIÉRA v starej tehelni
Zlato a bronz na pretekoch Malokarpatského pohára v motokrose pre Senčanov

Jarko Antalič na stupni víťazov Suverénne jazdil Igor Podmanický st. Z úspechu mal radosť, v tejto sezóne sa mu darí.

Aj Igor Podmanický ml. patrí stále medzi slovenskú špičku. Jarko Antalič v plnom nasadení.


