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Tvárou Le Provocateur je Paulína Jablonovská

Na vianočné trhy sa tešil každý. Dievčatá zo ZUŠ Fándlyho predávali výrobky školy.       foto Ján Lauko

Milí Senčania, krásne prežitie 

vianočných sviatkov, veľa lásky, 

pokoja a pohody v kruhu vašich 

najbližších a do nového roku 2010 

predovšet kým zdravie, šťastie 

a spokojnosť praje primátor Karol Kvál.

Nový rok privítame spoločne na Nám. 1. mája pred 

kultúrnym domom so šampanským a ohňostrojom.

Spoza Okrúhleho stola
Na tradičnom Okrúhlom stole 
sa v kultúrnom dome stretli 
predstavitelia mesta s ob-
čanmi. Úvod venovali odpoč-
tu úloh z predchádzajúceho 
stretnutia. Ako problém pri-
mátor Karol Kvál spomenul 
čističku odpadových vôd, kto-
rá kapacitne nestačí. Situácia 
sa však rieši. V rámci priorít 
mesta sa dotkol zámeru vybu-

dovať pri pošte kruhovú križo-
vatku. „Rokujeme so Sloven-
skou správou ciest, keďže ide            
o štátnu cestu, je to ťažšie, ale 
pokračujeme. Chceme zjed-
nosmerniť cestu cez námestie 
a vybudovať približne 240 par-
kovacích miest.“ 
Primátor hovoril aj o novom  
územnom pláne. 

          (pokračovanie na str. 9)

Primátor mesta Senec
a Spolok seneckých podnikateľov

vás pozývajú na ukážku

ĽUDOVEJ ZABÍJAČKY
spojenej s ochutnávkou špecialít 

Kedy?
12. decembra (sobota)

O koľkej?
od 9. hodiny

Kde?
na Nám. 1. mája pred MsKS

POSLANKYŇOU
Gabriella Németh
Poslankyňou Bratislavského 
samosprávneho kraja (BSK) 
sa vo voľbách do zastupiteľ-
stva BSK stala aj PhDr. Gab-
riella Németh. V súboji o žu-
pana vyhral Pavol Frešo.

Vo volebnom obvode č. 15 
(Senec) G. Németh získala 641 
hlasov. Kandidovala za širokú 
koalíciu KDH, OKS, SDKÚ-DS, 
SMK-MKP. Volil sa iba jeden 
poslanec. Druhý najvyšší po-
čet hlasov - 538 získala MUDr. 
Emese Dobošová (HZD, ĽS-
HZDS, SMER, SZS), nasledo-
val Zoltán Polák (MOST-HÍD) 
s 298 hlasmi, Štefan Vrábeľ 
(EDS) s 245 hlasmi, nezávislá 
kandidátka Jana Turanská zís-
kala 176 hlasov.

(pokračovanie na str. 2)

Do odpadového hospodárstva 
v Senci a jeho okolí vstúpila 
silná rakúska spoločnosť AVE 
Energie. Jej dcérska spoloč-
nosť AVE SK vytvorila spo-
ločnú firmu so spoločnosťou 
Ekolo, ktorá tieto služby do-
teraz vykonávala. Poradcom 
sa stal Ing. Gabriel Klokner                      
z firmy Ekolo. Spolu so staros-
tami okolitých obcí a vedením 
mesta slávnostne otvorili tretiu 
etapu skládky komunálneho 
odpadu v Senci. Jej kapacita 
je 535-tis. m3, čo je v porovnaní                                                            

s predchádzajúcou o 200-tis. 
m3 viac. 
Ako uviedol G. Klokner, nová 
skládka má životnosť desať 
až pätnásť rokov. „Voľných je 
ešte 2,5 hektára pozemku, ak 
rátame aj s ďalšou etapou sk-
ládky, kapacity by mali vystačiť 
na zhruba 20 rokov.“ Skládka 
slúži pre 32 obcí ako doteraz, 
rovnako aj pre priemyselné 
regióny. Otvorenie tretej etapy 
znamená pre Senec a okolité 
obce stabilitu cien úložného 
bez väčších výkyvov.

(pokračovanie na str. 2)

Odpad na 15 ROKOV vyriešili
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Mesto získalo z fondov EÚ ďal-
šie financie, úspešný bol projekt 
pod názvom Park oddychu mes-
ta Senec – revitalizácia mestskej 
oddychovej zóny.
Areál, v ktorom sa konajú rôzne 
kultúrne vystúpenia a výstavy 
drobnochovateľov, sa nachádza 
pri futbalovom štadióne Národ-
ného tréningového centra. Jeho 
revitalizáciou sa rieši absencia 
ucelenej oddychovej zóny mimo 
rušného centra mesta. Začiat-
kom júla mesto podalo projekt 
na ministerstvo výstavby, splne-
né boli odborné kritériá, projekt 
dostal na ministerstve zelenú. 
Do začiatku marca sa má urobiť 
výberové konanie na dodávate-

ľa. Celková hodnota projektu je 
viac ako 789-tis. eur (takmer 24 
mil. Sk), mesto prispieva piatimi 
percentami. V rámci projektu sa 
má realizovať úprava verejného 
priestranstva (osadenie nových 
lavičiek, smetných košov, sto-
janov na bicykle, vybudujú sa 
chodníky, fontána atď.). Súčas-
ťou je aj rekonštrukcia pódia       
a hľadiska s lavičkami. Obnoví 
sa verejná zeleň, vybudujú sa 
detské ihriská, zrekonštruuje 
sa verejné osvetlenie, vchod do 
areálu a vstupná brána, osadí 
sa monitorovacia kamera. Cel-
ková plocha je 11-tis. metrov 
štvorcových. 

(el)

ÚSPEŠNÝ PROJEKT: 
park oddychu 

(dokončenie zo str. 1)
Poplatky za úložné, ktoré sú 
nižšie ako v iných mestách, idú 
do mestského rozpočtu.  Firma 
AVE sa bude intenzívne zao-
berať aj separovaným zberom. 
Podľa G. Kloknera samotný 
zber od občanov je vyriešený. 
„Kúpili sme novú technológiu, 
nové auto. Druhá stránka je 
spracovanie. Doteraz sa robilo 
v provizórnych podmienkach, 
ale už v krátkom čase sa bude 
spúšťať separačná linka v súčin-
nosti s AVE.“
„Naším cieľom bolo participovať 
na stavbe modernej skládky od-
padov a pripraviť sa na budúc-
nosť v rámci odpadového hos-
podárstva. Tak ako ponúkame 
služby pre viac ako päť miliónov 
obyvateľov v deviatich kraji-
nách, chceme ich ponúkať v tej 
najvyššej kvalite aj v rámci toh-
to regiónu. Máme záujem roz-
behnúť tu vo väčšom meradle 

triedenie odpadov, dosiaľ sa to 
robilo na báze malej triediarne. 
Zo zákona je povinnosť separo-
vať päť zložiek, v Senci priamo 
na skládke chceme dobudovať 
separačnú halu, kde sa budú 
druhotné suroviny rozseparo-
vávať. Robíme nadštandardne, 
na novej skládke v Senci sme 
použili dvoj- milimetrovú fóliu, 
slovenský zákon hovorí o fólii 
do 1,5 milimetra. V Senci chce-

me skvalitniť služby, aby mesto    
aj v oblasti odpadového hos-
podárstva malo najvyšší štan-
dard,“ uviedol konateľ AVE SK 
Mag. Peter Stöcker. V rámci od-
padového hospodárstva v Eu-
rópe spoločnosť AVE je jednou 
z najstabilnejších firiem, okrem 
iných ponúka svoje  služby aj 
pre štvrtinu obyvateľstva Prahy.

Eva Lauková
foto Ján Lauko

ODPAD na 15 rokov vyriešili

(dokončenie zo str. 1)

Jaroslav Jeleník (SaS) 158, 
Štefan Páchnik (SNS) 124, 
Zora Kováčová (ND, SF) 87      
a Zdenko Marton (KSS) 37. 
Volilo sa v trinástich okrskoch                         
a na voľbách v Senci sa zú-
častnilo 17,33% voličov, ktorí 
odovzdali 2368 obálok. Pavol 
Frešo (SDKÚ, KDH, SMK, OKS, 
Sloboda a Solidarita) zdolal                                            
v druhom kole volieb výrazným 
rozdiel súčasného predsedu 
Vladimíra Bajana (nezávislý,      
s podporou Smeru), keď získal 
66 163 hlasov (60,5%), jeho 
súper dostal 43 187  hlasov 
(39,5%). 
V obvode č. 15 (Senec) sa na 
voľbách župana zúčastnilo 
13,91% voličov (v Senci je 13 
671 voličov), platných hlasova-
cích lístkov bolo 1887. V. Bajan 
dostal 629 hlasov (33,33%)       
a Pavol Frešo 1258 (66,66%).
V novozvolenom zastupiteľstve 
BSK získala väčšinu poslanec-
kých kresiel koalícia KDH, OKS, 
SDKÚ-DS, SMK-MKP. Pripadlo 
jej 26 mandátov (59,09%). Ko-
alícia HZD, ĽS-HZDS, SMER, 
SZS bude mať 14 kresiel 
(31,81%), po jednom mandáte 
získali Sloboda a Solidarita, 
MOST-HÍD, jeden Občiansky 
kandidát a jeden nezávislý. 

Eva Lauková

Poslankyňou
Gabriella Németh

VIANOČNÉ 
pastorále

Spevácky zbor Belcanto spolu 
so speváckym zborom Coro 
Laudamu z Piešťan srdečne 
pozývajú na spoločný koncert 
„Vianočné pastorále“, ktorý sa 
uskutoční v nedeľu 13. decem-
bra o 19. hod. v rímskokatolíc-
kom kostole v Senci. 

Nech sa darí 
a zdravie slúži
Blížia sa krásne chvíle vianočné, 
v láske, šťastí, harmónii a poko-
ji prežite ich spoločne. Nie sú 
dôležité veľké dary, ale v novom 
roku nech sa vám darí, nech 
zdravie slúži všetkým. Zo srd-
ca želá viceprimátorka Helena    
Nemcová. 

Inzercia:

Doučujem 
matematiku žiakov ZŠ. 
Kontakt: 0944 331 727

Mesto Senec každý rok             
v rámci svojho rozpočtu vy-
čleňuje finančné prostriedky 
na podporu verejnoprospeš-
ných aktivít rôznych záujmo-
vých združení pôsobiacich 
na území nášho mesta. Ide 
o oblasť kultúry, záujmovej 
umeleckej činnosti, telesnej 
kultúry a športu a požiadať 

o ne môžu buď fyzické alebo 
právnické osoby.
Nové žiadosti o poskytnutie 
dotácie na rok 2010 musia 
žiadatelia predložiť do 31. 
decembra 2009 v podateľ-
ni MsÚ na predpísanom 
tlačive (je dôležité, aby kaž-
dá žiadosť podaná na úrade 
osobne mala pečiatkou po-

dateľne MsÚ). Subjekty, ktoré 
získajú finančnú dotáciu, sú 
povinné bezodkladne po jej 
použití, najneskôr však do 
10. januára nasledujúceho 
kalendárneho roku, predlo-
žiť na mestskom úrade jej 
zúčtovanie aj s povinnými 
prílohami. Tie sú uvedené 
spolu s ďalšími dôležitými in-

formáciami, týkajúcich sa po-
skytovania finančnej dotácie                           
z rozpočtu mesta, na stránke 
www.senec.sk. Nachádzajú 
sa pod linkom Mesto Senec 
- Samospráva - VZN a v rám-
ci toho VZN mesta Senec                                                   
č. 2/2005, ktorým sa určuje 
metodika poskytovania dotá-
cií z rozpočtu mesta. 

O dotácie treba požiadať do KONCA ROKA

Na otvorení skládky sa zúčastnili aj starostovia okolitých obcí.
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Poškodili auto 
Na základe telefonátu 21. no-
vembra ráno pred 9. hod. mest-
ská polícia prišla na Košickú ul., 
kde pri detskom ihrisku našla 
vozidlo Ford Focus, ktoré niekto 
polial neznámou tekutinou. Na-
vyše mu prepichli aj pneumati-
ky.                                         (el)

Pokutovali psíčkarov 
Mestská polícia na jednej z pra-
videlných kontrol 21. novembra 
v priebehu dvoch hodín kontro-
lovala trinásť psíčkarov, u piatich 
zaznamenala priestupky. Nereš-
pektovali zákaz voľného pohybu 
psov, resp. ich psy nemali evi-
denčnú známku. Všetci dostali 
pokutu po päť eur.                 (el)

Stíhaný za krádež
Polícia stíha 22-ročného Petra K. 
zo Senca  pre  prečin krádeže. 
V Kauflande si vložil do batohu 
tovar a odišiel bez zaplatenia. 
Skontrolovali ho pracovníci SBS. 
Keďže v priebehu roka dostal 
tretiu pokutu, hrozí mu pobyt vo 
väzení až na dva roky.           (el)

Uzávierka januárového
čísla mestských novín Senčan 

je v piatok 18. decembra.

Nebuďte ľahostajní, 

VOLAJTE 159
Vidíte, že niekto sprejuje budovy, 
pokúša sa vlámať do auta alebo 
iným spôsobom ničí cudzí maje-
tok? Volajte, aj anonymne, na bez-
platné telefónne číslo 159. Dnes sa 
to týka iných, zajtra to môže posti-
hnúť vás.                                      (r)

Predaj jabĺk
Predávame jablká 

z novej úrody za cenu 
od 0,20 Eur (6,05 Sk), 

aj na zimné uskladnenie. 

Otvorené 
po: od 13. do 18. hod., 

ut. – pia: od 9.30  do 12.30, 
13.30 do 18. hod., 

sob.: od 8. do 12. hod.

Jablkáreň Dodofruct, 
Lichnerova 30, Senec 
(ulička pri Unibanke).

Tel: 0915 971732

Na základe anonymného oz-
námenia hliadka mestskej 
polície zadržala 7. novembra 
v dopoludňajších hodinách 
dvoch podozrivých mladíkov 
Jakuba V. (14)  a Filipa O. 
(16), obaja sú zo Senca. Spre-
jom postriekali telocvičňu ZŠ           
s vyučovacím jazykom ma-
ďarským.
K  vandalizmu  sa priznali. Fi-
lip bude musieť  škodu zaplatiť     
z vlastného vrecka (rodičia sú 
za jeho správanie plne zodpo-
vední a tak to uhradia najprav-
depodobnejšie oni, pretože 
nie je zárobkovo činný). Jakub 
sa rovnako priznal ku všetkým 
nápisom „CSV“, ktorými ozna-
čil už mnoho verejných pries-
transtiev, verejnoprospešných 
zariadení, ale aj súkromných 
objektov. 
Touto cestou chceme vyzvať 
všetkých, ktorí sú poškodení 
sprejovým nápisom „CSV“, 

aby sa prihlásili na Obvod-
nom oddelení PZ v Senci 
- uplatnili si svoje zákon-
né právo na náhradu škody                                                        
a dožadovali sa spravodlivos-
ti. Poďakovanie patrí prísluš-
níkom mestskej polície, ale 

predovšetkým anonymnému 
občanovi, ktorý svojím ozna-
mom - všímavosťou a neľa-
hostajným prístupom prispel 
nielen k ochrane verejného 
poriadku, ale zabránil ďalšie-
mu ničeniu budov v Senci.  (r)

SPREJERI v rukách polície

Vianočný strom 
má 50 rokov
Tohto roku strom na tradičnú 
vianočnú výzdobu vedľa kul-
túrneho domu v Senci daroval 
obyvateľ Senca Tibor Lovas. 
Rástol pri jeho rodičovskom 
dome v Hrubom Šúri. Statný 
smrek za približne 50 rokov 
vyrástol do výšky osemnásť 
metrov, pri jeho osádzaní však 
tri metre museli spíliť. Mesto aj 
v mene občanov ďakuje za dar. 
Prevoz stromu zabezpečila fir-
ma Doprastav. 

(r)

Ohňostroj vyvolal reakciu.
POZOR NA SANKCIE
Po tom, ako mestská polícia 
pokutovala realizátora ohňos-
troja, ktorý sa konal v nesko-
rú nočnú hodinu na juhu Sl-
nečných jazier a rušil spánok 
mnohých, reagoval náčelník 
mestskej polície Ľuboš Hla-
váč. V súlade so zákonom 
pripravil všeobecne-záväzné 
nariadenie o používaní zá-
bavnej pyrotechniky na území 
mesta. „Prijímame pravidlá 

pre používanie pyrotechnic-
kých predmetov na zábavné  
a oslavné účely, z ktorých vy-
plývajú povinnosti, oprávnenia 
aj sankcie,“ uviedol Ľ. Hlaváč. 
S pripraveným VZN sa stotož-
nili členovia mestskej rady, ná-
sledne sa nimi budú zaoberať 
poslanci na mestskom zastu-
piteľstve. Je všeobecná zhoda 
schváliť ho. Platiť začne od 25. 
decembra, preto so sankciami 

môžu tí, ktorí VZN porušia, rá-
tať už počas vianočných sviat-
kov či osláv príchodu Nového 
roka.
Za porušenie tohto VZN mest-
ská polícia môže uložiť bloko-
vú pokutu do výšky 33 eur. 
Právnickej alebo fyzickej oso-
be oprávnenej na podnikanie 
primátor mesta môže dať po-
kutu až do výšky 6638 eur.

(el)
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Súčasťou a jednou z dominánt 
revitalizovaného Farského ná-
mestie je zrekonštruovaný dom 
smútku, ktorý dostal aj architek-
tonicky novú podobu. Vynovený 
je vnútrajšok, novotou žiaria aj 
fasády a okolie. Vnútorné pries-
tory sú vykurované, vymenila sa 
dlažba, lavice majú mäkké ča-
lúnenie, pribudla aj klimatizácia    
a zateplila sa fasáda. Nezabud-
lo sa ani na rekonštrukciu toaliet 
a hygienickej časti. Výhodou je, 
že jednu z toaliet môžu využívať 
aj návštevníci Farského námes-

tia. Zvýšila sa aj kapacita miest 
pre smútočných hostí, keď pri-
budla vyvýšená  galéria s lavi-
cami. Celkovo je vo vnútri mies-
to pre približne 65 ľudí. Vonku 
sa nachádzajú lavičky. Keď si 
zájdete na Farské námestie vo 
večerných hodín, prekvapí vás 
efektne osvetlená socha. 
Rekonštrukciu domu smútku 
financovalo mesto, investovalo 
približne 265-tis. eur (8 mil. Sk).

Eva Lauková
foto Ján lauko

Farské námestie má NOVÚ tvár
M e s t o 
d o k o n -
čilo revi-
ta l izác iu 
Farského 
námestia, 

na ktorú získalo takmer 338-
tis. eur  (viac ako 10 mil. Sk) 
zo štrukturálnych fondov EÚ. 
Mesto sa na sume podieľalo 
piatimi percentami. 

Príjemne upravená zóna sa 
nachádza medzi rímskokato-
líckym kostolom, pastoračným 
centrom a zrekonštruovaným 
domom smútku. Upravené 
Farské námestie dotvorilo ďal-
šiu oddychovú časť Senca. 
So skrášlením Farského ná-
mestia sa začalo v júni. Urobili 
sa nové komunikácie, vydláž-
dili sa spevnené plochy, osa-

dili nové lavičky, smetné koše, 
nové je aj verejné osvetlenie. 
Celková plocha verejnej zele-
ne je 1355 metrov štvorcových, 
zasadili na nej deväť stromov 
a približne 1200 kríkov. Revi-
talizované verejné priestrans-
tvo má celkovú rozlohu 2807 
metrov štvorcových. Osadená 
je aj monitorovacia kamera. 
Dodávateľom projektu bola tr-

navská firma HAVE plus, s. r. 
o., ktorá vzišla z výberového 
konania. Viceprimátorka He-
lena Nemcová uviedla: „Aby 
sme znížili finančné náklady 
na zavlažovanie Farského ná-
mestia, mesto vyhĺbilo studňu 
v areáli Základnej školy A. M. 
Szencziho. Je priamo napoje-
ná na vybudovaný zavlažova-
cí systém.“ 

Vynovený dom smútku
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Vylovili TISÍCE RÝB, zarybňovali revíry
Mestská organizácia SRZ           
v Senci každoročne uskutoč-
ňuje výlov rýb z chovnej nádr-
že v Blatnom. Tak tomu bolo 
aj počas dvoch októbrových 
dní, keď rybári vylovili 29800 
kilogramov rýb, zväčša kaprov 
s priemerom dva kilogramy, 
ale aj zubáčov, sumcov, šťuky 
a biele ryby. Zároveň sa pod-
ľa plánu uskutočnilo aj zaryb-
nenie revírov v Senci, Veľkom 
Bieli a Bernolákove. Vďaka 
za množstvo pekných a zdra-
vých rýb patrí predsedovi SRZ            
v Senci Štefanovi Dimitrovovi       
a Petrovi Lacinovi, ktorí sa ce-
loročne obetavo starali o nása-
du rýb v nádrži.              PetHor

Pre držiteľov VOZIDIEL
Obvodný úrad pre cestnú do-
pravu a pozemné komunikácie 
v Senci upozorňuje občanov, 
že je povinnosťou prevádzko-
vateľa vozidla bez vyzvania      
a na vlastné náklady podrobiť 
vozidlo v stanovených leho-
tách pravidelnej technickej      
a emisnej kontrole. 
Obvodný úrad dopravy tie-
to povinnosti sleduje a údaje 
porovnáva s databázou evi-
dovaných vozidiel. Za každé 
vozidlo, ktoré sa v stanovenej 

dobe nepodrobilo pravidel-
nej technickej kontrole, uloží           
v intenciách príslušného záko-
na pokutu 165,50 eur. Pokuty 
možno ukladať opakovane. 
Pravidelnej technickej kontro-
le podlieha vozidlo, ktoré je          
v evidencii SR a nie je dočas-
ne vyradené z premávky.
Podrobnosti o vykonávaní 
technických kontrol nájdete na  
www.testek.sk a emisných 
kontrol na www.seka.sk. 

ObÚ CDPK v Senci

OSLAVUJEME 6. VÝROČIE V SENCI
CELEBRATING 6. ANNIVERSARY

NATIVE ENGLISH SPEAKING TEACHERS
From CANADA and USA

PONÚKAME VÝUČBU:
Začiatočníci - Beginners or Elementary

Mierne pokročilí - Pre-intermediate
Stredne pokročilí - Intermediate

Vyššie pokročilí - Upper-intermediate
Obchodná angličtina - Business English

Výučba detí predškolského veku
31-ročná skúsenosť v anglickom jazyku

V prípade záujmu kontaktujte:
mobile: 0903 329 020 or 0948 033 959

anti.heni@gmail.com
American National Teaching Institute

Jazyková škola akreditovaná Ministerstvom školstva SR

Operátor/Operátorka call centra
Náplň práce: 
   • Starostlivosť o existujúcich a nových klientov
   • 5 hodinová pracovná doba v zmene 
      od 9. hod. do 14. hod. a od 14. hod. do 19. hod.

Ponúkame:
   • Trvalý pracovný pomer
   • 232.36 Eur /7000 Sk/ + vysoké bonusy 
      (priemerný plat cca 431.50 Eur / 13.000 Sk/ za 5 hod. )
   • možnosť  kariérneho rastu

Požadujeme:
   • minimálne stredoškolské vzdelanie
   • komunikačné schopnosti

Miesto práce: 
   • Senec

Kontakt: 
0911 565 082 - kontaktujte nás v pracovných 

dňoch v čase od 9. do 17. hod.

Za sociálne istoty a kvalitu
V Senci sa stretli zástupcovia 
poštových odborových zväzov 
z deviatich krajín strednej a vý-
chodnej Európy. Cieľom bolo 
vymeniť si stanoviská a názory 
na poštové regulačné modely 
a spôsoby financovania univer-
zálnej poštovej služby na úplne 
liberalizovanom poštovom trhu 
a získať tak konkrétny obraz        
o vývoji poštových služieb u po-
skytovateľov univerzálnej služ-
by, ako aj o dopade liberalizácie 
na zamestnancov pôšt.
Globálna kríza v Európe pôsobí 

v období, keď sa takmer všetky 
členské štáty EÚ pripravujú na 
úplne otvorenie poštového trhu 
a to predovšetkým novou pošto-
vou legislatívou. 
Financovanie univerzálnej služ-
by sa v podmienkach úplnej li-
beralizácie stáva „ťažkým orieš-
kom“, ktorý stavia vlády člen-
ských krajín EÚ pred základnú 
dilemu: „Chceme ziskových 
poskytovateľov univerzálnej 
služby, alebo kvalitné a dostup-
né poštové služby pre občanov      
a podnikateľov v Európe?“     (r)
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Žiaci SOŠ na Kysuckej ul. Mi-
lan Stiglitz a Lukáš Uherčík sa 
stali víťazmi celoslovenskej 
súťaže mladých autoopra-
várov MAN 2009, na prvom 
mieste sa umiestnili aj v rámci 
západoslovenského regiónu. 
Excelovali na súťaži žiakov 
stredných škôl pripravujúcich 
odborníkov v oblasti automo-
bilového priemyslu. Súťažili     
v odborných profesijných spô-
sobilostiach a zručnostiach pri 
opravách nákladných vozidiel 
značky Man. 
Skúšajúci odborníci im pripra-
vili náročné praktické úlohy     
a teoretické testy, hodnotili 
úroveň ich praktickej a teore-
tickej prípravy na povolanie, 
ako aj rýchlosť a kvalitu práce. 
Hodnotili ich ako tím.
Za prvenstvá ich čaká aj oce-
nenie od spoločnosti MAN 
- ÚŽITKOVÉ VOZIDLÁ - SLO-
VAKIA, s. r. o. Navštívia vý-
robný závod Man v Mníchove               
a pozrú si futbalový zápas Ba-

yernu Mníchov. Vedenie SOŠ 
Senec pre víťazov zabezpeči-
lo vecné dary.
Výsledok súťaže a aj výsled-
ky dvoch predošlých roční-
kov súťaží Autoopravár junior 
CASTROL sú dôkazom o vy-
sokej kvalite vzdelávania v au-

toopravárenských odboroch 
na tejto škole. Ocenenie patrí 
pedagógom PK OTP, ktorí žia-
kov pripravovali: Ing. Vlastimil 
Bukovinský, Ing. Martin Zatka-
lík, Igor Rašo, Štefan Obselka, 
Ján Vavrinský.

(r)

Krása HUDBY v detských dušiach
Skončil sa komorný koncert. 
Nie hocijaký. V kultúrnom 
centre Labyrint oslavovala 
Základná umelecká škola na 
Fándlyho ul. v Senci 50. výro-
čie  svojho založenia. Pri tejto 
príležitosti nachystalo vedenie 
viac podujatí, no 28. októbra si 
prizvali koncertovať aj žiakov 
z družobných škôl z Česka 
(ZUŠ Veľká Bíteš), Maďarska 
(List Ferencz Zeniskola Györ), 
Rakúska (Musikschule Mar-
gareten Wien) a z Bratislavy 
(ZUŠ Jozefa Kresánka). 
Bohaté bolo aj zastúpenie za-
čínajúcich mladých umelcov   
z domácej seneckej školy, 
ktorá celý koncert pod vede-
ním svojho riaditeľa Mgr. Art. 
Gabriela Škriečku  pripravila.
Je skutočným zážitkom vidieť 
mladých ľudí,  10- až 13-roč-
ných, ako vážne berú svoje 
účinkovanie, aké maximálne 
sústredenie vynakladajú na 
interpretáciu skladieb, ktoré 

im pedagógovia vybrali a koľ-
ko usilovnosti venujú príprave 
a nácviku umeleckých diel. 
V pestrej dramaturgii sme pre-
chádzali od Bacha cez Mo-

zarta, Vivaldiho, Bartholdyho, 
Čajkovského až po Lala, Sme-
tanu a Dvořáka. Ich geniálne 
melódie v podaní mladých 
umelcov v nás ešte dlho zneli 
a vyvolávali myšlienky. Je iste 
lepšie držať v ruke klarinet, 
flautu, husle alebo kontrabas, 
ako zbrane ktoré spôsobujú 
utrpenie a bolesť. I keď možno 
nie všetci z tých, čo študujú 
na základných umeleckých 
školách, sa budú umením ži-
viť celý život, semienko krásy 
a dobra je v ich dušiach ulo-
žené hlboko. Príďte sa nieke-
dy pozrieť na ich neutíchajúci 
záujem o krásy vážnej hudby, 
na to, s akým nasadením  roz-
dávajú radosť.
Na koncerte spriatelených 
škôl sme boli tou radosťou ob-
darovaní plnou mierou. Ešte 
raz za to v mene celého publi-
ka ďakujem.
Mgr. Art. Zdeněk Macháček st., 

dirigent

Zvíťazili na celoslovenskej
súťaži AUTOOPRAVÁROV 

Klavírny koncert
Senec navštívi klavirista Udo 
Frings z Nemecka. Pre našich 
občanov bude mať 10. janu-
ára o 16. hod. v Evanjelickom 
kostole klavírny koncert so 
skladbami Beethovena, Cho-
pina, Brahmsa a Suchoňa. 
Udo Frings pochádza z mesta 
Sankt Augustin v blízkosti Bon-
nu. Prvýkrát zavítal do Senca 
v roku 2007 a odvtedy sa sem 
rád vracia. (r)

Milan Stiglitz a Lukáš Uherčík preberajú ocenenie.

Mládež
Červeného kríža
Miestny spolok ČSČK v Senci 
založili  krátko po skončení II. 
svetovej vojny  v septembri 1945. 
Aj v tomto období fungovali akti-
visti Mládeže Červeného kríža, 
ale časom zanikli.
Až  5. septembra 2009 sa zreali-
zovala myšlienka mladého člena 
Slovenského Červeného kríža 
Pavla Škovránka ml., založiť 
Skupinu Mládeže Slovenského 
Červeného kríža.
K realizácii zámeru mu pomohol 
Územný spolok SČK Bratislava 
- okolie so sídlom v Senci, pod 
vedením riaditeľky Ing. Márie 
Halásovej a jej dcéry Kataríny 
Halásovej. Skupina Mládeže 
SČK má desať členov: Pavol 
Škovránek ml. (predseda), Car-
men Szabová (podpredsedníč-
ka), Peter Pažitný (pokladník), 
Adriana Baksová (revízor), Mária 
Baligová, Mirka Čerňanová, Ag-
nes Agócsová, Dominika Nagy-
ová, Anita Szkuráková a Robert 
Šimonič.
Keďže Skupina Mládeže SČK 
je samostatnou organizáciou, 
financie na svoje fungovanie si 
jej členovia zháňajú sami. I tu sa 
potvrdzuje, že niet nad mladíc-
ky entuziazmus. Do budúcnosti 
majú množstvo plánov, ako je 
prednášková činnosť v MŠ, ZŠ, 
SŠ, usporadúvanie osvetových 
podujatí, spolupráca s pohoto-
vostnými zložkami a orgánmi 
štátnej a miestnej samosprávy 
pri krízových situáciách, ale aj 
organizovanie Bezpečnosti na 
cestách a množstvo iných zaují-
mavých akcií.
Predseda  i ostatní členovia sku-
piny dúfajú, že sa ich členská 
základňa rozrastie o ďalších čle-
nov, ochotných pracovať v SČK 
nezištne a s nadšením. 

MonŠkov
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Naučiť sa anglicky je pre 
mnohých ľudí často nedosia-
hnuteľný cieľ. Neistí v zákla-
doch opakujú začiatočnícke 
úrovne, avšak želaný výsledok 
stále neprichádza. Neskôr, po 
dosiahnutí pokročilej úrovne 
so sklamaním zisťujú, že to, 
čo sa za tie mnohé roky nauči-
li, nie sú schopní použiť. Poz-
najú celú gramatiku, dokonca                                                        
i viac ako tisíc slov, ale nedoká-
žu komunikovať. Nezriedka sa 
stáva, že neúspech zvládnuť 
angličtinu je priamo úmerný 
veku študenta. Je však prob-
lém naozaj v študentovi, alebo 
v tom, akým spôsobom sa an-
gličtinu učí? Na túto tému sme 
sa rozprávali s Ing. Janou Ke-
lemenovou z Jazykovej školy 
English4you.

Vychádzajúc z vašej dlhoroč-
nej lektorskej praxe - môže sa 
skutočne každý naučiť po an-
glicky?
Určite áno. Ak si študent zvolí 
vhodný spôsob učenia sa, vý-
sledok je - bez ohľadu na jeho 
vek, schopnosti a čas zaruče-
ný.

Jazyková škola English4you je 
známa tým, že angličtinu učí-
te novým, nevšedným spôso-
bom. Skúste nám ho popísať.
Tento spôsob je všade na svete 
známy pod pojmom Callanova 
metóda. Ide o metódu, pri kto-
rej sa študent učí angličtinu po-

dobným spôsobom, ako sa učil 
svoj materinský jazyk. Najprv 
opakuje po učiteľovi jednotlivé 
slová, zvraty, vety, potom sa učí 
čítať, postupne písať a nakoniec 
začne sám hovoriť. A to všetko 
v porovnaní s inými metódami 
v rekordne krátkom čase. Vý-
učba angličtiny touto metódou 
je rozdelená do dvanásť úrovní, 
avšak už po dosiahnutí devia-
tej úrovne študent získava do-
statočnú istotu pre všeobecnú 
komunikáciu. Je dokázané,                                     
a moja prax to len potvrdzuje, že 
učenie sa angličtiny Callanovou 
metódou je rovnako vhodné ako 
pre úplných začiatočníkov, tak    
i pre pokročilých študentov.

Je skutočne možné naučiť sa 
anglicky nielen písať, čítať, 
rozumieť, ale aj hovoriť?
O tom niet pochýb. Na hodi-
nách v našej škole študent pri 
hovorení nemôže premýšľať 
nad gramatikou či vhodným slo-
vom. Učí sa rozprávať anglicky 
reflexívne. Je to podobné ako 
hra na klavíri. Klavirista kladie 
prsty na klávesnici naučeným 
spôsobom, pretože nemá čas 
premýšľať počas hry, ktorý 
kláves stlačiť pre zahratie toho 
správneho tónu. Rovnako je aj 
náš študent nútený myslieť pria-
mo v angličtine, keďže nie je 
čas prekladať si do slovenčiny 
to, čo počuje a chce povedať. 
Naučením a rozvinutím rýchle-
ho reflexu sa dostaví výsledok 

v podobe schopnosti študenta 
plynule komunikovať anglicky.

Čím je teda hodina angličtiny 
vo vašej škole iná?
Na našich hodinách sa venuje 
významný priestor opakova-
niu už prebratého učiva. Len 
dostatočným opakovaním sa 
nová látka stane zrozumiteľnou 
a zapamätateľnou. Každá mi-
núta našej hodiny je doslova 
„nabitá“ angličtinou. Študent je 
teda nútený počúvať a hovoriť 
anglicky v priebehu každej ho-
diny a následkom toho, či chce, 
či nie, aj sa učiť.

Aké ďalšie benefity ponúka 
vaša škola?
Výučba v našej škole je za-
bezpečená vysoko kvalitnými, 
špeciálne vyškolenými lektor-
mi. Nový študent nikdy nemusí 
čakať na otváranie nových kur-
zov. Po otestovaní jeho úrovne 
angličtiny môže pristúpiť do už 
prebiehajúceho kurzu kedykoľ-

vek. Predtým má však možnosť 
bezplatne sa zúčastniť na jed-
nej vyučovacej hodine v jeho 
budúcom kurze. Na základe 
nej sa môže rozhodnúť, či chce 
v kurze pokračovať. Náhrada 
vynechaných hodín je v našej 
škole samozrejmosťou a určite 
zaujímavou je i možnosť bez-
platného zapožičania učeb-
ných materiálov, ako aj získania 
rôznych zliav a bonusov pre 
nových, ale i verných študentov.  
Avšak v neposlednom rade je 
najväčšou výhodou určite fakt, 
že s nami už nebudete musieť 
znova začínať.

VIAC INFO: Jazyková škola
English4you, Senec,

tel.: 0911 373 013,
0917 416 950

KURZ ANGLIČTINY 
AKO DOBRÝ DARČEK 

POD STROMČEK! 
Viac na

www.jsenglish4you.sk

Hovoriť anglicky sa môže naučiť každý!

Poznáte ten pocit, keď si chce-
te objednať telefónnu službu    
a nikoho nezaujíma, či viac 
voláte vy, alebo viac volajú 
vám a musíte si predplatiť                       
i minúty, ktoré nepotrebuje-
te? Musíte stále myslieť na to,                      
z ktorého telefónu je výhod-
nejšie volať na pevnú alebo na 
mobilnú sieť? e-Net ponúka 
nové riešenie.

Hoci sa  čas Vianoc ešte len blí-
ži, spoločnosť e-Net už rozdá-
vala darčeky. Akciové Vianočné 
balíky môžu zákazníci spoloč-
nosti e-Net využívať už od 15. 
októbra. Jedno prekvapenie si 
však spoločnosť ešte nechala. 
Sú ním telefónne paušály so 
skvelými cenami hovorov  bez 

obmedzení počtu prevolaných 
minút a za výborné paušálne 
ceny, tvorené priamo na mieru 
zákazníkom.
Pre tých, ktorí pevnú linku vy-
užívajú na volania minimálne 
a slúži im viac na prijímanie 
hovorov, má e-Net pripravený 
balíček VOLAJ - mesačne len 
za 95 centov, podľa princípu 
zaplať len to, čo prevoláš. Pod-
ľa vedenia spoločnosti chceli 
zaradiť telefónnu službu aj pre 
ľudí, ktorí hovory skôr prijímajú, 
než sami volajú.  Prečo by mal 
ich zákazník platiť zbytočne za 
niečo, čo ani nevyužije. 
Balík síce neobsahuje žiadne 
voľné minúty, no cenník hovo-
rov či už do pevných sietí, alebo 
do mobilných sietí (na Sloven-

sku, ale aj do zahraničia), je 
viac než výhodný. Veď minúta 
hovoru do pevnej siete stojí 
0,055 eura. 
Pre ľudí, ktorí prevažne volajú 
na pevné linky, je zase pripra-
vený paušál VOLÁM PEVNE.                     
S ním môžete volať bez obme-
dzenia na pevné linky na Slo-
vensku aj v zahraničí, počas 
silnej aj slabej prevádzky, len za 
paušálny poplatok 13,95 eura.
Pri oboch spomenutých paušá-
loch VOLAJ aj VOLÁM PEVNE  
zaplatíte za jednu minútu hovo-
ru v mobilnej sieti len 0,13 eura. 
To najlepšie na koniec - neob-
medzené volania na pevné aj 
mobilné siete, či už slovenské 
alebo zahraničné, s mesačným 
paušálom VOLÁM VŠETKO. 

Mesačne zaplatíte za (akýkoľ-
vek) neobmedzený počet voľ-
ných minút len 33,95 eur. 
Služby ako kontrola prevola-
ných minút či blokovanie volaní 
na určité telefónne čísla sú k  te-
lefónnym paušálom zadarmo. 
Navyše platnosť služieb nie je 
nijako časovo ohraničená. Budú 
platné aj po novom roku. 
Ak máte záujem zároveň o inter-
netové, telefónne a aj televízne 
služby v jednom balíčku, čakajú 
vás ešte výhodnejšie ceny tele-
fónnych služieb. Viac informácií 
nájdete na internetovej stránke 
spoločnosti www.e-net.sk.    

(r)

Spoločnosť e-Net rozdáva DARČEKY
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(dokončenie zo str. 1 )
Je reálne, že bude schválený do 
konca volebného obdobia.
Hovorilo sa aj o obchvate Senca, 
ktorý má vychádzať z Diaľnič-
nej cesty a vyústi na Trnavskej 
ceste. O obchvate chce mesto 
rokovať s vlastníkmi pozemkov. 
Do začiatku letnej turistickej se-
zóny má byť dokončená príjaz-

dová cesta na Slnečné jazerá     
z Réckej cesty.
Poslanec mestského zastupiteľ-
stva Ing. Gašpar Józan informo-
val o činnosti komisie výstavby, 
aj o čiernych stavbách v blíz-
kosti vodnej plochy Slnečných 
jazier. O fungovaní mestského 
úradu hovorila jeho prednostka 
Ing. Jarmila Répássyová. Upo-

zornila, že je dôležité, aby ob-
čan vedel, ako sa súčastňovať 
na samospráve cez poslancov, 
účasťou na voľbách či na verej-
ných zhromaždeniach. 
Prítomní občania, ktorých sa 
zišlo veľmi málo, sa zapojili do 
diskusie.

 Eva Lauková
foto Ján lauko

Spoza OKRÚHLEHO stola

Astronomické združenie SOLAR 
srdečne pozýva na jesennú sériu 
prednášok v Hvezdárni Senec                                                        
v priestoroch ZŠ A. M. Szenczi-
ho. 
Ponúkame termíny:
10. decembra prednáša Mgr. La-
dislav Kómar
17. decembra prednáša Mgr. 
Eva Schunová (Transneptunické 
objekty)

Prednášky sa konajú každý 
štvrtok o 18. hod. Viac informá-

cií nájdete na stránke:
www.senec.solarastronomy.sk

Táto práca bola podporovaná Agen-
túrou na podporu výskumu a vývoja 
na základe zmluvy  č. LPP-0302-09.

Astronomické 
združenie pozýva

Firma Prangl Slovakia, s. r. o., 
v Senci je dcérskou spoloč-
nosťou medzinárodnej firmy 
Prangl so sídlom v Rakúsku, 
najväčšej firmy v strednej Eu-
rópe v oblasti mobilných že-
riavov. Okrem toho sa zaobe-
rá aj prenájmom pracovných 
plošín a špeciálnym transpor-
tom. V Senci začala s plnou 
prevádzkou začiatkom roku 
2007. Zamestnáva tu do 20 
ľudí a s ich prácou je spokoj-
ná. Sú na pozíciách disponen-
tov, obchodníkov, žeriavnikov, 
šoférov a mechanikov.
Firma Prangl si už na Sloven-
sku vybudovala širšiu klien-
telu zákazníkov. Aby si mohli 

vymieňať skúsenosti, ale aby 
sa aj oboznámili so strojovým 
parkom a s novými strojmi, 
ktoré prišli z Rakúska, spoloč-
nosť pre nich pripravila Deň 
otvorených dverí. Jeho zaují-
mavosťou bol mobilný staveb-
ný žeriav MK 110 z Rakúska, 
ktorý svojou konštrukciou 
pripomína stavebný vežový 
žeriav a do tejto pozície sa dá 
postaviť za približne 20 minút. 
Vyvolal veľký ohlas. Zákazní-
kov, ktorí mali záujem, vyvie-
zol až do výšky 68 metrov. 
Ako uviedol vedúci firmy Pran-
gl v Senci Stanislav Trnovský 
„na Slovensku taký žeriav nie 
je, v Rakúsku je tiež novinkou. 

Jeho rameno môže dosiahnuť 
do vzdialenosti až 52 metrov.“  
Využiteľný je všade tam, kde 
stavebný žeriav už skončil 
prácu a je tam treba napr. nie-
čo vyložiť.  
Prečo si firma vybrala ako pô-
sobisko na Slovensku Senec? 
S. Trnovský: „Je to najlepšie 
východiskové miesto. Blízko 
je diaľnica, Bratislava, dá sa 
dobre dostať na všetky stra-
ny.“ 
Firma nesie meno svojho za-
kladateľa, ktorý je konateľom 
a majiteľom. Založil ju pred 
40 rokmi, dnes má 82. Začínal                   
s jedným žeriavom, v súčas-
nosti ich má asi 250, k tomu 

viac ako 2000 pracovných 
plošín. Firma je jednou z naj-
väčších v Európe. Riadi ju 
jeho syn. Do Senca zavítal aj 
Rakúšan Andreas Ragg, zod-
povedný za všetky zahraničné 
pobočky firmy Prangl v Slovin-
sku, Chorvátsku, Rumunsku        
a na Slovensku.
S. Trnovský uviedol, že              
„o stroje našej firmy je na Slo-
vensku veľký záujem, pretože 
moderné technológie výstav-
by si ich stále viac vyžadujú. 
V Senci firma kúpila pozemok, 
chce postaviť novú pobočku. 
V súčasnosti sme na prenaja-
tom pozemku.“

Eva Lauková, foto Ján Lauko

Žeriavy, ktoré DALI PRÁCU Senčanom

Stanislav Trnovský a Andreas Ragg Firma zamestnáva do dvadsať ľudí.

Informovali prednostka Ing. J. Répássyová, primátor K. Kvál, poslanci Ing. G. Józan a Zdenek Černay.
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Spoločenská kronika
Narodili sa

Štefan Podmanický, Armani Stojka, Alex 
Hanzel, Lara Piffková, Richard Tornyai, Nela 
Ližbetinová, Oliver Krajčovič, Tibor Nagy, 
Tatiana Belianská, Jakub Biksadský, Oliver 
Petrovič, Simona Filová, Tereza Podmanická, 
Natália Hrušecká, Šimon Kuruc,  Karin Michá-
leková, Marcel Macich, Patrik Macich, Nella 
Martišovičová

Manželstvo uzatvorili
Norbert Csuka - Nikoleta Kocková, Roman 
Mészáros - Katarína Svitanová, Adrián Bertók 
- Denisa Košútová, Peter Hejdušek - Ivana Kil-
hofová

Blahoželáme jubilantom
Krásnych 80 rokov sa dňa 15. 
novembra dožil manžel, otec                   
a dedo Ing. Jozef Lančarič. 
Všetko najlepšie, hlavne veľa 
zdravia do ďalších dní mu aj 
touto cestou želajú manželka 
Katarína, deti Jozef, Katka, Pe-
ter a Eva, obaja zaťovia a nevesta, vnúčatá Jú-
lia, Veronika, Peter, Ria, Bianca, Bartolomej, 
Barnabáš a celá ostatná rodina.

December 2-án töltötte be 83. életévét a 
szerető édesapa és nagyapa Balázs Fe-
renc. Ebből az alkalomból nagyon sok erőt, 
egészséget és boldogságot kívánunk neki, s 
köszönetet mondunk minden jóért és szépért, 
a sok munkáért, amit értünk tett. Lányai Erzsi 
és Babi a családjával. Unokája Évike boldog 
öregkort kíván a nagyapának.

Dňa 11. decembra sa dožíva 
70 rokov manžel, otec a dedo 
Juraj Svoreň. Všetko najlep-
šie, zdravie, šťastie a chuť do 
života želajú manželka Mária, 
syn Juraj a dcéra Zdenka s ro-
dinou.
Ešte veľa šťastných rokov želá-
me rodičom pri príležitosti ich 
47. výročia spoločného života, 
ktoré oslávili 25. novembra. Za 
všetko ďakujú syn Juraj, dcéra 
Zdenka, zať Ladislav a vnúča-
tá Zdenka a Lukáš.

Jednota dôchodcov MO v Senci 
Rozália Žilincová (60), Anna Buzalková (65), 
Ing. Alexander Kováč (75)

Klub dôchodcov 
František Cisár (85), Viktória Piacseková (80), 
Ladislav Baranyai (80), Jozef Rózsa (70), Má-
ria Szabóová (70), Anna Buzalková (65), Mgr. 
Jolana Krizsanová (65), Mária Nagyová (65), 

Mgr. Eva Pomšárová (65), Rozália Žilincová 
(60)

Slovenský zväz telesne
postihnutých ZO č. 215 v Senci

Helena Bežuchová (45)

Navždy nás opustili
Ján Špergl (1956), Silvester Gottgeisel (1945), 
Helena Makkiová (1926), Michal Benkovský 
(1922), Josef Macenauer (1922) 
 
Dňa 13. decembra uplynie rok, 
čo nás navždy opustila naša 
milovaná mamička, babička      
a prababička Helena Dugovi-
čová, rodená Csasnyová. Stále 
to veľmi bolí a veľmi nám chýba 
tvoja prítomnosť! S láskou na 
teba spomíname, navždy ostaneš v našich 
srdciach. Tvoje deti Iluška, Katka, Ivan a Jozef 
s rodinami. 

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom          
a známym za prejavenú sústrasť a kvetinové 
dary pri poslednej rozlúčke        
s naším drahým manželom, 
otcom, starým otcom, bratom, 
svokrom a švagrom Silvestrom 
Gottgeiselom, ktorý nás navž-
dy opustil 4. novembra vo veku 
63 rokov. Smútiaca rodina.
Köszönetet mondunk minden rokonnak, ba-
rátnak, ismerősnek, akik elkísérték utolsó út-
jára drága férjet, édesapát, nagyapát, testvért, 
apóst, sógort Gottgeisel Szilvesztert, aki 
november 4 – én életének 63. évében távo-
zott körünkből. Köszönet az őszinte részvét-
nyilvánításért és a virágcsokrokért. Gyászoló 
család.

Dňa 25. októbra sme si pripo-
menuli 27. výročie, kedy nás 
navždy opustila naša drahá 
mama Agnesa Jurinová a 29. 
decembra si pripomenieme 40. 
výročie úmrtia nášho otca Bla-
žeja Jurinu zo Svätého Martina 
pri Senci. S veľkou úctou a vďa-
kou si na svojich rodičov spomí-
najú deti Hanka, Mária a Martin 
s rodinami. Kto ste ich poznali   
a mali radi, prosíme - venujte im 
tichú spomienku.

Rok uplynie 9. decembra, čo 
nás navždy opustil náš milo-
vaný manžel, otec, dedo a pra-
dedo Ondrej Nyári. S láskou           
v srdciach naňho spomína 
manželka, deti a celá rodina. 

Ďakujeme všetkým príbuzným a známym, 
spolužiakom a obyvateľom Veľkého Bielu, kto-
rí 25. novembra odprevadili na poslednej ces-
te nášho drahého Teodora Mészárosa, prom. 

právnika. Smútiaca sestra s rodinou. 

Rok uplynul 26. novembra, 
kedy nás navždy opustila naša 
drahá manželka, mama, bab-
ka a prababka Helena Mészá-
rosová. S láskou na ňu všetci 
spomíname. Kto ste ju poznali, 
venujte jej prosím spolu s nami 
tichú spomienku.

Náš milovaný manžel, otec        
a dedko Pavol Ťažký nás 
opustil 25. októbra vo veku 65 
rokov. Ďakujeme rodine, pria-
teľom a známym za prejavenú 
sústrasť, kvetinové dary a roz-
lúčku na jeho poslednej ceste. 
Smútiaca najbližšia rodina.

Dňa 20. novembra uplynuli dva 
roky, čo nás navždy opustila 
vo veku 57 rokov naša milova-
ná manželka, mamička, babič-
ka, svokra, švagriná Zdenka 
Veselá. Odišla si tíško, ako 
odchádza deň, v našich srdciach ostáva spo-
mienka len. Milovali sme ťa, ty si milovala nás, 
tú lásku v našich srdciach nezničil ani čas.

Dňa 17. decembra si pripomí-
name druhé výročie úmrtia 
Heleny Demovičovej, rod. 
Sztupkovej, na ktorú s láskou 
spomíname. Syn Pali, vnučka 
Lucia, nevesta Danka a ostatní 
smútiaci a spomínajúci.

Druhé výročie úmrtia nášho 
drahého otca, dedka a svokra  
Martina Vargu sme si pripo-
menuli 17. novembra. S láskou 
spomína celá rodina.

Dňa 2. decembra uplynuli tri 
roky od úmrtia nášho drahé-
ho Štefana Turnera. S láskou        
a úctou spomína najbližšia 
smútiaca rodina.

Ďakujeme všetkým príbuzným, spolupracov-
níkom, priateľom a známym, ktorí sa 27. ok-
tóbra prišli rozlúčiť s naším manželom, otcom 
a svatom Karolom Mikyškom. Opustil nás 22. 
októbra vo veku 55 rokov. Zároveň ďakujeme 
za kvetinové dary. Manželka, dcéra s manže-
lom a syn s manželkou.

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, 
bývalým spolužiakom, kolegom, známym               
a všetkým, ktorí ho mali radi za úprimnú účasť 
na poslednej rozlúčke s našim drahým synom, 
bratom, milovaným človekom Petrom Melu-
šom z Klátovej Novej Vsi. Za prejavenú sús-
trasť a kvetinové dary ďakuje smútiaca rodina.  
Kto v srdci žije, nezomiera.



Program na december
Kino MIER Senec

Začiatok večerných predstavení o 18. hod.

7. 8., pondelok – utorok
NEZVRATNÝ OSUD 4
Pokračovanie úspešnej série o tom, ako sa 
skupina mladých ľudí vyhne smrti a tá si ich 
jedného po druhom aj tak vyhľadá. Dá sa smrti 
uniknúť? Horor. Thriller. USA, nevhodné do 12 
r., 100 min.

Vstupné: 2,50 eur (75,30 Sk)

10. štvrtok   ZASTANEŠ A NEPREŽIJEŠ 2
Akcia, úlet a absolútne šialenstvo! Akčná ko-
média. USA, nevhodné do 15 r., 96 min.

Vstupné: 2,30 eur (69,30 Sk

12. 13., sobota – nedeľa
OBLAČNO MIESTAMI FAŠÍRKY
Neuveriteľné dobrodružstvo s veľkolepými por-
ciami. Animovaná komédia. USA, vhodné pre 
všetkých, slov. dabing, 90 min.

Vstupné: 2,20 eur (66,28 Sk)

14. 15., pondelok – utorok   GAMER
Blízka budúcnosť prináša nové zdroje zábavy. 
Thriller. USA, nevhodné do 12 r., 100 min.

Vstupné: 2 eurá (60,25 Sk)

17. 18. štvrtok – piatok
ŽENA CESTOVATEĽA V ČASE
Príbeh jednej lásky, ktorá dokázala prekročiť 
aj hranice času. Romantická dráma. USA, ne-
vhodné do 12 r., 110 min.

Vstupné: 2,50 eur (75,30 Sk)

19. sobota
32 A STÁLE SLOBODNÁ
Predstaviteľka Bridget Jonesovej v romantickej 
komédii. Hrajú: Reneé Zellweger, Harry Conick 
jr. USA, nevhodné do 12 r., 97 min.

Vstupné: 2,30 eur (69,30 Sk)

21. 22., pondelok – utorok
JÁNOŠÍK
Najznámejší ľudový hrdina preslávený tým, 
že bohatým bral a chudobným dával. Príbeh 
skutočného Jánošíka, nie vybájnenej mýtickej 
legendy. Pol/SR/ČR/Maď., nevhodné do 15 r., 
140 min.

Vstupné: 2,50 eur (75,30 Sk)

23. streda   
HANNAH MONTANA – FILM
Romantická hudobná komédia. Fenomén tele-
víznej stanice Jetix sa prvýkrát dostáva na fil-
mové plátno. USA, nevhodné do 7 r., 104 min., 
slov. dabing

Vstupné: 2 EUR 60,25 Sk

27. nedeľa   HORE
Animovaná komédia od tvorcov Hľadá sa 
Nemo, Wall-E. Originálny príbeh. USA, vhodné 
pre všetkých, 96 min., slov. dabing

Vstupné: 2,20 eur (66,28 Sk)

28. 29. 30., pondelok, utorok, streda   2012
Varovali nás. Akčný sci-fi thriller. USA/Can., ne-
vhodné do 12 r., 158 min.

Vstupné: 2,50 eur (75,30 Sk)

Kultúrne podujatia: kinosála

9. streda o 17.30 hod.
Vianočný koncert ZUŠ Fándlyho

11. piatok o 18. hod.
12. sobota o 15. hod.
Vianočný koncert súkromnej ZUŠ R. Madarás-
zovej

13. nedeľa o 15. hod.
Vianočný koncert –  v organizácii MO CSEMA-
DOKu v Senci
Karácsonyi koncert a szenci CSEMADOK szer-
vezésében. 

16. streda o 17.30 hod.
Vianočná akadémia ZŠ Mlynská

17. štvrtok o 14. hod.
Slávnostný program k 60. výročiu založenia 
slovenského gymnázia v Senci

20. nedeľa o 15. hod.
Čarovná noc - vianočný koncert zboru Radosť

Vstupné: 2 eurá (60,25 Sk)

Kultúrne podujatia: Labyrint

10. štvrtok o 17. hod.
Vianočný koncert hudobného odboru SZUŠ R. 
Madarászovej

Vstupné: 1 euro (30,126)

Kultúrne podujatia: Knižnica 

11. piatok o 18. hod. 
Spomienkový literárny večer pri príležitosti 30. 
výročia smrti seneckého básnika Jenő Farka-
sa.  
Farkas Jenő irodalmi est, a szenci kőltő halálá-
nak 30. évfordulója alkalmából.

12. sobota o 10. hod. 
Adventné predpoludnie v knižnici. Kincske-
resők adventi délelőttje a könyvtárban.
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 Vážení 
 spoluobčania
PhDr. Gabriella Németh 
zvolená za poslankyňu 
VÚC za volebný obvod 
č.15 - mesto Senec - 
vám ďakujem za účasť 
vo voľbách do VÚC. Zá-
roveň mi dovoľte vyjadriť 
úprimné poďakovanie za 
prejavenú dôveru.
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Hű katonája ő
Akivel tudattad minek él a földön,
akivel terved volt, addig ő nem halhat,
míg nem végzi azt el, mit tenni kell 
rögtön,
mert az ő szívébe a küldetést adtad.

Bár cipeli terhét élte keresztjének,
ahogy tetted te is érettünk oly bátran,
hű katonája ő rendelt nemzetének,
és mindent távolít, ha szú van a fában.

Ha csattog a korbács - edzi szívét-lelkét,
nem töri az ármány, emelt fővel halad,
mindig töretlenül szolgálja az eszmét, 
minek választottad: ő  annak is marad!

Nehéz életút ez ... de ki végigrója
elmondhatja bátran: gerincem nem tört 
meg!
annak voltam híve, aki az ilyt óvja,
így legyőzhetetlen küldetési sereg!

Ragyogni fog a nap, ezer szándék 
sarjad,
nem feszül pókháló, rabja nem lesz 
lelkünk,
kinek szíve igaz, csak hű példát adhat,
vagyunk választottak, harcban el nem 
veszünk!

Mgr. Katona Roland

Zemné práce pri maďarskej základnej škole  
súvisia s výstavbou studne na zavlažovanie 
Farského námestia.                foto Ján Lauko

Tisztelt szenci
polgárok

PhDr. Németh Gabriella 
a 15. választási körzet - 
Szenc városa – megválasz-
tott képviselője köszönöm, 
hogy résztvettek a megyei 
választásokon. Egyúttal en-
gedjék meg, hogy kifejez-
zem őszinte köszönetemet 
megtisztelő bizalmukért.

Dovoľte mi ako odstupujúcemu vicežupa-
novi Bratislavského samosprávneho kraja, 
aby som sa vám poďakoval za doterajšiu 
dobrú spoluprácu tak s mestom Senec         
a jeho vedením, ako aj s jeho občanmi. 
Počas uplynulých štyroch rokov som mal 
tú česť pomáhať mestu Senec, kde sa len 
dalo. Veľa vecí sme dosiahli, napr. kruho-
vý objazd pri Lidli, prevzatie majetku novej 
polikliniky, atď..., máme však aj nesplnené 
sny, napr. financovanie obnovy našej sy-
nagogy. Môj mandát sa končí a preto vás 
žiadam o podporu novej župnej poslanky-
ne z nášho pekného mesta, aby mohla byť 
aspoň tak úspešná. Ba čo viac – želám jej 
omnoho viac úspechov, ako som osobne 
mal na BSK. Pevne verím, že tretie volebné 
obdobie prinesie Senčanom viac výsledkov 
v spolupráci s BSK, ako doteraz. Cítil som 
vašu podporu a bol som hrdý na to, že som 
mohol tak mesto Senec, ako aj okres zastu-
povať v uplynulom volebnom období.
Srdečná vďaka!

Ing. Gabriel Agárdy
odstupujúci podpredseda 

Bratislavského samosprávneho kraja

Engedjék meg, hogy mint  Pozsony-me-
gye leköszönő alelnöke megköszönjem az 
eddigi jó közreműködést úgy Szenc váro-
sával és vezetésével, valamint minden pol-
gárával. Az elmúlt négy évben megtiszte-
lés volt számomra, hogy Szenc városának 
segíthettem, ahol lehetett. Sokat elértünk, 
pl. a Lidl melleti körforgalom megépülése, 

az új poliklinika megszerzése, stb..., van-
nak azonban teljesületlen álmaink is, pl. a 
zsinagóga felújítása. Tisztségem véget ér 
és ezért kérem Önöket, hogy támogassák 
szeretett városunk új megyei képviselőjét, 
hogy legalább ilyen sikeres legyen. Sőt - 
kívánom, hogy sokkal többet érjen el, mint 
nekem sikerült. Remélem, hogy a harmadik 
választási időszak több megyei sikert hoz 
az együttműködésben, mint eddig. Polgári 
támogatásukat mindig is éreztem és büszke 
vagyok arra, hogy  Szenc városát, valamint 
a járást képviselhettem az elmúlt választási 
időszakban.
Szivélyes köszönettel

Agárdy Gábor mérnök,
Pozsony-megye volt alispánja

Vážení občania mesta Senec 
Tisztelt szenci polgárok

ZO  Csemadoku v  Senci

VIANOČNÝ KONCERT
Vystúpia:

deti zo škôlky,
žiaci zo základnej školy a gymnázia,

13. decembra 2009 (nedeľa) o 15. hod.
v Kultúrnom dome v Senci

Realizované s finančnou podporou mesta Senec

Csemadok ASZ  Szenc 

KARÁCSONYI KONCERT
Fellépnek:

az óvodások,
az alapiskola és a gimnázium diákjai

2009. december 13 - án (vasárnap) 15:00-tól
a szenci kultúrházban

A rendezvény támogatója a Szenci Városi Hivatal



Chvíle trémy aj napätia napo-
kon vystriedala radosť a úľava. 
Senčanka Paula Jablonovská 
sa stala absolútnou víťazkou 1. 
ročníka celoslovenskej súťaže 
Tvár le Provocateur. Konala sa 

v seneckom hoteli Dolphin, 
20-ročná Paula mala porado-
vé číslo jeden. Aké symbolic-
ké...
Dvanásť finalistiek súťažilo               
v štyroch disciplínach, pred-
vádzali rôzne modely i plavky, 
program spestrila aj voľná dis-
ciplína, v ktorej mohli dievča-
tá prejaviť svoju individualitu. 
V porote sedeli známe tváre, 
okrem Mariany Ďurianovej 
tanečník Erik Ňarjaš, módna 
návrhárka Izabela Komjati či 
riaditeľka le Provocateur Teré-
zia Madarová. 
Víťazka, ktorá medzi dievčata-
mi vynikala a s modelingom to 
myslí vážne, získala ceny, kto-
rým sa potešila: exkluzívnu do-
volenku v Egypte, modely od 
návrhárky I. Komjati, kabelku 
Paris Hilton, obuv, kozmetiku, 
plavky...                              (el)

13SENČAN  december 2009 ZAUJALO NÁS

Mesiac október už tradične 
patrí našim seniorom. Netra-
dičné podujatie zorganizovali 
v Materskej škole na Kollárovej 
ul. so škôlkarmi 5. triedy pod 
názovom „Babičkine koláčiky 
a deduškova dielnička“. Atmo-
sféru a cieľ tohto podujatia naj-
lepšie vyjadruje príhovor pani 
učiteľky a fotografie. 
„Milé babičky, deduškovia, naši 
starkí. Dovoľte mi v mene va-
šich malých slniečok aj v mene 
nás - učiteliek čo najsrdečnej-

šie vás privítať v našej škôlke     
a v našej triede. 
Chceli by sme tu s vami prežiť 
jedno krásne popoludnie a po-
ďakovať vám, že ste prijali naše 
pozvanie i napriek vašim men-
ším či väčším zdravotným prob-
lémom, alebo väčšej vzdiale-
nosti od vašich domovov. 
Baba, dede - sú prvé slová, 
ktoré vie dieťa povedať. Je to 
síce len niekoľko hlások, ale za 
tie sa schováva veľa drahého           
a vzácneho: láska, neha, krása, 

trpezlivosť. 
Babka, dedko, starký, starká 
- čarovné slovíčka, ktoré sú 
odpoveďou na nekonečné det-
ské otázky: Prečo včielky robia 
med? Prečo svieti slniečko? 
Prečo máš biele vlasy a  tvrdé 
ruky? Aj moja mama bola malá 
a hrala sa s bábikou? Ocko mal 
autíčko a bicykel? 
A vy načierate do svojej pa-
mäte. Trpezlivo, s láskou a 
ochotou odpovedáte na nekon-
čiace sa detské otázky. Odme-

nou za to sú pre vás úsmevy                          
a rozžiarené očká, spokojnosť                             
a schovaná drobná rúčka vo 
vašej dlani, ktorá hľadá ochra-
nu a bezpečnosť. 
Za to všetko (a ešte viac) príj-
mite od nás kytičku uvitú                  
z piesní, básni a tančekov so 
želaním, aby ste nám ešte dlho 
žili a našu lásku si užívali. Ľúbi-
me vás a ďakujeme. 

Paula Nováková
učiteľka MŠ Kollárová

Babičkine koláčiky a deduškova dielnička

PAULA Jablonovská 
najzaujímavejšou tvárou Slovenska
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Nedávno som kúpila v Kauf-
lande pokazenú klobásu. Bol 
už pokročilý večerný čas, keď 
mi ju za pultom zabalili. Doma 
som ju rozbalila a kuchyňou sa 
začala šíriť jej nevábna vôňa. 
Ako sa mi len nechcelo znova 
sa prezliekať a ísť ju reklamo-
vať! Spomenula som si však, 
že sa mi podobné prípady 
stali už aj v iných obchodných 
centrách, no nechala som to 
tak. Premohla som sa, v po-
zadí bola aj zlosť, že niekto 
chce takto na mne zarábať.                                   
V obchode mi napokon penia-
ze vrátili, zaznela však aj otáz-
ka: Nevšimli ste si to pri pulte? 
Nie vážení, nevšimla, pretože 
mäsový výrobok hneď zabalia. 
Keď sa pri tomto tovare chcete 
presvedčiť, čo kupujete, treba 
jednoducho požiadať, aby ste 
výrobok mohli ovoňať. Nech sa 
na vás v rade stojaci čudne dí-
vajú, je to predsa tovar, za kto-
rý si platíte. Ak sa to stane im, 
možno budú konať podobne. 
Takže strkajte nos do všetké-
ho, čo môže zapáchať!

(el)

Aj vám sa stalo, že vás oslovili 
(hrajúc pritom na city) s pros-
bou prispieť na detskú onko-
lógiu? Na dobrú vec predsa 
dám, povedali ste si a otvorili 
peňaženku. Nezisťovali ste, ako 
sa združenie volá, resp. či má 
povolenie od ministerstva vnút-
ra verejnú zbierku robiť. A keby 
aj malo, dostanú sa vyzbierané 
peniaze naozaj tým, pre ktorých 
ich niekto pýta – pre detské on-
kológie a ich malých pacientov? 
Pretože tie väčšinou o tom ani 
nevedia. Pritom takto sa obo-
hacujúcich združení či jednotliv-
cov pribúda, s blížiacimi sa via-
nočnými sviatkami ich aktivity 
narastajú. 
Pôsobia pred rôznymi obchod-
nými centrami, poštami a inde, 
kde môžu stretnúť čo najviac 
ľudí. Oslovujú aj jednoducho 
na ulici. Nedajte sa dobehnúť, 
ak naozaj chcete pomôcť, zis-
tite si adresu detskej onkológie 
a peniaze pošlite priamo tam. 
Budete mať istotu, že ste naozaj 

pomohli. Deti s nádorovými cho-
robami sa na Slovensku liečia v 

troch centrách - v Bratislave, 
Banskej Bystrici a v Košiciach. 

Majú svoje nadácie a účty.
Eva Lauková, foto Ján Lauko

Strkajte nos 
do všetkého

Zbierky: Aby vás NEDOBEHLI...

Pozvaný fušer spôsobil POHROMU
Do redakcie sa nám ozvala 
Anna Tomašovičová so svojou 
negatívnou skúsenosťou. Potre-
bovala v byte dať do poriadku 
elektrické zásuvky a vypínače. 
Elektrikára Š. J. zo Senca si 
vybrala z inzerátu, rozhodovala 
aj cena. Od začiatku sa jej nie-
ktoré veci nepozdávali. „Prišiel                   
s jednou skúšačkou na elektri-
nu, nemal nič iné, ani skrutko-
vač či kladivo. Dokonca si pýtal 
aj šatstvo na prezlečenie, aby 

sa nezašpinil...“ So zásuvkami                     
a vypínačmi sa trápil osem ho-
dín. Večer pani Annu informo-
val, že v zásuvkách nie je prúd, 
vraj asi zhoreli „dráty“ a pod. 
Zaplatila mu, odišiel a bola tam, 
kde na začiatku. Podarilo sa 
jej zohnať druhého elektrikára, 
tentoraz odborníka. Ten len za-
lomil rukami nad stavom, ktorý 
našiel. Jeho predchodca zle 
ukotvil nulák, mali šťastie, že sa 
im nič nestalo, resp. nevyhoreli. 

Babrákovi sa v jednej zásuvke 
hlavný vodič zrejme vyšmykol 
a celý okruh vypadol, takže             
v zásuvkách nebola elektrina. 
Odborník to dal do poriadku za 
zhruba tri a pol hodiny. Keď jeho 
predchodcovi pani Anna zavo-
lala, dočkala sa len vulgárnych 
nadávok. „Chcem upozorniť 
ľudí, aby si na neho dali pozor.  
U nás sa jeho fušovanie našťas-
tie skončilo bez následkov.“ 

Eva Lauková

Rôznych čiernych skládok v Senci pribúda. Určite ste si to všimli aj vy. Keď sme v septembrovom 
čísle Senčana kritizovala uskladňovanie odpadu pri cestičke smerom na záhradky neďaleko sídliska 
za Štiftom, mysleli sme si, že sa tam ľudia poučili. Omyl, na rovnakom mieste vrecia pribúdajú. Medzi 
tým odpadom žijeme všetci. Nespratníkov zrejme neodrádzajú ani pokuty, ktoré môžu prevýšiť sumu 
za odvoz odpadu. Ak vidíte takéto devastovanie NÁŠHO prostredia, volajte mestskú políciu 159.

Ľudia, SPAMÄTAJTE sa!



Na povzbudivom 8. mieste ta-
buľky 1. stolnotenisovej ligy sa 
nachádza mužstvo STK Senec. 
Za nimi sú ešte štyria súperi. 
Keďže v posledných rokoch 
hrali zväčša o záchranu, je to 
potešiteľné. Postavenie v ta-
buľke si zlepšili po 4. dvojkole, 
v ktorom obe kolá vyhrali, keď 
zdolali Nové Zámky 10:4 a Levi-

ce 9:5. Šiestimi výhrami sa o to 
zaslúžil  predovšetkým najlepší 
hráč Senca Richard Nagy. Dob-
re si však počínali aj Ivan Fiala 
a mladý Martin Maczeák, ktorý 
sa herne značne zlepšil. Ako 
hovoria jeho starší spoluhráči 
- dozrel a dospel. Potvrdzuje to 
aj tréner Ľudovít Nagy: „Zlepšil 
sa vo všetkom, jeho hra je už na 

úrovni. V porovnaní s predchá-
dzajúcou sezónou hrajú hráči 
lepšie, rezervy však stále sú, 
o dve víťazstvá navyše mohli 
uhrať.“ V posledných domácich 
zápasoch 5. dvojkola získali 
Senčania aj cennú remízu so 
Šuranmi (7:7), ktorým patrila 
5. priečka, mrzela ich prehra            
s Trnovcom 4:9. Hrali Senčania 

Ivan Fiala, Richard Nagy, Martin 
Maczeák a Radoslav Figura, po-
chádzajúci z východného Slo-
venska. Po zranení  začína hrať 
René Mihalský. Registrovaným 
hráčom Senca, s ktorým sa ráta 
v zápasoch 1. ligy, je aj Ľubomír 
Bundzel z Trnavy. 

Eva Lauková
foto Ján Lauko
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Vyhodnotenie najlepších ŠPORTOVCOV
Komisia športu pri MsZ v Sen-
ci organizuje vyhodnotenie 
najlepších športovcov a ko-
lektívov za rok 2009. 
Žiadame vás, aby ste do 11. 

decembra písomne  nahlási-
li zoznam športovcov alebo 
športových kolektívov, repre-
zentujúcich mesto na medzi-
národných podujatiach, ale-

bo tých, ktorí sa zúčastnili  na 
celoštátnych súťažiach, resp. 
získali ocenenie. 
Zoznam športovcov a športo-
vých kolektívov a ich úspechy 

písomne nahláste tajomníčke 
komisie Mgr. Alžbete Vinc-
zeovej na Mestsom úrade             
v Senci.

(r)

Stolní TENISTI na povzbudivej priečke

HLAVNÝ usporiadateľ oslavoval
Šani báči, ako ho volajú, je vo 
futbalovom Senci pojmom. 
Hlavného usporiadateľa robil 
roky-rokúce, v tejto funkcii pre-
šiel všetkými klubmi, ktoré tu 
existovali, končil pri SFM Senec. 
Alexander Bordács oslávil v no-
vembri krásnych 82 rokov. Za-
želať všetko najlepšie mu prišiel 
aj primátor Karol Kvál, riaditeľ 
Národného tréningového centra 
v Senci Štefan Mrva a predseda 
komisie športu Roman Voško.                                                      
A hoci oslávencovi už zrak          
a sluch neslúžia na sto percent, 
rád si zaspomínal. Na ťažký ži-
vot, keď sa ako 17-ročný ocitol 
cez vojnu v nemeckom lágri       
a od hladu a vyčerpania chodil 
štvornožky, ale aj na roky strá-
vené pri obľúbenom futbale, na 
futbalistov, kamarátov. Obliekol 
si sako, na ktorom mal odznak 
UEFA, ktorý dostal od dvoch 
delegátov z Zürichu na medzi-
štátnom zápase, vytiahol aj vla-
jočku s rovnakým logom. A bol 
na ne primerane hrdý. Konšta-

toval: „Veru, ako usporiadateľ 
som bol sám, stačilo to. Sedel 
som na tribúne a odtiaľ všetko 
sledoval. Roboty som mal dosť, 
Sencu som hanbu nerobil.“
Potvrdzuje to aj ocenenie, keď 
seneckú usporiadateľskú služ-
bu vyhlásili za najlepšiu. Š. Mrva 
dodal, že všetko robil dobrovoľ-
ne, zadarmo. „Nikdy si nepýtal 
peniaze. Bol prísny a pedantný, 

raz-dva dal všetkých do laty        
a spravil poriadok.“ 
Kedysi pracoval na železnici, 
kde zabránil minimálne dvom 
zrážkam vlakov. No je vyučený 
maliar, maľoval aj rímskokatolíc-
ky kostol, 50 rokov hral na bu-
bon v dychovke, ktorú v Senci 
organizoval. Spolu s hosťami 
mal na čo spomínať.

Eva Lauková, foto Ján Lauko

Oslávenec Alexander Bordács so Štefanom Mrvom

Na ihrisku v Čataji sa za účasti 
šiestich družstiev uskutočnil 2. 
ročník oblastného futbalového 
turnaja detí do desať rokov Ju-
nior Labda Cup 2009. Organizá-
torom bol Športový klub Labda 
so sídlom v Senci. Ako uviedol 
jeho prezident Mário Blaščák,    
v porovnaní s minulým rokom sa 
počet družstiev rozšíril o futba-
listov z Prievidze, Novej Dedinky 
a Pustých Úľan. Víťazom sa stal 
celok z Prievidze, obhajca titulu 
tím z Kráľovej pri Senci skončil 
tretí za Novou Dedinkou, hráči 
SFM Senec obsadili 4. priečku. 
Najlepší: strelec Mário Bart 
(Veľký Grob), hráč Jaroslav 
Šúplata (Kráľová pri Senci), ob-
ranca Tomáš Gunda (Prievidza), 
brankár Juraj Ďurek (Nová De-
dinka). Skutočným víťazom však 
bol duch fair play.                  (r)

Labda Cup 
v duchu fair play

Vľavo Martin Maczeák, pri štvorhre Ivan Fiala a Richard Nagy. Vpravo tréner Ľudovít Nagy s Radoslavom Figurom.

Športový ples Piccardu 
sa koná 5. februára 2010 
v SOŠ na Kysuckej 14, 
do tanca hrá Jackpot



Plavec Alexander Rekoš (12), 
žiak ZŠ Mlynská a člen klubu 
SPK Bratislava, zbieral v tejto 
sezóne rôzne ocenenia. Jeho 
najobľúbenejšou disciplínou sú 
prsia, vo svojej kategórii – mlad-
ší žiaci patrí v tejto disciplíne na 
Slovensku k najlepším. Tretí rok 
ho trénuje Jozef Světlik a s jeho 
výkonmi je spokojný. 
Prvé miesta si vyplával na 39. 
ročníku Štiavnický Kahanec 
(100 m prsia) a na medziná-
rodných pretekoch v Insbrucku 
(100 a 200 m prsia, 400 m polo-
hové preteky a 100 m motýlik), 
no najviac si cení medaily z Let-
ných majstrovstiev Slovenska 

mladších žiakov v Humennom. 
Bol druhý na 400 m polohové 
preteky, 100 a 200 m prsia a 4 
x 50 m polohové preteky, tretiu 
priečku si vyplával na 200 m po-
lohové preteky a 100 m motýlik. 
Celkovo získal štrnásť medailí    
a to mal pred sebou ešte zimné 
majstrovstvá Slovenska.
Trénuje každý deň, dva razy 
dvojfázovo, takže veľa voľného 
času mu nezostáva. V lete sa 
občas dostal na nejakú túru, pri 
počítači či televízii tiež netrávi 
veľa času. Trochu si ho nájde aj 
na svoje obľúbené lego. Všetci 
majú z neho radosť.

Eva Lauková

Na výročnú členskú schôdzu 
ŠK SFM Senec prišli zástup-
covia futbalových zväzov, 
predstavitelia klubu, nahodení 
v oblekoch hráči seniorského 
mužstva, ako aj nádeje se-
neckého futbalu a ich rodinní 
príslušníci. Sála kultúrneho 
domu vo Veľkom Bieli bola 
preplnená. Ako v úvode zdô-
raznil predseda klubu Ing. 
Alexander Matlák, nie je ľahké 
reálne zhodnotiť ročnú činnosť 
približne 300 hráčov, 50 tréne-
rov, vedúcich mužstiev a fun-
kcionárov, ako aj činnosť asi 
600 rodičov detí, ktoré v klube 
pôsobia. Predseda zhodnotil 
činnosť jednotlivých mužstiev, 
chválil, kritizoval aj ďakoval. 
Z tých najmladších vyzdvihol 
prípravku C, ktorej hráči vyhra-
li Megaturnaj. V majstrovskej 
časti jesennej súťaže nenašli 
premožiteľa a ako jediné muž-
stvo v klube vyhralo všetky 
svoje zápasy. V tejto kategórii 
je aj veľa talentovaných chlap-
cov. Venuje sa im tréner Sen-
decký.
Za jeden z najperspektívnej-
ších kolektívov predseda ozna-
čil starších žiakov B, ktorých 
vedie tréner Mika. Aj medzi 
nimi je viac talentov, niektorí 
sa zúčastnili na výberoch do 
slovenskej reprezentácie vo 
svojich kategóriách.
Aj keď seniori, hrajúci 2. ligu 
Západ, svoj cieľ postúpiť do 1. 

ligy v ročníku 2008/2009 ne-
splnili a skončili na 2. mieste, 
výsledok bol historicky naj-
lepší v rámci existencie klubu. 
Po jesennej časti aktuálneho 
ročníka mužstvo súťaž vedie, 
za čo si vyslúžilo samozrejme 
pochvalu. A. Matlák však zdô-
raznil, že hráči sa musia dať 
zdravotne do poriadku, preto-
že štyria až šiesti bývali zrane-
ní a tréner nemohol postaviť 
ideálnu jedenástku. Zmeny       
v kádri nepredpokladá.

Najlepší jednotlivci v roku 
2009:  Jakub Špiriak (st. žiaci 
B), Patrik Kollár (prípravka A), 
Peter Polgár (seniori), Mário 
Tóth (st. žiaci A), Viktor Hrzič 
(prípravka C), Peter Šalkovič 
(ml. žiaci A), Imrich Bedecs (st. 
dorast), Tibor Spod (ml. žiaci 
B), Matej Murcko (ml. dorast), 
Filip Zámečník (pusinky A), 
David Mrva (prípravka B)
Ďalšie ocenenia - funkcionár 
roka: Csaba Huszár, tréner 
roka: Viktor Miko,  podporo-

vatelia ŠK: primátor Senca 
Karol Kvál, starosta Veľkého 
Bielu Anton Danter, sekretár 
Bratislavského futbalového 
zväzu Ján Šuniar, fotograf 
Ján Lauko a 10-ročný Patrik  
Várody, ktorý bol ocenený aj 
ako najmladší fanúšik na zá-
pase slovenskej reprezentácie          
v Poľsku, kde postúpila na sve-
tový šampionát. 

 Eva Lauková 
foto Ján Lauko
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Keď pláva, SÚPERI majú rešpekt

FUTBALISTI chválili aj kritizovali

Najlepšia futbalová jedenástka s primátorom Karolom Kválov a starostom Antonom Danterom


