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Hádzanárky Piccard Senec sa posilnili na všetkých postoch

Medzi najlepšími športovcami mesta vyhlásili aj Luciu Debnárovú (majsterka sveta), Rastislava 
Máleka (5. na majstrovstvách sveta), Ronnyho Ivaneckého (majster sveta) a Tibora Labudu (majster 
sveta). Plakety im odovzdal primátor Karol Kvál. (viac na str. 14., 16)                               foto Ján Lauko

„Dlhý týždeň“ – možnosť osobne si prevziať 
platobné výmery za daň z nehnuteľností, 

za komunálny odpad a ostatné miestne dane

V termíne od 12. do 16. apríla 
si budú môcť občania prevziať platobné výmery naraz

za daň z nehnuteľností, za komunálny odpad,
aj za ostatné miestne dane. 

Zároveň bude k dispozícii pracovisko pokladne. 
Platby môžu občania realizovať v hotovosti,
ale aj prostredníctvom platobných kariet cez 

POS terminál priamo v pokladni.

Počas tohto „dlhého týždňa“ budú pracovníčky
ekonomického odboru - oddelenia príslušných
daní a poplatku, ako aj pokladne k dispozícii 

denne od 7. do 18. hod. 
nepretržite, t. j. aj počas obedových prestávok.

Mesto tak realizuje úsporné opatrenie na poštovnom a žiada 
občanov o ústretovosť, aby využili tento „dlhý týždeň“ a prišli 
si osobne vyzdvihnúť platobné výmery a v rámci možností si aj 
vyrovnať daňové povinnosti. 

Ďakujeme.
Ing. Janette Matúšová

vedúca odboru ekonomiky

Komisia výstavby pri MsZ 
a vedenie mesta organizujú

12. marca o 18. hod. v kinosále Kultúrneho domu v Senci

OKRÚHLY STÔL
Témy:

• Predstavenie VÚC
• Priority mestského zastupiteľstva

• Nové možnosti znižovania kriminality a ochrany majetku 
• O zámere výstavby hokejovej haly s architektom

Organizátori pozývajú Senčanov na pravidelnú diskusiu nielen s pri-
mátorom mesta, poslancami MsZ, ale aj s hosťom VÚC, podpredsed-
níčkou PhDr. Gabriellou Németh. Prítomní budú aj pracovníci z vede-
nia mestského úradu, aby ste na vaše otázky dostali relevantné odpo-
vede od kompetentných. Organizátori poskytnú dostatočný priestor 
na vaše otázky.

Mesto vyzýva na diskusiu k projektu Bezpečné mesto. Senec dostal 
príležitosť ako jedno z prvých miest na Slovensku, využiť osvedčené 
novinky, ktoré napomáhajú v Európskej únii k znižovaniu kriminality 
o desiatky percent. Priestor na verejnú diskusiu bude po predstavení 
noviniek odborníkmi.

Ing. Gašpar Józan
poslanec a člen komisie výstavby a územného plánovania

JARNÉ čistenie 
mesta
Mesto organizuje jarné upra-
tovanie. Žiada obyvateľov, 
aby sa do akcie aktívne za-
pojili a umožnili tak včasný 
odvoz komunálneho a iného 
odpadu na riadenú skládku.

So stúpajúcou teplotou zmizol 
aj sneh a odhalil, čo bolo za-
kryté – neskutočne veľa rôzne-
ho odpadu a špiny. Žiadame 
občanov, aby vyzbierali zne-
čistené plochy (popri chod-
níkoch, trávniky, kríky a pod.) 
pred bytovkami, domami, pre-
vádzkami či obchodmi. 
Netvárme sa - však to nie je 
naše. Všetci v tomto prostredí 
žijeme, všetci máme podiel na 
tom, ako naše mesto vyzerá, 
ako sa učia čistote a zodpo-
vednosti naše deti, ako sa na 
nás budú dívať turisti.

(pokračovanie na str. 2)
(el)



Mestskí poslanci schválili do-
tácie pre spoločenské orga-
nizácie a športové kluby na 
rok 2010 v celkovej výške 106 
400 eur (3 mil. 205-tis. Sk). 
ŠPORTU sa ujde 45 000 eur (1 
mil. 355-tis. Sk), ŠKOLSTVU 
3000 eur (90-tis. Sk), KULTÚ-
RE 37 000 eur (1 mil. 115-tis. 
Sk), CIRKVI 10 700 eur (322-
tis. Sk), SOCIÁLNYM VECIAM 
5800 eur (174-tis. Sk).

Slovenský zväz záhradkárov 
dostane 500 eur (15 063 Sk), 
Csemadok 11 140 eur (335 603 
Sk), Matica 7920 eur (238 600 
Sk), Združenie Radosť 12 600 
eur (379 590 Sk), Zbor Belcanto 
3150 eur (94 900 Sk), rybársky 
zväz 990 eur (29 824 Sk), cho-
vatelia 500 eur (15 063 Sk), Slov. 
zväz protifašistických bojovník 
200 eur (6025 Sk), evanjelická 
cirkev 10 700 eur (322 350 Sk), 
špeciálna ZŠ 810 eur (24 400 
Sk) a ostatné ZŠ po 660 eur (19 

880 Sk), Gymnázium A. Berno-
láka 330 eur (9 940 Sk), Praktic-
ká škola 1000 eur (30 126 Sk), 
MŠ Kollárova 200 eur (6 025 Sk), 
MC Senecké slniečko 1550 eur 
(46 700 Sk), Slov. zväz telesne 
postihnutých 1350 eur (40 670 
Sk), SČK 650 eur (19 600 Sk), 
Mládež SČK 900 eur (27 100 
Sk), Nezábudka 1150 eur (34 
650 Sk), Únia nevidiacich a sla-
bozrakých 200 eur (6 025 Sk), 
šachový klub 1000 eur (30 126 
Sk), Piccard 15000 eur (452 000 
Sk), GAB Senec basketbal 3500 
eur (105 400 Sk), stolnoteniso-
vý klub 1500 eur (45 189 Sk), 
ŠK SFM Senec 18000 eur (542 
270 Sk),  SHKB – hokejbal 1500 
eur (45 200 Sk), OZ Antalič Ra-
cing Team 1000 eur (30 126 Sk), 
AWK Senec - pretláčanie 2000 
eur (60 250 Sk), Taekwon-Do 
P.T.F. 1000 eur (30 126 Sk), Top 
centrum podnikateliek 500 eur      
(15 000 Sk). 

(r)
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DOTÁCIE na rok 2010

Vezmem do prenájmu 
1-2 izbový byt v Senci, 

najlepšie zariadený. 
Info: 0903 925 584 

Občianske združenie DOMUS 
BENE otvorilo nový - najmo-
dernejší Domov pre seniorov             
v  Senci na juhu Slnečných ja-
zier. Na slávnostnom otvorení 
Domu dobra sa zúčastnili aj prví 
klienti, ktorí tu našli svoj nový 
domov. 
Trojpodlažný bezbariérový ob-
jekt spĺňa všetky požiadavky aj 
náročných klientov, ktorí chcú 
dôstojne a harmonicky prežiť 
svoj život. Aj imobilní klienti 
majú možnosť voľného pohybu 
buď na vozíčkoch, alebo s po-
mocou odborného personálu. 
Celková kapacita zariadenia je 
43 lôžok. 

Domus Bene, o.z. 

V Senci sa vo februári zišli 
ženy - podnikateľky a ma-
nažérky,  aby podporili nový 
projekt svojich kolegýň - web 
stránku www.e-zeny.sk, zame-
ranú na pomoc začínajúcim 
podnikateľkám. Krstnou ma-
mou sa stala Iveta Radičová. 
Akciu usporiadala regionálna 

pobočka Top centra podnika-
teliek v Senci.
Zakladateľky, nazvať ich mô-
žeme aj  „e-ženy“ Gabriela 
Revická, Hanka Sekulová               
a Monika Jakubeczová spolu 
s moderátorkou Alenou Kuišo-
vou predstavili projekt www.
e-zeny.sk. Iveta Radičová na 

margo počítačov a e-biznisu 
uviedla, že boli obdobia, keď 
mali doma zapnuté aj tri po-
čítače a dnes už väčšinu to-
varu kupuje cez internet. Po 
slávnostnom krste večer po-
kračoval diskusiou s krstnou 
mamou projektu.
Cieľom portálu www.e-zeny.sk 
je podpora žien v podnikaní, 
zameraného predovšetkým 
na podnikanie na internete. 
Zakladateľky veria, že dokážu 
poradiť aj takým ženám, ktoré 
už dlhé roky podnikajú, no in-
ternet ešte neskrotili. „Biznis 
cez internet môže byť rovnako 
efektívny ako klasické podni-
kanie s využitím štandardných 
nástrojov, na aké sme zvyk-
nutí,“ uviedla Gabriela Revic-
ká. Pomoc ženám prichádza 
prostredníctvom bezplatných 
miniseriálov, článkov z blogu 
alebo poradne. Záujemkyne 
o on-line podnikanie môžu vy-
užiť aj bezplatné osobné po-
radenstvo v hodnote 100 EUR 
formou Raňajok s e-ženami.  
V blízkej budúcnosti e-ženy 
pripravujú semináre, worksho-
py a ďalšie aktivity.

(r), foto Ján Lauko        

UVIEDLI do života www.e-zeny.sk 

Biznis cez internet predstavili sprava Gabriela Revická, Monika Ja-
kubeczová a Hana Sekulová. Krstí Iveta Radičová.        foto J. Lauko

Beseda O KNIHE Zastavte Dubčeka!
Regionálna pobočka Top centra podnikateliek v Senci v spolupráci 
s mestskou knižnicou vás srdečne pozýva na besedu s Jozefom 
Banášom o jeho nedávno vydanej knihe Zastavte Dubčeka! Beseda 
sa uskutoční v stredu 31. marca o 18. hod. v priestoroch mestskej 
knižnice na 1. poschodí kultúrneho domu.

OTVORILI 
Dom dobra 
pre seniorov 

Jarné čistenie mesta
(dokončenie zo str. 1)

Jarné upratovanie sa usku-
toční v troch etapách: I. eta-
pa: 19. - 21. marca, II. etapa: 
26. - 28. marca, III. etapa jaze-
rá: 1. - 3. apríla
Veľkokapacitné kontajnery 
budú umiestnené na týchto 
miestach:
I. etapa: 19. - 21. marca
• križovatka ulíc Moyzesova- 
Šafárikova
• parkovisko na ul. Fraňa Kráľa 
(pri jazierku)
• sídlisko Jesenského - pre-
chod k VÚB
• parkovisko pred obvodným 
úradom - Hurbanova ul.
• parkovisko pred Zdrojom na 
Fučíkovej ul.
• parkovisko pred amfiteátrom 
na Vodnej ul.
• parkovisko na Šamorínskej 
ul.
• plocha pred ZŠ na Mlynskej
• plocha pri križovatke ul. Letná 
a Športová 
• plocha na Liptovskej ul.
• roh ulíc Slnečná a Fučíková
• Dúhová ul. pri bytovke
• Rybárska ul. - Štefánikova ul.
• Kollárová ul. pri výmeničke
• Svätý Martin
II. etapa: 26. - 28. marca
• sídlisko „Bautech“
• na parkovisku pri Obchod-
nom dome „Minor“
• pri telefónnej ústredni na Ko-
šickej ul.
• plocha pri garážach na Svä-
toplukovej ul. (pri Jednote)
• Kysucká ul. na parkovisku pri 
vojenských bytovkách
• pri bytovke na Žitavskej ul.
• pri garážach na Gagarinovej 
ul.
• pri bytovke na Novomeského 
ul.
• pri záhradách na ul. E. B. Lu-
káča
• Robotnícka ul. pri soche
• Vinohradnícka ul.
• Bratislavská ul. parkovisko
• škôlka Košická a Svätopluko-
va ul.
• cesta hore k cintorínu a na 
Farské námestie
• roh Svätoplukova - Hviezdo-
slavova
• Vajanského ul. - vstup na dvor 
MsÚ
III. etapa: 1. - 3. apríla  
• Slnečné jazerá
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Lupič si odniesol 
z banky 1700 eur
Policajti pátrajú po lúpežníkovi, 
ktorý  12. februára  podvečer 
prepadol pobočku VÚB banky 
v Senci. 
Podľa informácií bratislavskej 
krajskej policajnej hovorkyne 
Tatiany Kurucovej lúpežník si    
z banky odniesol 1 700 eur. Pri-
bližne 15- až 25-ročný mladý 
muž v dioptrických okuliaroch 
s čiernym rámom, s čiernou 
čiapkou na hlave a čiernym šá-
lom okolo tváre vtrhol do po-
bočky VÚB na Námestí 1. mája 
okolo 18. hod. Zamestnancov 
ohrozoval nožom. Tí mu v oba-
ve o svoj život a zdravie dali 
peniaze, s ktorými ušiel. Pri 
prepade nebol nikto zranený.                

(r)

Uzávierka aprílového
čísla mestských novín Senčan 

je vo štvrtok 18. marca.

Pracovití Senčania

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 te-
lefónne číslo 159. Dnes sa to týka 
iných, zajtra to môže postihnúť 
vás.                                              (r)

KUKLÁČI zadržali zločincov

Bolo 22.30, keď mestskej 
polícii v Senci výpravca zo 
železničnej stanice oznámil, 
že na stanici modrou farbou 
poškodili interiér aj vonkaj-
šie časti stanice. 

Zdržiavala sa tam skupina 
mladých ľudí, ktorá sa pobrala 
na juh Slnečných jazier. Dve 
mestské policajné hliadky tam 
našli Senčanov Tomáša K. 
(20), Michala T. (20), Tomáša 
H. (22), Mareka W. (20), Mi-
lana K. (20), Patrika M. (16) a 
dve Bratislavčanky, Nikolu B. 
(20) a Dominiku K. (19). Patrik                            
s Milanom mali ruky špinavé 
od modrej farby. Policajti zis-
tili, že Milan cestou odhodil 
modrú fixku a kovovú fajku, 

používajúcu sa na drogy. Mla-
díci všetko zapierali, pri kon-
frontácii na železničnej stanici 
ich však jednoznačne spozna-
li zamestnanci. Prišla aj hliad-
ka železničnej polície. Mladí 
ľudia, ktorí zrejme nevedia, čo    

s voľným časom, poškodili aj 
lavičky na jazerách, nápisy       
z ich „dielne“ sa našli aj na 
dverách, oknách a fasádach 
budov na juhu jazier. Prípad je 
v štádiu preverovania.

 (el)

„Maľovali“ STANICU do modra...

Veľká akcia polície, pri kto-
rej desiatky kukláčov zadr-
žalo jedenásť podozrivých 
členov zločineckej skupiny 
tzv. sýkorovcov, sa konala    
v skorých ranných hodinách 
19. februára naraz v Senci, 
Pezinku a Bratislave. 

V Senci podľa našich infor-
mácií zadržali šiestich mužov. 
Akcia vystrašila viacerých ľudí 
na uliciach Turecká, Bratislav-
ská, Letná, ale aj na Pincešo-
ri, razia sa týkala i niektorých 
kaviarní či barov, inde sa zatý-
kalo aj v reštaurácii. Všetkých 
zadržaných vzali do väzby.
Na Tureckej ulici si niektorí 
o 5.15 hod. zobudení ľudia 
najprv mysleli, že vybuchla 

kotolňa, až krik „Polícia“ ich 
zorientoval. Keďže podozrivý 
bezpečnostné dvere neotvá-
ral, policajti ich odpálili výbuš-
ninou. Holohlavého mladého 
muža odviedli v putách.
Ako informovala hovorkyňa 
Generálnej prokuratúry SR 
Jana Tökölyová, vyšetrova-
teľ zadržané osoby obvinil zo 
spáchania zločinu založenia, 
zosnovania a podporovania 
zločineckej skupiny a z ďal-
ších násilných trestných činov, 
napríklad aj zo spáchania zlo-
činu únosu, vydierania, hru-
bého nátlaku, všeobecného 
ohrozenia, ublíženia na zdraví 
či nedovoleného ozbrojovania 
a výpalníctva atď. Ak im doká-
žu vinu, niektorí môžu stráviť 

vo väzení aj zvyšok života.
Z deviatich skutkov polícia 
obvinila 12 členov gangu: Ale-
xandra B., Roberta B., Milana 
B., Františka K., Jaroslava P., 
Františka L., Milana J., Ivicu 
K., Kamila S., Borisa Ž., Šte-
fana Z. a Martina B.  Podľa 
informácií z médií polícii mal 
pomôcť chránený svedok.
Gang sýkorovcov nesie meno 
po jednom zo zakladateľov 
slovenskej mafie Miroslavo-
vi Sýkorovi. Toho zavraždili           
v roku 1997 pred hotelom 
Holiday Inn v Bratislave. Ne-
skôr ho riadil Peter Čongrády, 
ktorého zastrelili v septembri 
2004 dvaja maskovaní lupiči    
v bratislavskej Petržalke.

(r)

Apel na MAJITEĽOV psov
Všetci sme spolutvorcami ži-
votného prostredia v našom 
meste. V snahe čoraz viac ho 
zlepšovať, mesto každoročne 
opakuje aj apely na psíčkarov. 
Mnohí sú poriadni, nosia si so 
sebou vrecúška a po svojich 
štvornohých miláčikoch so 
samozrejmosťou odpratávajú 
kôpky exkrementov. No veľa 
je aj takých, ktorých to vôbec 
nezaujíma, ba tvária sa, že ich 
sa to netýka. Potom v takto 

znečistenom prostredí žijú aj 
naše deti.
V niektorých častiach mesta 
sa nachádzajú aj koše na ten-
to odpad. Avšak dočkali sme 
sa akurát krádeží vrecúšok       
z nich. Mesto prijíma aj požia-
davky, objavili sa reklamácie 
na absenciu takýchto košov 
na pešej zóne. Ak máte ďalšie 
návrhy či požiadavky, napíšte, 
alebo zavolajte na tel. 0911 
053 634                                  (r)

JABLKÁREŇ DODOFRUCT

• predaj slovenských jabĺk od 
0,20 eura • rôzne druhy

Otváracie hodiny:
Po: od 13. - 18. hod.

Ut.- pia: od 9.30 - 18. hod
So: od 8. do 12. hod.

Nájdete nás na Lichnerovej 30 
(v uličke pri Unibanke) v Senci.

Info: 0915 971 732

• Mesto Senec prijme vodiča        
s vodičským preukazom na 
skupiny C, T. V prípade záujmu      
volajte na 0911 053 634.

POĎAKOVANIE
Vedenie Klubu dôchodcov pri 
Mestskom úrade v Senci v mene 
všetkých 415 členov klubu ďa-
kuje tým, ktorí 10. februára na 
fašiangovom posedení prispeli 
do tomboly finančnými alebo 
vecnými darmi. Umožnili tak 111 
dôchodcom mať radosť z výhry 
a prispeli aj k dobrej fašiango-
vej nálade. Svojimi estetickými 
tancami potešili seniorov aj 
žiaci Súkromnej tanečnej školy 
Renáty Madarászovej. 

Helena Majorová, vedúca KD

Senčania sú druhí najpracovi-
tejší zamestnanci na Slovensku, 
prví sú Kysučania. Zistila to Pod-
nikateľská aliancia Slovenska. 
Vplyv na to majú vraj aj investori 
z vyspelých krajín, kde je discip-
lína a pracovitosť samozrejmos-
ťou.                                           (r)



4 SENČAN  marec 2010ZAUJALO NÁS

Rozhovor s doc. RNDr. Pet-
rom Fedorom, PhD., je vždy 
zaujímavý. Ako autor príro-
dovednej expozície stál na 
čele tímu, ktorý sa zaslúžil                    
o vznik prvého Mestského 
múzea v Senci, spolu so svo-
jimi najbližšími spolupracov-
níkmi a tvorcami Gáborom 
Strešňákom a Tomášom Köni-
gom. Hovoríme o samotnom 
procese vzniku múzea, ale aj 
osobných vkladoch. 

Myšlienka zriadenia mestské-
ho múzea vám nedala spávať. 
Prečo?
- Počas písania prvej monogra-

fie o Senci  sme zhromaždili 
veľké množstvo študijného ma-
teriálu - nielen prírodnín, ale aj 
historických artefaktov  a cen-
ných listín. Na ne priestor v kni-
he jednoducho zabudol. Preto 
sme prišli s myšlienkou vytvoriť 
inštitúciu muzeálneho charak-
teru a v nej všetko prezentovať 
verejnosti. 
Ako reagovalo na váš návrh 
vedenie mesta?
- Najprv sa hľadali vhodné 
priestory. Pôvodne sa hovo-
rilo o kultúrnom dome, ktorý 
však pôsobil príliš moderne. 
Napokon pani viceprimátorka 
Helena Nemcová, podporova-

teľka tejto myšlienky, ako aj jej 
samotnej realizácie, prišla s ná-
padom Tureckého domu. A tak 
sa stal dôstojným stánkom pre 
múzeum.
Čo vás počas obdobia výsku-
mov v okolí Senca prekvapi-
lo?
- O osobitostiach tohto regiónu 
som bol vždy presvedčený. Stá-
le som však prekvapený, ako 
dlho trvalo presviedčať o tom 
samotných ľudí. Nie je prekva-
pujúce, že vhodný čas, správna 
synergia entuziazmu a pomoci 
z mesta prišli až na začiatku 21. 
storočia? Ale dnes konečne vi-
díme výsledok.

Akým spôsobom ste získavali 
exponáty múzea?
-Členovia realizačného tímu 
pôsobili, alebo stále pôsobia 

Keď sa PREPARUJE doma
v kuchyni...

Doc. Peter Fedor

Mgr. Tomáš König, PhD., archeologická expozícia
-V prvej fáze príprav múzea bolo 
treba skoncipovať libreto vý-
stavy. Osobne som sa venoval 
časti, ktorá sa dá chronologicky 
zaradiť do obdobia od vzniku 
prvej písomnej zmienky o Sen-
ci. Nakoľko každá výstava je len 
akýmsi ukážkovým výberom 
odprezentovanej problematiky, 
bolo treba určiť, akým tematic-
kým okruhom bude daná časť 
výstavy venovaná. Výsledok, 
ktorý vidíme dnes, by som mo-
hol nazvať aj ako „prezentácia 
počiatkov“. Stretneme sa tu        
s počiatkami samého mesta 
Senec, cirkevných dejín, miest-
nej samosprávy atď. Pokladal 
som za samozrejmé a dôležité 
prezentovať podľa možností aj 
jednotlivé tematiky vo vzájom-
ných súvislostiach materiálnych 
stôp po stredovekých a novo-
vekých Senčanoch a dobových 
dokumentov, ktoré o ich živote 
vypovedajú. Môžem vyzdvihnúť 
niektoré exponáty - richtárske 
kalichy z roku 1614, mincové 
nálezy z polovice 15. storočia, 
kolekciu kuchynských nádob zo 
14. – 15. storočia, ale cenný je aj 
nedávno objavený súpis cirkev-
ného desiatku (cirkevnej dane) 
z miestnych viníc hlásiaci sa do 
roku 1568, ktorý obsahuje až 
262 mien vtedajších Senčanov. 
Rovnako sú cenné listiny ho-

voriace o existencii seneckého 
hrádku, alebo o kostole Sv. Mar-
tina v blízkej osade Sv. Martin     
a tiež aj listy, vysvedčenia a iné 
dokumenty vypovedajúce o ži-
vote a dielach A. Molnára Szenc-
ziho. Návštevníci sa tu môžu 
oboznámiť aj so skutočnosťami, 
ktoré v odbornej či laickej litera-
túre nie sú vôbec dostupné. Aj 
z tohto dôvodu sme sprievod-
né texty koncipovali ako jednu 
veľkú knihu rozloženú v troch 
miestnostiach: návštevník si v 
nej - obrazne povedané - môže 
zalistovať a prečítať si tú, ktorá 
sa mu zapáči. Vďaka tomu sme 
múzeom, ktoré si záujemcovia 
môžu pozrieť za pol hodiny, ale-
bo tu môžu pobudnúť aj niekoľ-
ko hodín. Voľba je iba na nich. 
Už aj doterajšie prvotné skúse-
nosti návštevnosti poukazujú na 
to, že sa sem viacerí vracajú.

- Väčšina archeologických nále-
zov v seneckom múzeu nebola 
nikdy prezentovaná na verej-
nosti. Časť z nich ešte dokonca 
nebola ani spracovaná reštau-
rátorsky do tej podoby, aby ich 
bolo možné vystaviť. Týkalo sa 
to predovšetkým rekonštruk-
cií hlinených nádob, ktoré len 
zriedka bývajú nachádzané ne-
poškodené. Aj preto si príprava 
expozície vyžiadala svoj čas, 
ktorý bolo treba venovať štúdiu 
pôvodnej dokumentácie, vedec-
kej literatúry a samozrejme nále-
zov uložených v depozitároch. 
Archeologická časť expozície 
sprevádza návštevníka od naj-
starších dokladov osídlenia 
Senca a okolia človekom, od 
mladšej doby kamennej (5500 
rokov pred Kristom) až po včas-
ný novovek (16. storočie). Nále-
zy sprevádza trojjazyčný textový 
výklad, nechýbajú ani mapové 
zobrazenia osídlenia. Nie každé 
obdobie mohlo byť rovnomer-
ne zastúpené exponátmi, ťa-
žisko tak tvoria hrobové nálezy              
z doby železnej, ktoré boli do-
siaľ dobre známe verejnosti len 
prostredníctvom odbornej lite-
ratúry. Platí to ako pre inventár 
mohýl kalenderberskej kultúry                                                        
z Rece, tak pre pohrebiská ve-
kerzugskej kultúry zo Senca. 
Bez významu však nie sú ani 

mladšie, stredoveké nálezy od-
kryté v posledných rokoch. Tu 
treba upozorniť najmä na celú 
kolekciu kuchynskej keramiky 
zo 14. storočia, ktorá bola náj-
dená v súvislosti s ukladaním 
elektrickej siete pozdĺž plota ZŠ 
s vyučovacím jazykom maďar-
ským v Senci v roku 2005. Aj  
v tomto prípade sa len potvrdi-
lo, že moderná výstavba môže 
ohroziť cenné dedičstvo po 
predkoch, ukryté pod zemou. 
Archeologické nálezy vystavené 
v seneckom múzeu sme získali 
formou dlhodobých výpožičiek 
z Archeologického múzea SNM 
v Bratislave, Vlastivedného mú-
zea v Galante a Katedry arche-
ológie FFUK v Bratislave. Po-
chádzajú nielen zo Senca, ale aj 
jeho najbližšieho okolia (Reca, 
Kráľova pri Senci).

Aj kuchynská keramika
Mgr. Gábor Strešňák, historická expozícia 

Prezentácia počiatkov
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na akademickej pôde a v širo-
kom spektre vedeckých inštitú-
cií. Na báze svojich skúseností 
a kontaktov sme sa dostali aj 
k rôznym zbierkovým predme-
tom, ktoré sú dnes súčasťou 
expozícií. Pravda, ich získavanie 
sa vôbec neskončilo, múzeum 
žije a rozvíja sa.
Prekvapujú zvieratá vo vitrí-
nach, nachádzajúce sa v prí-
rodnom prostredí...
V našej koncepcii sme sa usilo-
vali vyhnúť obrazu „smutných“, 
zaprášených a vyblednutých 
preparátov z poličky. Tie živočí-
chy akoby stále žili. Vo svojom 
prostredí, v korunách stromov, 
hrabanke či v blízkosti ľudských 
obydlí.
Aké zmeny plánujete robiť         
v expozíciách?
Pre mňa je dôležité presvedčiť 
sa, že múzeum žije. Nejde len    
o stabilné expozície, ktoré sa 
naďalej budú rozširovať. Múze-
um sa rozvíja aj  formou dočas-
ných výstav. Počítame  s pred-
náškami odborníkov, besedami 
aj výstavami v naozaj širokom 
spektre odborných tém. Naj-
mä v oblastiach, ktoré sa pria-
mo dotýkajú obyvateľov mesta              
a jeho okolia. Takto tvoríte lokál-
patriotizmus a spolupatričnosť, 
napokon aj to je jeden z cieľov 
múzea. Keď chceme byť hrdí na 
svoje okolie, musíme aj vedieť, 
na čo presne. 
Prečo to vlastne robíte, vo va-
šom voľnom čase?
Možno je to sen z detstva, po-

dobne ako monografia o Sen-
ci. Viete, ide o množstvo času, 
ktorý pre túto vec musíte obe-
tovať. Každý takýto projekt má 
množstvo chýb, ktoré možno 
kritizovať. Ale dnes už existuje 
hmatateľný dôkaz, že v Senci je 
schopná a prakticky zmýšľajúca 
skupina inteligencie. Verím, že 
sa mnohí pridajú a dotvoria die-
lo k ešte vyšším kvalitám. Stále 
sme len na začiatku.
Čo znamená múzeum pre štu-
dujúcu mládež?
My nie sme konkurenciou Slo-
venskému národnému múzeu. 
Ani obsahovo, ani finančne. Ale 
v našom múzeu mladí ľudia uvi-
dia exponáty, ktoré nikde inde 
nenájdu. Zbierkové predmety 
zo Senca a jeho okolia. Možno 
bežné pre cudzincov, no ob-
zvlášť cenné pre ľudí, vrátane 
študujúcej mládeže, ktorá je na 
toto územie viazaná.
Preparácia živočíchov, ktorú 
ste zabezpečovali, nie je jed-
noduchá. Nemali ste pre to 
doma rozbroje?
- (Smiech) Viete, taká preparácia 
si vyžaduje veľa trpezlivosti a to-
lerancie. To nedokáže len jeden 
človek, svoje si užil aj preparátor 
Martin Brtek. Keď si predstavíte, 
ako sa v našej kuchyni povedľa 
tanierov sušili chrobáky a mu-
chy... No a o hlístach, blchách, 
všiach a plošticiach už ani ne-
hovorím. Chúďa manželka si už 
zvykla....

Eva Lauková
foto Ján Lauko

PREDNÁŠKY v  múzeu
Prednášky v seneckom múzeu sa konajú v rámci cyklu Zásnuby 
s múzeom.
• 14. marca o 18. hod.: „Revolučný rok 1848 z pohľadu Tamása 
Katonu.“
(Prednáška renomovaného historika z Maďarska odznie v maďar-
skom jazyku.)
• 25. marca o 19. hod.: „O šváboch, všiach, plošticiach a inej 
hávedi, alebo čo všetko žije v seneckých bytoch...“
(Prednáška Doc. Petra Fedora z Prírodovedeckej fakulty Univerzi-
ty Komenského v Bratislave.) 
Organizátormi podujatí sú: Mestské múzeum v Senci, Muzeolo-
gická spoločnosť na Matúšovej zemi, Klub priateľov seneckého 
múzea.

Návštevné hodiny:
Streda, štvrtok, piatok:

od 14. - 18.  hod.
Sobota: od 13. do 18. hod.
Vstupné: 0,50 eura dospelí, 
0,30 eura deti, dôchodcovia

Vyhradené hodiny 
pre skupiny:

Utorok, piatok: od 9. -13. hod.
Streda, štvrtok: 
od 10. - 13. hod.

Senec podľa celoslovenských 
štatistík patrí medzi elektro-
smogom najzamorenejšie 
mestá na Slovensku. V najväč-
šej miere k tomu prispievajú 
televízne antény na bytov-
kách, ktorých je v Senci ne-
úrekom. Pritom v oblasti inter-
netu, televízie a pevných liniek 
existuje alternatívne  riešenie. 
Je ním prenos signálu pros-
tredníctvom optických káblov.                                           
A v Senci už máme takúto 
možnosť v ponuke niekoľko 
rokov.

V súčasnosti si všetci uvedo-
mujeme, že je dôležité v záujme 
prežitia každého z nás, dbať na 
životné prostredie. Médiá, hlavy 
všetkých štátov, ale aj samot-
ní ľudia sa stále viac zaoberajú 
ekológiou. Aký vplyv má znečis-
ťovanie ovzdušia na človeka, sa 
učia už aj deti v školách.  Menej 
diskutovaná, no dôležitá téma, 
týkajúca sa zdravia človeka, je 
vplyv elektrosmogu na naše 
zdravie. Elektrosmog je zhluk 
elektromagnetických frekvencií, 
ktoré sú produkované elektro-
spotrebičmi, vedeniami napätia, 
mobilnými telefónmi, rádiovými 
stanicami, televíznymi anténami 
či mikrovlnnými stanicami.
V každodennom živote sú zdroj-
mi neprirodzeného elektrožia-
renia mobilné telefóny, radary, 
ale najmä rádio vlny (televízne 
alebo satelitné signály) či mik-
rovlny (bezdrôtový inernet).  
Mnohých z týchto prístrojov sa 
nemôžeme zbaviť a obmedziť 
ich používanie, lebo sú v každo-
dennom živote nenahraditeľné. 
V záujme zníženia elektrosmogu 

v Senci prichádza spoločnosť e-
Net s výzvou: Odstráňme anté-
ny - očistíme životné prostredie.      
V rámci tejto výzvy ponúka 
e-Net obyvateľom bytoviek at-
raktívne bonusy. Ak bytovka od-
stráni antény zo svojej strechy 
a 80% obyvateľov sa pripojí na 
optickú sieť, všetci pripojení zís-
kajú výhody. Bližšie informácie 
môžu domovníci bytoviek získať 
v Zákazníckom centre spoloč-
nosti e-Net.
Ďalšou atraktívnou ponukou 
e-Netu je spustenie už avizova-
ného testovania novej progra-
movej služby IP TV od 1. júna. 
Záujemcovia o bezplatné testo-
vanie sa môžu prihlásiť do 10. 
apríla mailom na iptv@e-net.sk. 
Testovanie umožňuje využíva-
nie množstva výhod a bonusov. 
Ponuka testovacích zariadení 
je obmedzená, preto sa treba 
informovať čím skôr.  Viac infor-
mácií na www.e-net.sk, alebo     
v Zákazníckom centre e-Netu.
V spoločnosti e-Net majú in-
formácie, že sa po Senci po-
hybujú obchodní zástupcovia, 
ktorí tvrdia, že e-Net nebude 
po roku 2012 svoje TV služby 
poskytovať. Je to absolútna lož, 
lebo e-Net je plne pripravený na 
digitalizáciu už dnes a signál                   
v nezmenenej podobe bude šíriť 
aj po roku 2012. 
Pomôžme nášmu mestu očistiť 
sa od elektrosmogu. Iba na nás 
záleží, či pre to niečo urobíme.

 

Pomôžme mestu očistiť 
sa od ELEKTROSMOGU

Skupinové návštevy je potrebné ohlásiť vopred 
na tel: 02/2020 5501, 0911 169 754, 

e-mail: muzeum@senec.sk

Viacerí čitatelia sa na nás 
obrátili s otázkou, ako bola  
zabezpečená zimná údržba          
v Senci. 
Ing. Viera Kolozsváriová, vedú-
ca oddelenia verejnej zelene, 
údržby a čistoty mesta: „Mesto 
robilo maximum pre spokojnosť 
obyvateľov. V pohotovosti bolo 
neustále dvanásť ľudí, vrátane 
víkendu, ktorí ručne odhŕňali 
sneh a posypávali chodníky. Na 
odhŕňanie ciest sme mali dva 
traktory s pluhmi a dve multiká-

ry s pluhmi a posýpačmi, jednu 
z nich sme kúpili vo februári. Do 
terénu vychádzali už o štvrtej 
hodine ráno. Všade sme však 
nemohli byť. Ak ľudia zavolali 
a bolo to urgentné, vychádzali 
sme im podľa možností v ústre-
ty. Mali sme aj my ťažké srdce 
na majiteľov niektorých obcho-
dov a prevádzok, ktorí si priestor 
pred nimi nevyčistili. Túto zimu 
sme vynaložili na zimnú údržbu 
niekoľkonásobne viac financií, 
ako po iné roky.“                   (el)

Zimná ÚDRŽBA s plusmi a mínusmi
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Ako napísať ZÁVET

Závet umožňuje vlastníkovi  dis-
ponovať majetkom pre prípad 
smrti a preto je často používa-
ný. Závet je možné spísať vlast-
noručne, alebo v inej písomnej 
forme, ba možno zájsť aj za 
notárom a spísať ho vo forme 
notárskej zápisnice. Ak sa roz-
hodneme spísať závet samosta-
ne bez pomoci notára, musí ob-
sahovať zákonom (t. j. Občian-
skym zákonníkom) predpísané 
náležitosti, inak nevyvolá želané 
následky. 
Každý závet musí mať písomnú 
formu a musí v ňom byť uvedený 
deň, mesiac a rok spísania, spo-
lu s podpisom poručiteľa, príp. 
svedkov. Závet môže spísať iba 
jedna fyzická osoba, nie je mož-
né, aby závet spísali spoločne 
viacerí, napr. manželia. 
Poručiteľ môže závet napísať 
vlastnou rukou sám v celom 
znení a na záver ho vlastno-
ručne podpíše. Nevyžaduje sa 
úradné overenie podpisu. 
Ak závet bude napísaný napr. 
strojom, či počítačom, sú po-
trební dvaja svedkovia, pred 
ktorými poručiteľ vyhlási, že 
listina obsahuje jeho posled-

nú vôľu. V tomto prípade závet 
podpíše ako poručiteľ, tak aj 
obaja svedkovia. Spôsobilosť 
na svedecký úkon určuje ust. § 
476e a 476f Obč. zák., a okrem 
iných svedkom nemôže byť ten, 
kto má podľa závetu dediť.  
Nedoporučovala by som v zá-
vete určovať žiadne podmienky, 
napr. aby dedič použil dedič-
stvo určitým spôsobom, preto-
že tie sú bez právnych násled-
kov a môžu spôsobiť neplatnosť 
závetu.
Ustanovenie dedičov v závete 
je logicky nevyhnutnou obsa-
hovou náležitosťou. V závete 
možno určiť aj podiely dedičov 
a konkrétne veci a práva, ktoré 
má dedič nadobudnúť. Ak sa zá-
vet nevzťahuje na všetok maje-
tok, zvyšnú časť dedia zákonní 
dedičia.
Aj keď zákon pripúšťa voľnosť 
pri vyhotovení závetu, ak má byť 
platný, je nutné, aby neplnoletí 
potomkovia dostali aspoň to, čo 
im patrí podľa zákona a plnoletí 
potomkovia aspoň 1/2 svojho 
zákonného dedičského podielu, 
ak nedošlo k ich vydedeniu.
Závet môže zrušiť iba poručiteľ, 
a to  napísaním nového závetu, 
písomným odvolaním závetu 
alebo zničením  listiny, na ktorej 
je závet napísaný. Vyššie popí-
saným spôsobom môžu závet 
spísať iba plnoletí. Pre závety 
osôb, ktoré nemôžu čítať alebo 
písať, ďalej  nevidomé osoby, 
alebo nepočujúce osoby, ktoré 
nemôžu čítať alebo písať, zákon 
vyžaduje odlišnú formu.   

JUDr. Mária Faithová

Prosím o pomoc, mám dve deti. 
Mal som autonehodu s autom. 
1. dieťa mám v nemocnici. Tre-
ba ho operovať na srdce. Ďaku-
jem! Týmito slovami na papieri 
sa prihovára žena okoloidúcim 
na pešej zóne. Zrak sklopený, 
do reči sa nepúšťa. Zrejme ani 
len netuší, že za operáciu srdca 
dieťaťa sa na Slovensku nepla-

tí. Zväčša sa takto snažia zará-
bať na dôverčivosti našich ľudí 
Rumuni. Neďaleko novodobej 
„žobráčky“ býva zaparkované 
fáro, pripravené ženu naložiť, 
ak sa objaví polícia. Jeho šofér 
si však vždy promptne vezme aj  
vyzbierané peniaze. Nenaleťte!

(el)
foto Ján Lauko

Nenaleťte ŽOBRÁKOM

Právnik radí

Keďže dobrých rád nie je nikdy dosť, rozhodli sme sa pre vás 
zaviesť  túto rubriku. S vašimi problémami sa môžete bezplatne

a aj anonymne obrátiť na našu redakciu, 
ktorá skontaktuje právnika a zverejní odpoveď.

Počas bývalého režimu sme 
si dovolili osloviť „titulom“ pán 
azda len pána farára, doktora 
a samozrejme čašníka. Ostatní 
boli súdruhovia.
Dnes baviaca sa spoločnosť        
v bare suverénne pokrikuje 
na obsluhujúceho Jano, Mišo, 
Rišo..., prines, daj... Bez slovíč-
ka úcty, bez slovíčka prosím.
V útulných kaviarničkách, kde 
prevádzkovatelia investovali 
nemalé finančné prostriedky 
do pekného zariadenia, zväčša 
nerozoznáte podľa oblečenia 
obsluhujúci personál od stolu-
júcich hostí. Je na škodu veci, 
keď majitelia nedokážu odieť 
svojich zamestnancov do akejsi 
„uniformy“ typickej pre svoj lo-
kál. A tak nájdete obsluhujúcich 
v džínsach, teniskách, vyťaha-
ných tričkách či inom športo-
vom oblečení a slečny dokonca 

v čižmách. Možno takto prišli už 
z domu, takto odslúžia zmenu    
a takto sa aj vrátia domov (ak po 
službe nemajú ešte iné, súkrom-
né povinnosti).
Niekedy mám obavu pri platení 
účtu, či platím tomu správnemu, 
keď sa práve postavil zo stolič-
ky, sediac v hlúčiku baviacich 
sa hostí. Hneď si spomeniem na 
český film Vrchní prchni... 
Páni prevádzkovatelia, zabud-
li ste na vaše gastronomické 
vzdelanie, na základe ktorého 
ste dostali živnostenský list? 
Čože? Vy nemáte na prevádz-
kovanie tohto zariadenia vzde-
lanie? Tak prepáčte, že som si 
dovolil chcieť od vás niečo viac.
A vlastne, prečo pán vrchný? 
Veď tu ani žiadny nebol.
Hm, nová doba, nové časy... 
Možno niekedy dovidenia, pán 
vrchný!                                  (nk)

PÁN VRCHNÝ, platím!

Je pondelok 1. marca, približne o 14.45. Na juhu Slnečných jazier 
sa zabávajú výrastkovia kotúľaním prevráteného betónového sme-
tiaka. Priamo na ihrisku, kde sa hrávajú deti, sa nachádza porozbí-
jané sklo, pochádzajúce zrejme z tohto smetiaka. Keď chalani zba-
dali pána Michala, ktorému sa podarilo ich odfotiť, rýchlo odišli. 
Bolo by dobré zamyslieť sa a ešte lepšie zistiť, ako trávia voľný čas 
naše deti...                                                                                       (r)
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V Nezábudke v Turni sa 27. 
januára objavil hosť, ktorému 
sme sa všetci potešili - zdra-
votne postihnuté deti, aj deti 
z materskej školy. Bol to náš 
kamarát klaun Pepe. No prišiel 
smutný, lebo cirkus, kde dote-
raz vystupoval, už nie je. Spolu 
s ním smútili aj tiger, líška a krt-
ko. Ale my - deti z Nezábudky 
sme ho rozveselili, zaspievali 

sme si s ním. Klaunovi sa tak 
zlepšila nálada, že si s nami 
nakoniec aj zasúťažil, ba roz-
dal nám aj cukríky. Najlepšia 
správa ale je - klaun Pepe sa 
rozhodol, že si so svojimi ka-
marátmi - zvieratkami založí 
vlastný cirkus. Rozlúčili sme sa 
s ním pesničkou a tešíme sa, 
že k nám zasa niekedy zavíta.

Deti z Nezábudky      

Deti ROZVESELILI
návštevu z cirkusu

Šašo Maroš ROZTANCOVAL škôlkarov
Deti sa ho nevedeli dočkať, na 
karneval sa vždy tešia. Scho-
vané pod rôznymi maskami sa 
môžu vyjašiť do sýta. Tak tomu 
bolo aj začiatkom februára, keď 
do Materskej škôlky na Kysuc-
kej ul. zavítal Šašo Maroš so 
sympatickou dídžejkou, aby 
sa s deťmi zabavili a spoločne 
oslávili Fašiangové veselice. 
Deti, a predovšetkým ich rodi-
čia,  pri prípravách masiek ne-
šetrili fantáziou. 

Príjemná fašiangová atmosféra 
prevládala už od rána, škôlka 
sa premenila na rozprávkovú 
krajinu, v ktorej sme mohli nájsť 
princezné, pirátov, robotov, ša-
šov, trpaslíkov a rôzne zvierat-
ká. Z každej triedy vychádzali 
príjemné tóny a už z diaľky bolo 
počuť, že v škôlke je veselý kar-
neval, ktorý  priblížil deťom tra-
dície a kultúrne sviatky.
Po pestrom programe Šaša 
Maroša si deti pochutili na fa-

šiangových šiškách, ktoré im 
pripravili tety kuchárky. Krátky 
odpočinok im stačil na to, aby 
spolu s učiteľkami pokračovali          
v súťažiach a disko zábave, kto-
rá ich príjemne unavila. A tak 
niektoré zobrali do rúk pastelky 
a začali si kresliť, alebo ich zau-
jali stavebnice. Každé dieťa si 
domov odnieslo okrem zážitkov 
farebný balónik so sladkosťou.

Bernadetta Štibrányiová
tr. učiteľka MŠ

Dr. Klaun v Nezábudke Tureň

Rodičia piatakov - viete, 
že gymnáziá môžu do 
osemročnej formy štúdia 
prijímať už len žiakov z 5. 
ročníka základných škôl? 
Je to v zmysle zákona č. 
245/2008 Z.z. platného 
od septembra 2008.

Senecké Gymnázium Antona 
Bernoláka prijme pre školský 
rok 2010/2011 do primy 20 žia-
kov na základe plánu výkonov 
určeného Odborom školstva, 
mládeže a športu Bratislav-
ského samosprávneho kraja. 
Kritériá pre prijatie budú zve-
rejnené pri vstupe do budovy 

školy, aj na webstránke www.
gabsenec.edu.sk do konca 
marca. Rodičia musia požia-
dať riaditeľstvo ZŠ o prihlášku 
do 10. apríla a škola ju pošle 
do 20. apríla na strednú ško-
lu. Prijímacie skúšky budú 10. 
mája a 13. mája, dátum treba 
uviesť na prihláške. 

Gymnázium Antona Berno-
láka v Senci má osemročnú 
formu štúdia zameranú na 
cudzie jazyky. Už od primy 
sa podľa školského vzdeláva-
cieho programu žiaci učia dva 
cudzie jazyky – anglický a ne-
mecký v rozsahu po tri hodiny 
týždenne.

Do gymnázia PRIJÍMAJÚ piatakov

Čáry-máry, nech 
sa všetkým darí...
Ďalšiu peknú akciu si v tejto škôl-
ke užili pri vystúpení kúzelníka 
Petra Šestáka. Jeho kúzelnícke 
slovíčka a triky roztlieskali ma-
lých divákov. A keď ich vtiahol 
do kúzelníckeho deja, rozžiarili 
sa im očká. Rozrečnili sa aj tie 
deti, ktoré sú inak skúpe na slo-
vo. Každé by chcelo kúzliť. Deti 
nadchli nielen kúzla, ale aj šikov-
né ruky kúzelníka, ktorý im z ba-
lónikov vyrobil zvieratká.       (el)
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Gymnazisti 
žali OLYMPIJSKÉ
úspechy
Tak ako každý rok aj v tomto 
školskom roku sa konala olym-
piáda nemeckého a anglického 
jazyka. Tento ročník bol jubilejný 
20. a Gymnázium Antona Ber-
noláka (GAB) v Senci, ktoré je 
organizátorom obvodného kola, 
žalo skvelé výsledky. 
V olympiáde nemeckého jazyka 
v obvodom kole sa na 1. mies-
te umiestnili: Vojtech Pozsonyi 
(kategória 2B), Marián Stacho 
(kategória  2A/ a Lea Poórová 
(kategória 2E). Najúspešnej-
šou účastníčkou krajského kola 
olympiády nemeckého jazyka 
bola Lea Poórová, ktorá obsadi-
la 1. miesto a postupuje do celo-
štátneho kola. Rovnako úspešní 
boli aj žiaci v olympiáde anglic-
kého jazyka v okresnom kole. 
V kategórii 2B sa na 1. mies-
te umiestnil  Branislav Korbel                                                             
a v kategórii 2A Lukáš Gálik, ktorý  
sa v krajskom kole umiestnil na 
3. mieste. Výsledky v jazykových 
olympiádach ako aj v iných súťa-
žiach sú odrazom mimoškolskej 
pracovnej aktivity študentov, 
ich nadania a cieľavedomosti. 
Vedenie gymnázia podporuje 
a iniciuje mimoškolskú činnosť 
študentov, o čom svedčí aj veľký 
počet krúžkov v gymnáziu, kto-
ré vedú pedagógovia a rodičia. 
Akýkoľvek prejav záujmu žiaka                                           
o čosi, čo sa deje vo vyučova-
com procese aj mimo neho, je 
cesta k vedomostiam.
Jazykové súťaže a projekty 
poskytujú optimálne impulzy 
na prehĺbenie kreativity žiakov 
a rozšírenie komunikačných 
schopností v cudzom jazyku.

PhDr. Helena Oberhauserová, 
učiteľka nemeckého jazyka, GAB

Žiakov SOŠ Senec Lukáša 
Uherčíka, Milana Stiglicza 
- výhercov celoslovenskej sú-
ťaže MAN mladý mechanik 
2009 - pozvala spoločnosť 
MAN - ÚŽITKOVÉ VOZIDLÁ 
-SLOVAKIA nielen na návšte-
vu výrobného závodu MAN v 
Mníchove, ale aj na futbalový 
zápas. Po príchode sa zozná-
mili s históriou spoločnosti 
MAN, s modernými technoló-
giami v úžitkových vozidlách a 
technickým servisom. 
Navštívili expozíciu BMW Welt 
Spiridon-Louis-Ring a večer 
očakávaný zápas Ligy maj-

strov Bayern München – AC 
Fiorentina. V mníchovskej 
Allianz-Aréne panovala ne-
opísateľná  atmosféra, ktorú 
vytváralo 66-tisíc futbalových 
fanúšikov.
Štúdium na SOŠ v Senci 
umožňuje žiakom v autoopra-
várenských profesiách odbor-
nú prípravu, ktorú môžu zužit-

kovať nielen v ďalšom živote, 
ale už počas štúdia. Úroveň 
kvality získaných vedomostí 
a zručností  je garantovaná 
zástupcami zamestnávateľov 
SR a je neustále aktualizova-
ná o nové vedecko-technické 
poznatky aplikované v moder-
ných automobiloch.  

Martin Zatkalík

Žiaci SOŠ vo futbalovom KOTLE 

Najlepší AUTO opravári v školskom kole
Vo februári sa uskutočnilo školské kolo súťaže Auto opravár 
junior CASTROL 2010. Žiaci SOŠ Senec Milan Stiglicz, Lukáš 
Uherčík, Mário Čajkovič, Patrik Jurík, Tomáš Virág a Denis Har-
sani  postúpili do regionálneho kola súťaže.

Netradičné zvuky sa niesli je-
dálňou ZŠ J. G. Tajovského 
23. februára. Báseň, hudobné 
vystúpenie malých spevákov, 
ale aj pôsobivý spev a hra na 
hudobných nástrojoch po-
vzniesli prítomných do ducha 
osláv. Osláv nie každoden-
ných, ale výročných.
Bývalí pedagógovia, hostia, 
súčasní pedagogickí pracov-
níci ZŠ Tajovského, mali dô-
vod na oslavu. Pred 45 rokmi 
sa táto škola prvýkrát otvori-
la pre žiakov i pedagógov zo 
Senca a okolia.
V roku 1965 tu vzniklo prvých 
26 tried. Zo začiatku sa škola 
orientovala na šport, neskôr 
sa triedy zamerali aj na výuč-
bu matematiky a prírodoved-
ných predmetov, cudzích ja-
zykov a na triedy so športovou 
prípravou. 
V roku 1982 pribudla učebňa 
výpočtovej techniky a od roku 
2002 majú žiaci k dispozícii in-
ternet a interaktívne tabule.
Dnes má škola 956 žiakov, 
mnohí sa zapájajú do pred-
metových súťaží a olympiád. 
A nielen doma, ale sú úspešní 
aj v národných a medzinárod-
ných súťažiach. Úspechy žia-
kov ich literárna tvorba, názory 
a iná činnosť sú publikované v 
školskom časopise Zvonček, 
založenom v roku 1992. Od 

októbra 1999 je ZŠ Tajovské-
ho členom národnej siete škôl 
podporujúcich zdravie.
Škola je zapojená aj do ove-
rených a odborne garantova-
ných preventívnych progra-
mov a projektov: Cesta k en-
vironmentálnej zrelosti, Nenič 
svoje múdre telo, Strom živo-
ta, Zdravá škola, Škola bez al-
koholu, cigariet a iných drog, 
Infovek a Socrates celoživotné 
vzdelávanie.
Na výbornej úrovni je aj me-
dzinárodná spolupráca so 
ZŠ Radnóti Györ v Maďarsku         
a so ZŠ vo Veľkej Bíteši v Če-
chách. 
Od 1. januára 2004 po doho-

de s mestom Senec, ŠK SFM 
a SFZ, bol zriadený Útvar ta-
lentovanej mládeže so zame-
raním na futbal. 
V roku 1991 sa vedenia školy 
ujala Mgr. Božena Venerča-
nová, ktorá pevnou, tvorivou 
a ľudskou rukou šéfuje až do-
dnes. O tom, že to robí rada, 
svedčí aj jej príhovor na sláv-
nostnej akadémii: ,,Sme hrdí 
na bývalých i terajších žiakov, 
ktorí svojimi výsledkami zvi-
diteľnili našu školu. Je nám 
cťou, že na ich úspechoch 
sa podieľali učitelia, vychová-
vatelia, tréneri a zamestnanci 
školy“.                      

MonSkov

Pred 45 rokmi ZŠ Tajovského
OTVORILA svoje BRÁNY

Slávnostná školská akadémia ukázala, že škola má tvorivých učite-
ľov, žiakov, aj šikovné  vychovávateľky.                       foto Ján Lauko

Jedným z plesov, na ktorý si radi 
zaspomíname, bol kolonistický.
Už 23 rokov starí, mladí i mladší 
kolonisti usporadúvajú svoj ples, 
ktorý je vo veľkej obľube. V nád-
herne vyzdobenej sále SOŠ sa 
6. februára zišli všetci verní kolo-
nisti a ich priatelia.
Usporiadatelia Marta a Tomáš 
Mokošovci, Milan Matlák, Jozef 
Jankovič, rod. Vargová si dali 
skutočne záležať. O dobrú nála-
du sa starala hudobná skupina 
Profil.                             MonŠkov

Plesové dozvuky 
KOLONISTOV
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Program na marec
Kino MIER Senec

Začiatok večerných
predstavení o 18. hod.

9. utorok a 11. štvrtok 
MOJ ŽIVOT V RUINÁCH
Komédia o sympatickej Georgii, ktorá sa vra-
cia do Grécka ako turistická sprievodkyňa. Po 
ruke bude mať hneď aj sympatických turistov... 
USA/Špan., nevhodné do 12 r., 95 min.

Vstupné: 2,50 eur
13., 14. sobota - nedeľa
PROBLÉMY V RAJI
Vyzerá ako raj, ale je to peklo. Vo filme hrajú 
skvelí americkí komici na čele s Vince Vaugh-
nom. USA, nevhodné do 12 r., 113 min.

Vstupné: 2,50 eur

15. pondelok   
COCO CHANEL
Skutočný príbeh Gabrielle Coco Chanel od 
malého dievčatka až po úžasný triumf v žiari 

svetiel Paríža. Módna ikona ako symbol úspeš-
nej, samostatnej a originálnej ženy, ktorá nap-
riek tomu, že milovala, nikdy nikomu nepatrila. 
V hlavnej úlohe Audrey Tautou. Fr., nevhodné 
do 12 r., 105 min.

Vstupné: 2,30 eur

16. utorok a 18.štvrtok   
MORGANOVCI
Čo sa môže stať, keď sa niekto dostane do 
programu ochrany svedkov... Hugh Grant a Sa-
rah Jessica Parkerová v hlavných úlohách no-
vej komédie. USA, nevhodné do 12 r., 103 min.

Vstupné: 2,50 eur

19. piatok   ALVIN A CHIPMUNKOVIA 2
Fenomén mnohých generácií je späť, nie sú 
samy. Animovaná rodinná komédia. USA, 
vhodné pre všetkých, 88 min., čes.-slov. da-
bing.

Vstupné: 2,20 eur

20. 21. sobota – nedeľa   AVATAR
Vitajte v novom svete za hranicou vašej fan-

tázie. Od režiséra filmu Titanic - Jamesa Ca-
merona. USA, vhodné od 7 r., 166 min., slov. 
dabing.

Vstupné: 2,50 eur
23. utorok   ROLLERKY
O dievčati, ktoré má rado rock a všetko s ním 
spojené, i lokálnu súťaž krásy, kam neváha 
prísť  s modrým prelivom. Réžia: Drew Barry-
more. USA, nevhodné do 12 r., 100 min.

Vstupné: 2,30 eur

25. štvrtok 
TWILIGHT SÁGA: NOV (Súmrak 2)
Fenomén, ktorý zachvátil celý svet, pokračuje! 
Romantický horor. USA, nevhodné do 12 r., 130 
min.

Vstupné: 2,30 eur

26. piatok a 28. nedeľa   SAMEC
Túži po ňom každá, ale nie každá ho môže 
mať... Komédia. USA, nevhodné do 12 r., 97 
min.

Vstupné: 2,20 eur
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rada: PhDr. Gabriella Németh - predsedníčka, Ing. Helena Krajčovičová, Mgr. Bela Šušla, Ing. Pavol Blaho, Mgr. Marek Vincze, Mgr. 
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Spoločenská kronika
Narodili sa

Ela Rose Sokolová, Tamara Lakiová, Karolína Ko-
váčová, Viktória Janečková, Martin Časný, Šimon 
Mihok, Bibiana Benedeková, Dávid Ötvös, Šimon 
Eliaš, Boris Selecký, Viliam Benkucs, Karolína Kraj-
csovicsová, Martin Čintalan, Matúš Januška, Natá-
lia Heringesová, Frederika Filová, Lucia Straňáková, 
Sebastian Bolek, Damian Lipčák, Natália Kudelášo-
vá, Nina Tóthová, Nikola Guštafíková.

Manželstvo uzatvorili
Jozef Molnár - Mária Poláchová, Balázs Filkász - 
Alžbet Lakiová, Martin Vydra - Katarína Sedláková, 
Yannick Sylvain Luc David - Zuzana Kvardová 

Blahoželáme jubilantom
Eva Vargová (65). Dožila si sa pre-
krásnej chvíle, prešla si životom pre-
dlhé míle. Prešla si krajinou bolesti 
aj lásky, dovoľ nám pohladiť strie-
borné vlásky. Neraz si zdolala brody 
i rieky, zostaň tu s nami v zdraví na 
dlhé veky. Zo srdca Ti to želajú Re-
nata s manželom, vnúčatá Marcela, Zoltán, Monika 
a malá Renatka.

Dňa 5. marca oslávila Ingrid Ková-
čová zo Senca krásne jubileum 50 
rokov. Všetko najlepšie zo srdca želá 
manžel Jaroslav, dcéry Ingrid a Lu-
cia a ostatní príbuzní.

Dňa 25. marca sa dožíva 60 rokov života manžel, 
otec, svokor a dedko Ladislav Stolárik starší. Všet-
ko najlepšie, predovšetkým veľa 
zdravia, optimizmu a radosti do 
ďalších rokov želajú aj touto cestou 
manželka, dcéra Gabika, syn Ladi-
slav s rodinou, vnúčatá Ladik a Lu-
cinka dedka bozkávajú. K pozdravu 
sa pripája aj ostatná rodina.

Jednota dôchodcov MO v Senci 
Jozefa Dinková (65), Mária Jurášová (65), Helena 
Hollocsyová (70), Mária Pšenáková (80), Ctibor Poór 
(80)

Klub dôchodcov 
Jozef Hanuščák (85), Ctibor Poór (80), Helena Ježí-
ková (75), Štefan Polický (75), Helena Holocsyová 
(70), Alžbeta Mrázová (70), Helena Zelenecká (70), 
Mária Jurášová (65), Terézia Danterová (60), Terézia 
Takácsová (60)

Slovenský zväz telesne
postihnutých ZO č. 215 v Senci

Michal Bodiš (65), Mária Jurášová (65), Lívia Banyai-
ová (45),  Gabriela Čurgalyová (35)

Navždy nás opustili
Christo Petrov (1948),  Mária Gabrišková (1947), Mi-
chal Žák (1925), Miroslav Lauro (1969), Ján Šebok 
(1925), Augusta Matejčíková (1922), Zuzana Mičia-
nová (1944), Zuzana Kochová (1950), Johana Uher-
číková (1928), Tibor Šárkáň (1937), Ľubomír Bogdan 
(1946), Štefan Jánošík (1927), Michal Široň (1951), 
Miloš Matis (1948), Imrich Csaszny (1923), Anton 
Bordács (1933)     

Dňa 16. marca uplynie rok, čo nás 
navždy opustila naša milovaná 
mama, dcéra, sestra, švagriná, krst-
ná mama a babka Adriana Felvi-
dékyová, rod. Kissová. S láskou na 
teba spomíname, navždy ostaneš       
v našich srdciach.

Dňa 1. marca uplynuli tri roky, čo nás 
navždy opustila naša drahá Anna 
Bárciová. S láskou na ňu spomína 
manžel, synovia, mama, svokra, brat 
a sestra s rodinami. Kto ste ju pozna-
li, venujte jej s nami tichú spomienku. 
Manžel Róbert Bárci.

Neočakávane, náhle, bez rozlúčky 
nás pred rokom 4. marca opustila 
naša nezabudnuteľná Margita Gu-
ryčová. Spomínate? My áno! Smú-
tiaca rodina.

Dňa 1. februára sme sa navždy rozlúčili s milova-
ným manželom Jánom Šebokom. Ďakujem všet-
kým, ktorí sa s ním prišli rozlúčiť, a tak sa snažili 
zmierniť môj veľký žiaľ. Zároveň si pripomínam 
37. výročie od úmrtia milovaného synčeka Janíka 
Šeboka, ktorý tragicky zahynul vo veku 16 rokov. 
Smútiaca manželka (matka).

Dňa 8. marca uplynulo 13 rokov, čo 
nás vo veku 72 rokov navždy opus-
til náš drahý otec Július Laššú zo 
Senca. S láskou na Teba spomína-
jú deti s rodinami a príbuzní. Kto 
ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku.

Szívünkben oha el nem múló szere-
tettel emlékezünk február 20-án ha-
lálának második érfordulóján, drá-
ga halottunkra Hercsányné, szül. 
Leginusz Julianna – ra. Köszön-
jünjük mindenkinek, akik relünk 
emlékeznek. Gyászoló család.

Dňa 9. marca sme si pripomenuli 
5. výročie, čo nás navždy opustil 
náš milovaný manžel, otec, svokor 
a dedko Viliam Čimbora. S láskou 
na teba spomíname, navždy osta-
neš v našich srdciach.

Dňa 5. marca by sa dožila 100 
rokov naša mama a stará mama 
Anna Matusová. S láskou a úctou 
spomínajú dcéra Alžbeta a syn Ti-
bor s rodinami.
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29. 30.. pondelok - utorok
DOKONALÝ ÚNIK
Každý občas potrebuje zmiznúť. 
Hra sa môže začať. Akčný thriller. 
Hrajú M. Jovovich, S. Zahn a ďalší. 
USA, nevhodné do 15 r., 97 min.

Vstupné: 2,30 eur

Detské a mládežnícke filmové 
predstavenia:

14. nedeľa o 15.30 hod.
ASTRO BOY
Bol stvorený pre napínavé dobro-
družstvá, ktoré môže prežiť len on. 
Hongkong/USA, nevhodné do 10 
r., 100 min., dabing

Vstupné: 2 eurá

21. nedeľa, POZOR! O 15.15 hod.
AVATAR
Vitajte v novom svete za hranicou 
vašej fantázie. Akčný sci-fi film.  
USA, vhodné od 7 r., 166 min., 
slov. dabing

Vstupné: 2,50 eur

28. nedeľa o 15.30 hod.    HORE
Animovaná komédia od tvorcov 
Hľadá sa Nemo, Wall-E. Originálny 
príbeh. USA, vhodné pre všetkých, 
96 min., slov., dabing

Vstupné: 2 eurá

Kultúrne podujatia: KINOSÁLA

11. štvrtok o 10. hod.
OKRESNÁ PREHLIADKA ZUČ zák-
ladných škôl.

vstup: voľný

17- 18., streda, štvrtok od 10. 
hod.   „Malá Tália“ 
Prehliadka detskej dramatickej 
tvorivosti.

vstup: voľný

24. streda o 17.30 hod.
Koncert ZUŠ Senec.

27. sobota   „SENECKÁ RUKA“ 
Medzinárodná súťaž v pretláčaní 
rukou.

vstup: voľný

Kultúrne podujatia: KNIŽNICA

10. streda o 14. hod. ŠK ZŠ, o 18. 
hod pre dospelých
„Domček jedným ťahom“ beseda 
so spisovateľkou Veronikou Šiku-
lovou

Kultúrne podujatia: 
LABYRINT

10. streda o 19. hod.
POSLEDNÝ HRIECH - Kresťanský       
filmový klub, herecká skúšobňa.               

vstup: voľný

12. piatok 
Vernisáž výstavy bývalých žiakov 
ZUŠ Fándlyho  k 50. výročiu školy

vstup: voľný

20. sobota o 15.30 hod. 
DETSKÝ KONCERT - Popolvár

vstup: 2,50 eur

24. streda o 19. hod.
SIX - ROZPÚTANÉ PEKLO (Sci-fi 
thriller). Kresťanský filmový klub.   
Hrajú: Stephen Baldwin a Eric Ro-
berts 

MESTKÉ MÚZEUM: 
Turecký dom

Organizátori podujatí:
Mestské múzeum v Senci
Muzeologická spoločnosť na Ma-
túšovej zemi
Klub priateľov seneckého múzea

14. nedeľa o 18. hod.
Revolučný rok 1848 z pohľadu Ta-
mása Katonu. Prednáška renomo-
vaného historika z Maďarska. 
Pozn.: Prednáška odznie v maďar-
skom jazyku.

25. štvrtok o 19. hod.
“O šváboch, všiach, plošticiach         
a inej hávedi, alebo Čo všetko 
žije     v seneckých bytoch...“
Prednáška Doc. Petra Fedora          
z Prírodovedeckej fakulty Univerzi-
ty Komenského v Bratislave

Vo veku 94 rokov zomrel 17. februá-
ra v Kráľovej pri Senci rímskokato-
lícky kňaz, básnik a príslušník ka-
tolíckej moderny Svetloslav Veigl.

Od roku 1978 až do roku 2006 pôso-
bil na rímskokatolíckej fare v Kráľovej 
pri Senci. Ako básnik získal za svoju 
tvorbu niekoľko ocenení: v roku 2002 
Cenu J. C. Hronského za celoživot-
né básnické dielo v rámci katolíckej 
moderny a rovnako aj Cenu Spolku 
slovenských spisovateľov za zbier-
ku Nebo na zemi, v roku 2006 Cenu 
Fra Angelica a Pribinov kríž I. triedy. 
Veľkým vzorom bol aj pre žiakov ZUŠ      
v Senci, kde otváral recitačné súťaže 
...a Slovo bolo u Boha.

Na schôdzi chovateľov poš-
tových holubov vyhodnotili aj 
sezónu pretekov poštových 
holubov v uplynulom roku. Za-
hŕňala 18 pretekov na tratiach 
od 150 do 760 kilometrov. ZO 
Senec je súčasťou oblastného 
združenia Bratislava, v ktorom 
súťaží viac ako sto chovate-
ľov. 

Chovatelia ZO Senec poštové 
holuby na preteky nasádzajú      
v Senci a auto s klietkami holu-
bov ich prevezie na miesto štar-
tu pretekov, kde naraz vypustia 
niekoľko tisíc holubov. Tie le-
tia najkratšou cestou domov. 
Rýchlosti doletov sú vypočítané 
podľa časov letu od štartu až 
do konštatovania doletu na ho-
lubník, pričom vzdialenosti sú 
vypočítané koordinátmi štartu 
a holubníkov. Výsledky sú spra-
cované podľa rýchlostí doletov 
a víťazmi z každých pretekov sa 

stanú holuby s najvyššími rých-
losťami.  
Víťazov ZO Senec ocenili na 
hodnotiacej schôdzi a majstra-
mi pre rok 2009 sa stali chovate-
lia: majster krátkych tratí Štefan 
Podmanický, majster stredných 
tratí Ing. Rudolf Cisárik, maj-
ster dlhých tratí Ing. Vojtech 
Rosenberg a majster mladých 
holubov MVDr. Svätopluk Mika. 
Majstrom ZO Senec a gene-
rálnym majstrom ZO Senec je 
Štefan Podmanický. Holuba                               
s najviac víťaznými kilometrami 
má MVDr. S. Mika a holubicu                            
s najviac víťaznými kilometrami                   
Karol Bauer.
Výbor ZO Senec i touto cestou 
všetkým víťazom gratuluje a do 
pretekovej sezóny 2010 praje 
svojim členom dobré zdravie      
a veľa chovateľských a súťaž-
ných úspechov. Letu zdar!

Výbor ZO Senec

CHOVATELIA holubov
zhodnotili sezónu



Márciusban érdekes programokkal és ren-
dezvényekkel várják hűséges és új olva-
sóikat, valamint az érdeklődő látogatókat 
a könyvtár munkatársai. Az alapiskolák 
diákjainak, a napközik gyermekklubjainak 
valamint az óvodásoknak mesedélelőt-
töket, irodalmi délutánokat szervezünk, a 
Kincskereső ifjúsági és gyermekklub tag-
jai színházi délelőttre várják ismerőseiket, 
barátaikat. A Könyves vasárnapon március 
21-én délelőtt tíztől 18 óráig várja olvasóit , 
az érdeklődőket a könyvtár. Ezen a napon 
a beiratkozók nem fizetnek és megtartjuk a 
megbocsátás napját is-  nem  számlázunk  
késedelmi díjat  a  több mint egy hónapja  
kikölcsönzött de ezen a vasárnapon vissza-

hozott könyvekért. A gyerekeknek játszóhá-
zi foglalkozásokat szervezünk, könyvtári 
játékokat, vetélkedőt. Mikszáth Kálmán 
halálának 100. - évfordulója alkalmából fo-
lytatásos hangos olvasást indítunk az író 
elbeszéléseiből. Könyvvásárral egybekö-
tött könyvkiállítás is lesz. Irodalmi délután 
keretében bemutatjuk Böröndi Lajos költő 
legújabb versekönyvét is. 
A könyves vasárnapon minden látogató in-
gyenesen használhatja a számítógépeket 
és az internetet a könyvtárban. A könyvtár  
tárt ajtókkal, új könyvekkel várja látogatóit 
és az érdeklődőknek betekintést enged ér-
dekes tevékenységébe, munkájába.
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Ki fát ültet
Nem elég csak ültetni fát!
jó talajba, szépen ősszel,
de nevelni, bírni gondját
nem hanyatló hű erővel,
ki a fával nem törődik:
a jövőben megbűnhődik.

Ága,gallya bokrot alkot,
a korcs lepi körös-körül,
nyesni biz kell,emeld karod,
ilyen fának már ki örül?
neveld,szeresd lesz jutalmad,
elnyeri így a sugallat.

Csak azon légy, ha fát ültetsz
ne csenevész, vadra nőjön,
így te jövőt nagyon büntetsz,
sudár nem nő a fatönkön,
KI FÁT ÜLTET – JÖVŐT TEREMT,
ne csenevészt, hisz az selejt!

Így lesz boldog szíved,lelked,
árnya alatt elmondhatod:
élnek a fák, zöld a liget!
majd magvukat elszórhatod,
ez a szent cél, ezt kell tenni,
sok-sok kis fát felnevelni!

Ha elkorcsul oltsd nemesre,
a korcs árnyal, csak hűvöst ad,
eredetét ne felejtse!
a jövőnknek így megmarad,
csemetével törődni kell,
a hű gazda: nemest nevel!

Mgr. Katona Roland

VESELÝ deň v škôlke
Ako každý rok, aj tentoraz sme sa s veľkým 
očakávaním pripravovali na  maškarný ples 
spevom fašiangových pesničiek, nácvikom 
tančekov a  prípravou masiek. Desiateho 
februára prišiel deň „D“. Deti  sa nevede-
li dočkať, kedy si oblečú svoje prekrásne 
kostýmy. Princeznami, Červenými Čiapoč-
kami, kúzelníkmi, klaunami, zvieratkami                     
a rozprávkovými bytosťami sa naplnila nád-
herne vyzdobená trieda. Po veselom speve 
nasledovala dvojhodinová tanečná zábava, 
až kým sa deti príjemne neunavili. Na tento 
nezabudnuteľný deň si budú deti s rados-
ťou spomínať aj pri prezeraní krásnych fo-
tiek, ktoré urobili rodičia.

Mint minden évben, most is nagy várako-
zás előzte meg óvodánkban a jelmezbált, 
melyre maszkok készítésével, farsangi da-
lok éneklésével és táncolással készültünk. 
Eljött a nagy nap, február 10-e.
A gyermekek izgatottan várták, hogy felöl-
tözhessenek szebbnél-szebb jelmezeikbe. 
Hercegnőkkel, pillangókkal, Piroskákkal, 
varázslókkal, bohócokkal, állatkákkal és 

mesebeli hősökkel telt meg a díszes terem. 
A vidám éneklést  a jelmezek bemutatása, 
majd két órás felhőtlen szórakozás és tán-
colás követte, míg az ovisok kellemesen 
elfáradtak. A felejthetetlen napról gyönyörű 
fényképek készültek, melyek nézegetése 
közben a gyermekek örömmel gondolnak 
majd vissza óvodás korukra.

Hideghéty Eleonóra

Vidám napra ébredtünk Óvodában

Könyvhónap a szenci Városi Könyvtárban

Pracovníčky Mestskej  knižnice v Senci 
čakajú svojich čitateľov s rôznymi zaují-
mavými podujatiami a samozrejme aj no-
vými knihami. 
• Pre deti materských škôl, žiakov ZŠ              
a detských klubov organizujeme prezentá-
cie kníh, prehliadky knižnice, pre dospelých 
stretnutia so spisovateľmi, besedy. 
• Spisovateľka Veronika Šikulová bude 
hosťom knižnice 10. marca, poobede o 14. 
hodine sa stretne so svojimi čitateľmi Det-
ského klubu, večer o 18. hod. s priateľmi 
slovenskej literatúry. 
• V rámci týždňa slovenských knižníc znovu 
usporiadame Knižničnú nedeľu - 21. mar-
ca knižnica bude otvorená od 10.-18. hod. 
Nových čitateľov zapisujeme zdarma, pre 
deti usporiadame hry, tvorivé dielne, pre 

dospelých stretnutie s básnikom, prezentá-
ciu nových kníh, výstavu kníh s predajom. 
Knižničná nedeľa bude aj dňom odpúšťania 
– neúčtujeme za upomienky za knihy vráte-
né po uplynutí výpožičnej lehoty 1 mesiac.
• 23. marca o 10. hod. so svojimi detskými 
čitateľmi sa stretne v knižnici  spisovateľ Jo-
zef Zrnek - Jozef Zo Senca. 
• Tretíkrát sa zapájame do veľkého celo-
slovenského aj medzinárodného podujatia 
knižníc Noci s Andersenom, ktorá sa začí-
na v piatok večer 26. marca v MsKS. Na deti  
6. roč. ZŠ Tajovského čaká pestrý program, 
návšteva Mestského múzea a hlavne noc 
strávená v priestoroch knižnice. 
V mesiaci knihy, v marci sa tešíme na kaž-
dého návštevníka, ktorý má záujem o našu 
prácu.                                                     (pm)

Marec - MESIAC KNIHY s rôznymi podujatiami
American National Teaching Institute

Akreditovaný Ministerstvom školstva SR

OSLAVUJEME 7. VÝROČIE V SENCI
CELEBRATING 7. 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                                             

Kontaktujte:
mobile: 0903 329 020 or 0948 033 959  

   

anti.heni@gmail.com
ÚVODNÁ hodina je ZADARMO



Po zimnej príprave sa už na 
jarnú časť súťaže tešia starší 
dorastenci SFM Senec, hrajú-
ci II. ligu Západ. Ich trénerom 
je Andrej Štellár.

Ako ste spokojný so zimnou 
prípravou?
-Dosiaľ sme odohrali desať príp-
ravných stretnutí s kvalitnými 
súpermi, polovicu sme vyhrali 
a ďalšie zápasy prehrali. Sme 
v štádiu budovania mužstva na 
budúci ročník a poteší ma kaž-
dý dobrý výsledok s takýmito 
mužstvami.
Ktoré zápasy vás najviac 
uspokojili?
- Dôležitá je pre mňa aj predve-
dená hra - potešili ma zápasy 
s Dunajskou Stredou, Nitrou          
a Lehnicami mužmi. 
Opustil niekto káder?
- Na skúšku do Jaslovských Bo-
huníc odišiel najlepší strelec je-
sennej časti Michal Majgot, do 
seniorského A mužstva Imrich 
Bedecs.
Máte za nich adekvátne náh-
rady?
Mužstvo sme doplnili hráčmi 
z mladšieho dorastu, budú 
zbierať skúsenosti a snažiť 
sa nahradiť tých, ktorí odišli.                                                                                         
Konkrétne?
-V letnom období pribudli traja 
hráči - brankár Dušan Malu-
niak, útočník Stanislav Lapin                 
a stredný obranca Tomáš Sabo. 
V zimnom období sme dopl-
nili káder ďalšími tromi hráčmi 
z mladšieho dorastu, prišiel 
stredný obranca Tomáš Huszár, 
stredný záložník Andrej Krátky 
a ľavý obranca Juraj Hovany.                                                                 
V jarnej časti ligy budeme mať 
jeden z najmladších kádrov         
v súťaži. 
Neobávate sa toho?
-Nie, chceme hrať atraktívny 
futbal s tým, aby sme vychovali 
ďalších hráčov do mužstva se-
niorov. To je hlavný cieľ práce 
s mládežou. Chce to len trpez-
livosť všetkých zainteresova-
ných. 
Nemáte problémy so zrane-
niami?
-Po predošlej skúsenosti sme 
ich obmedzili na minimum. 
Každý hráč absolvoval lekársku 
prehliadku u športového leká-

ra, vyšetrenie dolných končatín        
a na základe výsledkov vyšet-
rení sa zaoberáme problémami 
jednotlivých hráčov aj pomocou 
pomôcok zakúpených z fondov 
útvaru talentovanej mládeže 
SFZ, najmä koordinačnými po-
môckami. 
Na čo kladiete dôraz vo vašej 
práci?
-Spolu s kolegom Viktorom Mi-
kom, ktorý trénuje starších žia-
kov B a na starosti má aj športo-
vú prípravu na základnej škole 
Tajovského, sme vypracovali 
filozofiu klubu, v ktorej sme sa 
zamerali na skvalitnenie práce   
s mládežou.
V čom spočíva?
-Hlavným zameraním je, aby 
hráči trénovali podľa spoločné-
ho kľúča daného pre každú ve-
kovú kategóriu. Každá má svoje 
špecifické zameranie. Napr. 
žiaci nemôžu trénovať to, čo 
trénujú dorastenci a pod. Priori-
tou u mládeže je predovšetkým 
výučba a nie výsledky! Samoz-
rejme, účinok to bude mať len 
vtedy, keď to bude každý tréner 
dodržiavať a nie kričať na šesť-
ročné deti, aby za každú cenu 
vyhrali zápas. V takom prípade 
im to dokonale znechutí. Potom 
sa čudujeme, že v starších kate-
góriách si hráči nevedia prihrať 
a na ihrisku pôsobia bez vášne 
a radosti z hry, totálne presýte-

ní futbalovými výsledkami. Táto 
filozofia slúži na to, aby sme 
tomu predišli a aby sa deti tr-
pezlivo učili futbalovú abecedu 
po krôčikoch. 
Na čas ste si „odskočili“ do 
Slovana Bratislava...
-...ale vrátil som sa. Ako tréner 
som začínal práve v klube SFM 
Senec. Najprv ako asistent pri 
mladších žiakoch, potom ako 
asistent pri mladšom doraste     
a napokon ako hlavný tréner pri 

najmenších „pusinkách“, s kto-
rými som prežil tri krásne roky 
a veľmi rád si na toto obdobie 
spomínam. Potom však prišla 
ponuka zo Slovana Bratislava. 
Robil som asistenta pri ligovom 
doraste pánovi Rehákovi a dalo 
mi to veľa. Minulý rok v zime som 
dostal ponuku od pána Matláka 
a vrátil som sa späť tam, kde 
som srdcom doma. Odvtedy 
vediem mužstvo staršieho do-
rastu. Začiatky boli dosť zlé, tré-
novalo asi šesť chlapcov a bol 
obrovský problém s disciplínou. 
Postupne, v priebehu roka sa si-
tuácia výrazne zlepšila. 

 Eva Lauková
foto Ján Lauko
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Chce to len TRPEZLIVOSŤ...

Zľava asistent trénera Matej Šmálik, vedúci mužstva Csaba Huszár 
a hlavný tréner Andrej Štellár. Ďalšími členmi realizačného tímu sú 
zdravotník Ctibor Poór a masér Michal Pivarček.

V popredí Roman Matúšek, za ním David Chválnik. Obaja patria 
k oporám staršieho dorastu.

Starší dorastenci SFM Senec vstupujú do jarnej časti s omladeným mužstvom

Káder staršieho dorastu SFM tvorí 18 hráčov a dvaja branká-
ri, z nich 15 je odchovancov. Brankári: Vojtech Milošovič, Dušan 
Maluniak, obrancovia: Martin Šavel, Patrik Trajcsík, Tomáš Sabo, 
Tomáš Huszár, Vladimír Jergl, Juraj Hovany, stredopoliari: Patrik 
Kuczman, Dávid Chválnik, Filip Kováč, Martin Adame, Roman Matú-
šek, Kevin Gross, Andrej Krátky, Ladislav Pocz, útočníci: Stanislav 
Lapin, Jakub Koszikla, Michal Janotik, Lukáš Matlák

Pozvánka
1. majstrovský zápas v domá-
com prostredí hrá starší dorast 
SFM proti Trenčínu v sobotu 20. 
marca o 10. hod. na štadióne 
vo Veľkom Bieli. Oba tímy majú 
rovnaký počet bodov. Senčania 
si pred sezónou stanovili cieľ, 
umiestniť sa do 5. miesta. Pre-
zimovali na ôsmej priečke, keď 
na štvrtú Petržalku strácajú dva 
body. Futbalová mládež v Senci 
si zaslúži väčšiu pozornosť, pre-
tože sa udialo dosť pozitívnych 
zmien, ktoré za určité obdobie 
ovplyvnia senecký futbal.
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Senec sa môže pýšiť nádej-
nými mladými športovcami, 
dosahujúcimi pozoruhodné 
úspechy, ale aj seniorskými 
majstrami sveta či Európy. 
Primátor Karol Kvál si na vy-
hlasovaní najlepších športov-
cov mesta zaspomínal: „Keď 
sme vyhlasovali najlepších 
pred niekoľkými rokmi, vravel 
som si, že rýchlo vyčerpáme 
senecké úspechy. Som rád, 
že som sa mýlil.“ Poďakoval 
sa trénerom, rodičom i starým 
rodičom a zaželal ďalšie ús-
pechy trinástim jednotlivcom 
a dvom kolektívom. Prevzali  
si čestné plakety. 

Lucia Debnárová (22), pretlá-
čanie
Armwrestling je náročný šport, 
potrebná je sila, ale aj taktické 
myslenie. Lucia je nielen najlep-
šou slovenskou pretláčačkou, 
ale zbiera aj najvyššie tituly. 
Je aktuálnou majsterkou sve-
ta pravou rukou v kategórii do 
60 kg, strieborná ľavou rukou 
z rovnakého svetového šampi-
onátu v Taliansku. Z bulharskej 
Sofie si doniesla z majstrovstiev 
Európy dve strieborné medai-
ly. Je majsterkou Slovenska na 
obe ruky v kategórii nad 60 kg. 
Najbližšie ju máme možnosť vi-
dieť na pretekoch doma, čaká 
ju Senecká ruka. „Bude to pre 
mňa akýsi test  pred európskym 
šampionátom.“ 
Bc. Tibor Labuda (25) (Ta-
ekwon-Do)
Bol veľkým prekvapením sveto-
vého šampionátu v Kuala Lum-
pur (Malajzia). Získal nielen titul 
majstra sveta v individuálnej 
disciplíne power breaking (pre-
rážanie) technikou side strike, 
ale aj dve strieborné medaily     
v disciplínach tímový sparing     
a tímové prerážanie. Má 2. dan, 
v Senci je hlavným trénerom.         
V apríli ho čakajú štátnice, končí 
právo. „Pripravujeme sa na vý-
borne obsadené majstrovstvá 
Euroázie v Astane, hlavnom 
meste Kazachstanu. Každý dru-
hý rok sa konajú na striedačku   
s majstrovstvami sveta. “ 
Ing. Ronny Ivanecký (27), (Ta-
ekwon-Do)
Keby niekto pred majstrovstva-
mi sveta v Malajzii povedal, že 
dvaja Senčania donesú odtiaľ 
zlaté medaily, tak by sme sa na 

neho dívali dosť pochybovačne. 
Stalo sa, Ronnymu sa podaril 
rovnaký husársky kúsok ako Ti-
borovi. Získal titul majstra sveta 
v individuálnej disciplíne power 
breaking (prerážanie) techni-
kou side kick a dve strieborné 
medaily v disciplínach tímový 
sparing a tímové prerážanie. 
Má 1. dan, vlani skončil vysokú 
školu. Aj on sa chystá na súbo-
je na majstrovstvách Euroázie. 
Trénuje ho MUDr. Matiullah Kar-
wandgar, rovnako ako Tibora 
Labudu.  
Rastislav Málek (25), pretlá-
čanie
Majster Slovenska ľavou rukou 
v kategórii do 85 kg, 5. miesto 
ľavou rukou na majstrovstvách 
sveta v Taliansku v kategórii do 
80 kg. Konštatoval, že konkuren-
cia medzi mužmi – armwrestler-
mi je na Slovensku obrovská.
Dávid Varga (18), šach
Roky patrí medzi najlepších 
vo svojej kategórii. Vlani získal 
1. miesto na majstrovstvách 
Slovenska do 18 rokov. Je ex-
traligovým hráčom Dunajskej 
Stredy.
Renata Koloditsová (13), šach
Zaznamenala výrazný vzostup 
výkonnosti. Vyhrala majstrov-
stvá Slovenska do 12 rokov, je 
viacnásobnou víťazkou turnajov 
Grand Prix bratislavského kraja. 
Na medzinárodnej súťaži v Ma-
ďarsku obsadila 3. miesto.  
Evelína Tomovicsová (14), 
šach
Patrí k výrazným talentom se-
neckého šachu. Je víťazkou tur-
naja Grand Prix bratislavského 
kraja, zvíťazila aj medzi chlap-
cami do 14 rokov na Grand 
Prix Petržalky.  Na Grand Prix 
Slovenska do 14 rokov skončila 
medzi dievčatami na 3. mies-
te, na medzinárodnej súťaži                                       
v Maďarsku skončila štvrtá. Obe 
šachistky trénuje László Mészá-
ros, ktorý vraví, že náročná prá-
ca konečne prináša ovocie.
Eva Bittová (15), karate
Na karate chodí päť rokov                      
a dosahuje pekné výsledky. 
Vlani získala tri prvé miesta: na 
majstrovstvách Bratislavy, na 
Bratislavskom pohári a na Tr-
navskom pohári, druhé miesto 
na Slovenskom pohári a tretia 
skončila na súťaži Rapid Cup. 
Trénuje ju Aladár Dolán. A prečo 
sa venuje karate? Eva si zažar-

tovala: „Robím to z nudy, treba 
sa vedieť brániť.“  
Jaroslav Antalič (11), motok-
ros
Nechcel už súťažiť vo svojej 
kategórii, lebo všetky preteky 
vyhrával. Chcel si merať sily so 
staršími a skúsenejšími. Na-
priek hendikepu aj piatich ro-
kov a dlhodobému zraneniu sa 
umiestňoval v prvej desiatke: 
Medzinárodné majstrovstvá SR 
9. miesto, Malokarpatský pohár 
9. miesto, v silnej konkurencii 
Moravy a Česka: Prebor Mo-
ravy  6. miesto, Medzinárodné 
majstrovstvách ČR 19. miesto. 
Jazdí na motorke  Suzuki 85 
cm3, trénuje ho otec Jaroslav.
Tomáš Bagi (19), futbal
Talentovaný hráč je členom fut-
balovej reprezentácie SR 18. 
Dal napr. gól na medzinárod-
nom turnaji Slovakia Cup 2009 
v zápase Slovensko – Belgicko 
4:2. Zúčastnil sa na kvalifikácii 
o postup na ME hráčov do 19 
rokov do Slovinska. Začiatkom 
roku 2009 bol hráčom st. do-
rastu Slovana Bratislava a 25. 
novembra nastúpil v 62. min. za 
mužov Slovana.
Jakub Špiriak (13), futbalový 
brankár
Futbalista SFM Senec je opo-
rou starších žiakov v najvyššej 
súťaži organizovanej SFZ – 1. 

SSŽZ A. Na regionálnom tur-
naji výberov všetkých regiónov 
Slovenska ho vyhodnotili ako 
najlepšieho brankára. Tréner 
Viktor Miko o ňom hovorí, že je 
ctižiadostivý, usilovný a pohy-
bovo veľmi zdatný. 
Viktória Nagyová (12), stolná 
tenistka
Trénuje ju otec Ľudovít Nagy, 
sám výborný hráč. V kategó-
rii mladších žiačok vyhrala                
v súťažnom ročníku 2009/2010 
všetky bodovacie turnaje v rám-
ci trnavského a bratislavského 
kraja. Na majstrovstvách Slo-
venska získala 6. miesto. 
Alexander Rekoš (12), pláva-
nie
Výpočet úspechov tohto plavca 
je obdivuhodný: Medzi mladší-
mi žiakmi na Letných majstrov-
stvách SR získal 2. miesto v dis-
ciplínach: 400 m polohové pre-
teky, 100 m a 200 m prsia, 4x50 
m polohové preteky, 3. miesto 
– 200 m polohové preteky, 100 
m motýlik. Na pretekoch Štiav-
nický Kahanec bol prvý na 100 
m prsia a 3. na 100 m motýlik. 
Na medzinárodných pretekoch 
v Insbrucku zvíťazil v disciplí-
nach: 100 m a 200 m prsia, 100 
m motýlik, 400 m polohové pre-
teky, tretí skončil na 100 m znak 
a 200 m polohové preteky.

Eva Lauková, foto Ján Lauko

Najlepší ŠPORTOVCI minulého roku

Najúspešnejšie športové kolektívy
Hádzanej sa v Senci darí predovšetkým vďaka obetavosti a zaniete-
nosti predsedu klubu Františka Gábriša. Medzi najúspešnejšími za 
minulý rok sú dva hádzanárske kolektívy: 
Piccard Senec (ženy). Vlani slávili veľký úspech seneckej hádza-
nej, keď postúpili do 1. celoštátnej ligy. Darilo sa im na medzinárod-
nom turnaji v Barcelone, kde získali 2. miesto. Trénoval ich Milan 
Belica.
Piccard Senec (staršie žiačky). Vyhrali kvalitne obsadený turnaj 
v Maďarsku, získali 2. miesto na turnaji v Hodoníne a 3. priečku na 
turnaji vo Viedni. Trénerka Lenka Szabová vyzdvihuje hru a snahu 
celého kolektívu.

Cenu za ženy prevzala K. Gilbertová, za staršie žiačky I. Tóthová
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POSILY na všetkých postoch
Predseda hádzanárskeho klu-
bu Piccard Senec František 
Gábriš povolal štyri posily. 
Už prvý jarný zápas potvrdil, 
čo naznačovala príprava, že 
káder, v ktorom hrajú štyri do-
rastenky, nemôže v 1. lige žien 
konkurovať najlepším. Navyše 
sa musia šetriť pre doraste-
necké zápasy.

„Dievčatá potrebujú ešte rok 
hráčskych skúseností. Preto 
prišli tri ostrieľané ženy z ŠKP 
Bratislava a brankárka z Prahy, 
ktorá nastúpi po 3. kole,“ vraví 
F. Gábriš. Do zápasu môžu po-
staviť štyri hosťujúce hráčky. 
„Posilňujeme sa na všetkých 
postoch. V základe by mali hrať 
aj súčasné hráčky - spojka Mi-
chaela Palková, na pivote Sabi-
na Štefíková a brankárka Deni-
sa Šufliarska. Všetko však bude 
závisieť od momentálnej formy,“ 
vysvetľuje predseda. Spolu                                                   
s posilami je k dispozícii osem-
násťčlenný káder.
Nielen na hráčskych postoch 
došlo k zmenám. Hlavným tré-
nerom sa stal Viktor Dubovský 
z ŠKP Bratislava, doteraz pôso-
biaci tréner Milan Belica bude 
trénovať brankárky, venuje sa 
aj žiačkam, rovnako ako F. Gáb-
riš.
V rámci zimnej prípravy sa se-
necké ženy zamerali na zlep-
šenie kondície, ktorú tréneri 
označili za ich najslabší článok. 
V januári naberali kondičku aj 
behom okolo Slnečných jazier, 
vo februári v telocvični. Hra-
li trinásť prípravných zápasov 
aj s tímami z najvyšších súťaží 
Rakúska a Česka. „S najlepšími 
sme prehrávali o štyri-päť gólov, 
ostatné zápasy so seberovnými 
sme vyhrali.“

Prvý zápas jarného kola so Zlat-
nou, ktorá bola na štvrtej prieč-
ke a prišla v najsilnejšom zlo-
žení, Senčanky nezvládli pre-
dovšetkým psychicky. Úvodný 
polčas vyhrali 8:7, keď dotiahli 
štvorbodový náskok súperiek, 

v druhom už gólový únik neza-
chytili, nedarilo sa im strelecky 
a napokon prehrali 17:25. F. 
Gábriš: „V decembri sme Zlatnú 
v zápase Slovenského pohára 
zdolali, rovnako ako Nové Zám-
ky a Kolárovo, v ďalšom postu-
pe nás zastavila prehra s ŠKP 
Bratislava.“
Do tréningu sa po štyroch me-
siacoch zapojila aj skúsená 

Katarína Gilbertová. „Keď sa 
dostane do formy, určite bude 
ďalšou posilou družstva,“ do-
dáva F. Gábriš, ktorý verí, že 1. 
liga žien sa v Senci udrží. Me-
dzi poslednými piatimi tímami 
sú minimálne rozdiely. Teší ho, 
že mládežnícke celky Piccardu 

sú momentálne postrachom aj 
bratislavských tímov. Staršie 
žiačky delí zisk jedného bodu 
od postupu na majstrovstvá 
Slovenska.

Eva Lauková
foto Ján Lauko

Nový tréner Viktor Dubovský

Hádzanárky Piccard Senec nastúpili do jarnej časti 1. ligy s cieľom udržať sa a prekvapiť

Michaela Kováčová nastrieľala v prvom zápase jarnej odvety so 
Zlatnou najviac - sedem gólov. 

Hala na obzore, SVITÁ na lepšie časy?
Senecké hádzanárky hrajú domáce zápasy v pezinskej športovej 
hale, aj tam trénujú. Sústavné dochádzanie im na pohode nepridá-
va, stúpajú aj finančné náklady klubu, čo je neúnosné. „Riešenie 
sme našli, rokujeme s primátorom. Chceme postaviť nafukovaciu 
halu v areáli Slávie. Vedenie mesta je ústretové, potrebujeme, aby 
nám vyšiel v ústrety aj Bratislavský samosprávny kraj, ktorému patrí 
pozemok. Hala by vyriešila našu situáciu,“ vraví. F. Gábriš.

Príďte medzi NÁS!
Hádzanársky klub Piccard Se-
nec pozýva dievčatá, narodené 
v roku 1998 a mladšie, aby sa 
prišli pozrieť na tréningy a stali 
sa členkami hádzanárskeho klu-
bu. Stretávajú sa v piatok o 16. 
hod. v telocvični ZŠ Tajovského 
a v pondelok o 16. hod. v maďar-
skej ZŠ.“

Elitná Senecká RUKA
Tradičná Medzinárodná súťaž Senecká ruka v pretláčaní sa 
uskutoční v Kultúrnom dome v Senci  27. marca. Vstup je zdar-
ma. Finále jednej z najvýznamnejšich medzinárodných súťaží 
v Európe sa koná v sobotu 27. marca od 18. hod. Potvrdená 
je účasť reprezentácií z Belgicka, Česka, Maďarska, Poľska, 
Talianska a Švajčiarska. Príchod aviziovali Holanďania, Fran-
cúzi, Nemci, Bulhari a Rumuni. Štartovať budú aj reprezentan-
ti Slovenska, ktorí dosiahli na minuloročných majstrovstvách 
sveta aj Európy výborné výsledky. Uvidíme aj Senčanku Luciu 
Debnárovú, najlepšiu slovenskú armwrestlerku a majsterku 
sveta.                                                                                        (r)

NOVÝ KLUB Bikemagazin riders
Na konci januára pribudol do zoznamu seneckých športových klubov - 
Bikemagazin riders. Klub sa orientuje na horskú cyklistiku. Je rozdelený 
na dve hlavné časti - pretekársku a hobby. Farby klubu na pretekoch 
Slovenského pohára, európskej časti Svetového pohára, na majstrov-
stvách Európy a na vybraných pretekoch doma a v zahraničí budú hájiť 
napríklad minuloročná víťazka slovenského pohára v zjazde, slovenská 
reprezentantka Radka Slížiková či ďalší člen našej reprezentácie Matúš 
Korytko. Predbežne poslednou posilou je Roman Kaločay, ktorý bude 
taktiež jazdiť v najprestížnejšej kategórii Elite. Hobby časť klubu je urče-
ná pre širokú verejnosť a záujemcov o účasť na pretekoch, ktorí nemajú 
klubovú príslušnosť. Viac informácií na www.bikemagazin.sk.             (el)
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Riaditeľ NTC Štefan Mrva uviedol, že od roku 2003 sú 
jeho trávnaté plochy mimoriadne vyťažené, schádza 
sa tu aj reprezentácia.  Na J. Špiriaka tréner V. Miko 
prezradil: „Meria viac ako 181 centimetrov, prerástol 
už aj rodičov. Trénuje poctivo.“

Predstavili najlepších ŠPORTOVCOV

Zľava A. Rekoš, V. Nagyová, E. Bittová, J. Antalič mladší a starší 

Talentovaný T.  Bagi si zahral aj za mužov Slovana. Šach reprezentujú D. Varga, R. Koloditsová a E. Tomovicsová, vpravo tréner. 

Športové divadlo predviedli majstri sveta v Taekwon-De Tibor Labuda a Ronny Ivanecký. Voľný súboj step sparingu striedalo prerážanie 
dosiek nohami, prerážanie škridiel, pomohli si aj efektným plameňom.                                                                                   foto Ján Lauko


