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 Šport: Futbalisti SFM Senec s novým trénerom Antonom Jánošom

Ako to už býva, s najväčším očakávaním prišli na začiatok školského roka prváci. Niektorí smelší, ba 
až suverénni, iní so slzami. Aj Liliana Karamaški so sestrou Emíliou mali v prvý deň slzy na krajíčku. 
No rýchlo si ich poutierali... Na Základnej škole Tajovského, jednej z najväčších na Slovensku, sa už 
udomácnili.  (viac na str. 4)   foto Ján Lauko

Komunálne voľby do orgá-
nov samosprávy miest a obcí 
sa konajú 27. novembra. Vy-
berieme si v nich primátora                  
a poslancov mestského zastu-
piteľstva.  

Kandidátne listiny na primátora 
a poslancov musia záujemcovia 
doručiť do 3. októbra. Pre voľby 
primátora mesta podáva kan-
didátnu listinu politická strana, 
alebo nezávislý kandidát.
Politická strana prostredníc-
tvom svojho splnomocnenca 
a nezávislý kandidát osob-
ne doručia kandidátnu listinu                              
v dvoch rovnopisoch zapisova-

teľovi mestskej volebnej komisie 
(MsÚ, Jana Maczeáková, tel.: 
2020 5132).
Tí, ktorí chcú kandidovať za po-
slancov ako nezávislí, potrebujú 
mať na petičných hárkoch pod-
pisy 200 občanov, podporujú-
cich ich kandidatúru. Nezávislí 
kandidáti na primátora musia 
rovnako získať 200 podpisov. 
Potrebné tlačivá - vzory kan-
didátnych listín, petičný hárok 
a ďalšie informácie nájdete na 
webstránke mesta www.senec.
sk. K dispozícii sú aj na mest-
skom úrade u zapisovateľky 
mestskej volebnej komisie Jany 
Maczeákovej.         (viac na str. 7)

REFERENDUM
Dňa 18. septembra sa uskutoční 
referendum o otázkach:
1. Súhlasíte s tým, aby NR SR 
zákonom zrušila povinnosť fyzic-
kých osôb a právnických osôb 
platiť úhradu za služby verejnosti 
poskytované Slovenskou televí-
ziou a Slovenským rozhlasom?
2. Súhlasíte s tým, aby NR SR 
zákonom rozšírila možnosť pre-
jednať konanie poslanca NR SR 
ako priestupok na všetky prie-
stupky podľa zákona o priestup-
koch?
3. Súhlasíte s tým, aby NR SR 
ústavným zákonom znížila počet 
poslancov NR SR na 100 s účin-
nosťou od nasledujúceho voleb-
ného obdobia?
4. Súhlasíte s tým, aby NR SR-
zákonom ustanovila, že orgány 
verejnej moci môžu obstarávať 
osobné motorové vozidlá s ob-
starávacou cenou maximálne 40 
tisíc eur?
5. Súhlasíte s tým, aby NR SR 
ustanovila možnosť voliť poslan-
cov NR SR a poslancov Európ-
skeho parlamentu prostredníc-
tvom internetu?
6. Súhlasíte s tým, aby NR SR 
zákonom vyňala osoby pove-
rené výkonom verejnej moci             
z možnosti uplatniť právo na od-
poveď podľa tlačového zákona?
Referendové miestnosti budú 
otvorené od 7. do 22. hod.        

 (el)

VOĽBY do orgánov samosprávy



Členovia Dobrovoľného ha-
sičského zboru (DHZ) v Sen-
ci zvíťazili na medzinárodnej 
súťaži v hasení s historickými 
ručnými striekačkami, ktorá 

sa konala v poľskom Cicho-
we.
Predstavili sa na nej prvý raz 
a súperov zdolali veľkým roz-
dielom. Získali najlepší čas 34 

sekúnd, zatiaľ čo súperi nad 60 
sekúnd. Na súťaži sa zúčastnilo 
72 družstiev, z toho šesť zo za-
hraničia. Mesto Senec ako jedi-
né reprezentovalo Slovensko. 
Ako uviedol predseda DHZ Jo-
zef Bordáč, úspech je nielen 
odmenou za vynaložené úsilie, 
ale aj vďakou podporovateľom 
– primátorovi Karolovi Kválovi 
a Alžbete Vinczeovej. „Naša 
historická ručná striekačka je                  
z roku 1937. Udržiavame ju v 
dobrom stave, vlani sme ju pre-
striekali farbou.“ Aj keď títo ha-
siči chodia aj na preteky s mo-
dernou technikou, vravia, že tá 
historická má svoje čaro, súťažiť                                                             
s ňou je zaujímavejšie. „Podob-
né preteky chceme zorganizovať 
aj v Senci,“ doplnil J. Bordáč.

 (el), foto Ján Lauko
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Hasiči s MEDZINÁRODNÝM úspechom

DÔLEŽITÉ čísla
Hlásenie porúch
• Elektrina: 0800 111 567
• Voda: 0800 121 333
• Plyn: 0850 111 727 
• Štátna polícia: 158
• Hasiči: 02/4592 3333, 155
• Záchranka: 150
• Integrovaný záchranný
   systém: 112
• Mestská polícia: 159

CHAMPION, s.r.o.
Kazanská 5/A, Bratislava

tel./fax: 02/4437 2988
mobil: 0905 215 630

www.champion-pohare.sk

športové a upomienkové 
ceny, gravírovanie, poháre, 

trofeje, medaily, plakety, 
diplomy

Jablkáreň Dodofruct 
Predajňa jabĺk zo slovenskej 

produkcie opäť otvorená. 
Po: 13.-18. hod., Ut.-Pia: 

9.30-12.30 hod., 13.30-18. 
hod., So: 8.-12. hod. 

Možnosť objednať na zimné 
uskladnenie. Lichnerova 30-32 
Senec (prechod pri Unibanke).

Kontakt: 0915 971 732

Jesenné čistenie 
mesta

Jesenné upratovanie sa 
uskutoční v troch etapách. 
Veľkokapacitné kontajnery 
budú umiestnené na týchto 
miestach:
I. etapa: 8. -10. októbra
• 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: 15. - 17. októbra
• sídlisko „Bautech“
• na parkovisku pri Obchod-
nom dome (plecháč)
• 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. 
• Pezinská ul. (nové bytovky)
• 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: 22. - 24. októbra 
• Slnečné jazerá

Nové dopravné značenie na 
opravenom moste nad diaľni-
cou D1 Senec – Pezinok, kto-
rý je v správe Bratislavského 
samosprávneho kraja, výraz-
ne zvýši bezpečnosť vodičov. 
Most oficiálne odovzdal do 
užívania predseda kraja Pa-
vol Frešo. Nové vodorovné               

a zvislé dopravné značenie je 
prehľadnejšie a vodičov núti 
znížiť rýchlosť, čím sa obme-
dzí nehodovosť na tomto zaťa-
ženom uzle. „Za relatívne málo 
eur sme dosiahli stav, že vodiči 
musia spomaliť a  prirodzeným 
spôsobom sa vyhýbajú tomu, 
aby na tomto mieste vznikali 

nehody, ktoré tu predtým boli,“ 
povedal župan. 
Na moste je aj nový povrch 
z asfaltového betónu. Jeho 
oprava bola už potrebná, pre-
tože podľa primátora Karola 
Kvála cesty ničia najmä ťažké 
nákladné autá, ktoré chodia 
do logistických parkov. Most 
ponad diaľnicu je pritom podľa 
neho jedným z najzaťaženej-
ších v regióne. Podľa župana 
to má priamy dopad na osobné 
autá, ktoré chodia medzi Sen-
com a Pezinkom. „Primárne 
ide o bezpečnosť ľudí v osob-
ných autách, tie sú najviac 
zraniteľné,“ konštatoval. Na 
moste sa urobil povrch cesty 
obaľovanou zmesou za tepla, 
vodorovné aj zvislé doprav-
né značenie, opravili sa rigoly           
a odvodňovanie. Celkové nák-
lady na rekonštrukciu dosiahli 
viac ako 154-tis. eur.

(el), foto Ján Lauko

Nové DOPRAVNÉ značenie  

Primátor Karol Kvál (vpravo) a župan Pavol Frešo.

Úspešní členovia DHZ - predseda Jozef Bordáč, Gabriel Bordáč, 
Jozef Slávik, Karol Filo, Boris Gašpar, Martin Bališ. Medzi nimi aj 
miss hasičov, ktorá si s nimi zasúťažila.
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POZOR! 
Cez cestu idú deti
V septembri sa školáci opäť 
vrátili do školských lavíc. Na 
cestách sa objavilo viac detí, 
ale aj autobusov a motorových 
vozidiel. 

Dieťa nie je dospelák! Deti sú im-
pulzívne, nepozorné, málo pred-
vídavé, nemajú taký zorný uhol 
pohľadu ako dospelé osoby.
Veľkej väčšine úrazov detí na 
cestách sa dá zabrániť vhodnou 
prevenciou. V prvých dňoch 
školského roka je potrebné, aby 
ste sprevádzali svoje dieťa do 
školy. Viackrát mu hovorte o ná-
strahách na ceste. Dbajte na to, 
aby sa ráno včas a bez náhlenia 
vydalo na cestu do školy. Dieťa 
môže ísť do školy samo až vtedy, 
keď je 100% schopné bezpečne 
absolvovať zvolenú cestu. 
Polícia upozorňuje vodičov 
– jazdite pozorne! (zm) orpz pk

CVIČISKO pre psov
Závisí od záujmu majteľov 
psov, či aj pre Senčanov otvo-
ria cvičisko pre psov.  
Výcviková škola DOGGIE je drži-
teľom medzinárodného certifiká-
tu DogCoaching-Systém a cvičí 
psov vo viacerých mestách. 
Môžete u nej absolvovať výcvik 
základnej poslušnosti mestské-
ho psa, canisterapie, prípravu 
psíka na výstavy a pomôže aj  
s odstránením problému u váš-
ho psa. Výcviky prebiehajú ko-
lektívnou, alebo individuálnou 
formou. Okrem nich spoločnosť 
ponúka širokú paletu služieb pre 
psíčkarov.
Výcviková škola DOGGIE v spo-
lupráci s výcvikármi psov vznikla 
s cieľom výcviku základnej po-
slušnosti mestských psov už od 
šteniatka. Skúsení výcvikári kva-
litne pripravia  psíka do života                                                            
v byte, alebo v záhrade. Popri 
výcviku sa dospelí aj deti zdo-
konalia v prístupe a ovládaní 
psíka. 

Viac na www.doggie.sk
tel.: +421 911 768 561

Uzávierka októbrového čísla
mestských novín Senčan

je v pondelok 20. septembra.

Minister vnútra Daniel Lipšic 
(KDH) si otestoval na Hlbo-
kom jazere (Guláška) pripra-
venosť potápačov, ale aj svoje 
potápačské kvality. A potápať 
sa učil práve v Senci.

Prišiel a spôsobil rozruch. Da-
niel Lipšic sa v Senci potápal 
s členmi Poriečneho oddele-
nia poriadkovej polície Prezí-
dia Policajného zboru. Urobil 
tak v rámci oboznamovania sa             
s jednotlivými zložkami rezortu 
vnútra. A keďže sám sa aj potá-
pa, využil príležitosť a po takmer 
ôsmich rokoch sa navliekol do 
neoprénu. Za veľkého záujmu 
médií sa ponoril do čírej vody 
široko-ďaleko známej Gulášky. 
Práve v tomto jazere si kedysi 
robil aj potápačské skúšky, ako 
sám povedal, potápal sa pomer-
ne intenzívne. 
Voda Gulášky mala zhruba 15 
stupňov, minister sa ponoril do 
hĺbky asi 13 metrov a zotrval 
tam takmer pol hodiny. Potápa-
či sa o ňom vyjadrili pochvalne, 
že má výdrž a je rýchly. Aj on im 

zložil kompliment, keď vyzdvi-
hol ich profesionalitu a výborné 
výsledky pri zachraňovaní ľud-
ských životov, ale aj získavaní 
dôkazov pre trestné konania, 
ktoré niekto hodí do vôd riek 
či jazier. Minister si pod hladi-
nou prezrel aj „pamätihodnos-
ti“ podvodného sveta v Senci 
– telefónnu búdku, vrak starého 
Trabanta, dopravné značky, via-
nočný stromček... 

Eva Lauková
foto Ján Lauko

Minister POD vodou

Výzva úradu práce
Úrad práce, sociálnych vecí     
a rodiny, odbor sociálnych vecí 
a rodiny, pracovisko Senec, 
Kysucká 14 vyzýva občanov, 
ktorí sú fyzickými osobami                   
s ťažkým zdravotným postihnu-
tím a poberateľov peňažného 
príspevku na opatrovanie, aby 
si 14. septembra v čase od 8. 
do 15. hod. prišli osobne pre-
vziať rozhodnutia o zmene výš-
ky ich peňažných príspevkov                                                       
k 1. júlu. Miesto konania: miest-
nosť č. 14 úradu práce.         (r)

Stretnutie dôchodcov
Klub dôchodcov pri Mestskom 
úrade v Senci pozýva svojich 
členov na tradičné stretnutie pri 
príležitosti Mesiaca úcty k star-
ším.
Termín: 5. október (utorok) o 16. 
hod.
Miesto: SOŠ  Kysucká 14, Senec  
(bývalé učilište Montostroj)

Večera a príjemná hudba 
zabezpečené!

Termín prihlásenia v KD: 28. 
septembra (utorok) medzi 14. - 
17. hod.

Helena Majorová, vedúca KD

VN - JAZYKOVÉ KURZY

anglický a nemecký jazyk
pre dospelých organizuje

Mgr. Viola Nováková

na ZŠ Tajovského Senec
2 hodiny týždenne

celý školský rok 2010-2011
Poplatok za kurz:

110 € /76 hod. (1,44 € na hod.)

Zápis: 9.9. od 16. do 19. hod.
16.9. od 16. do 19. hod.
na ZŠ Tajovského Senec

Tel.: 033/641 1311
0905 662 504

www.jazykovekurzyvn.sk

Nevedela som ako začať, až 
som našla perfektnú definíciu: 
„Vyzerá to tak, že agresivita tu 
bola vždy, len mení svoje po-
doby a spôsob, akým sa o nej 
dozvedáme.“
Týkala sa úplne iného článku, 
ale výborne vystihuje aj môj prí-
beh. Mali sme dvojročného psí-
ka Huga. Všetci sme ho zbož-
ňovali a pokladali za ďalšieho 
člena našej  rodiny. Jedného let-
ného večera o 20. hodine sme 
si vyšli na posledné „venčenie“. 
Slovo posledné je v tomto prípa-
de veľmi vystihujúce. Nestačili 
sme ani zájsť za dom, keď sa na 
nás vyrútil staford alebo pitbull 
(neviem to určiť) z vedľajšieho 
vchodu.
Vždy sa ho  všetci psičkári báli, 
vždy agresívne štekal a trhal sa, 
ale nikdy by ma nenapadlo, že 
dokáže tak bleskovo a nekom-
promisne zaútočiť. Bol besný, 
neovládateľný, nepríčetný, úplne 
zúrivý. A bez vodidla a náhubku! 
Počas asi 20 sekúnd sa mi pred 
očami odvíjali krvavé jatky, kto-
rým som nedokázala zabrániť.                                                   

Aj napriek tomu, že Hugo bol           
o pol hodiny na operačnom sto-
le, tie veľké zranenia neprežil.
Mojou jedinou útechou v tomto 
otrasnom príbehu je to, že Huga 
„nevenčil“ môj syn alebo dcéra.
Veľmi ťažko znášajú už to, že 
prišli o milovaného psa. Neviem 
si predstaviť, že by boli svedkom 
toho, ako im ho pred očami na 
kúsky roztrhal iný pes. Trúfam si 
tvrdiť , že keby v tom momente 
išlo okolo  malé  dieťa, dopad-
lo by rovnako. Nik, kto nevidel 
útočiace bojové plemeno psa, 
si to nevie predstaviť! Šokovalo 
ma aj nasledovné: Na druhý deň 
toho útočiaceho psa  v pohode,  
opäť bez náhubku a  s trápne 
tenkým koženým remienkom 
„venčili“  okolo materskej škôlky 
(SNP - Kollárová) Je to ignoran-
cia? Arogancia? Neviem... A my 
sa len so smútkom v očiach po-
zeráme z okna, ako sa s týmto 
psom „pokojne prechádzajú“.  
Dokedy? Aspoň niečo pozitív-
ne: Ďakujem mestskej polícií  za 
prívetivé a ústretové správanie.          

(mk)

Na zamyslenie: 
Keď ÚTOČÍ zúrivý pes...

Matica pozýva
• Pred kultúrnym strediskom 
sa v nedeľu 12. septembra 
od 15. hod. koná Popoludnie             
s Maticou slovenskou. Vy-
stúpia folklórne súbory, svoje 
výrobky ponúknu keramikári               
a ďalší ľudoví výrobcovia.
• Beseda s historikom Matú-
šom Kučerom sa uskutoční       
v sobotu 25. septembra od 
15. hod. v Labyrinte kultúrneho 
domu.                                    (r)

• Predám staršiu plechovú 
stavebnú búdu.

Tel.: 0902 893 757
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Škôlkarov PRIBÚDA,
budujú prístavbu

Útokom do Slnečných jazier to 
zobral „hokejista“ Dušan Hučala 
a jeho parťák Jaro Langer. „Ako 
dvojčlenná reprezentácia sme 
sa chystali tri hodiny.“ (Medzi-
tým Dušan kričí: „Slovenskóó, 
do tohóó.) 
Tretí ročník Medzinárodného 
potápačského karnevalu na se-
vere Slnečných jazier bol opäť 
veselý. Úvodný rekord síce ne-
prekonal, ale aj tak sa zišlo viac 
ako 90 masiek zo Slovenska, 
Česka a Maďarska. A bolo sa 
na čo dívať. Pri viacerých sme 

konštatovali: Bože, kto toto vy-
myslel... Škerili sa na nás Klaus                   
s Havlom, upratovačka a smetný 
kôš, do vody šli kukať aj kukuč-
kové hodiny. Fajčila sa vodná 
fajka, bolo čo jesť i piť. Prítomní 
si mohli vyskúšať aquaskiper, 
akési skákadlo na vode, ktoré 
sa dokáže hýbať až 35-kilomet-
rovou rýchlosťou. Pravda, ak to 
ovládate. Inak skončíte vo vode, 
ako sa to niekoľkokrát podarilo 
Pištovi Bordácsovi z Piccardu 
Senec.

Eva Lauková, foto Ján Lauko

Škeril sa KLAUS aj ŠREK

V zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta je v súčasnosti päť ma-
terských škôl, z toho jedna s vy-
učovacím jazykom maďarským. 
V aktuálnom školskom roku je 
zapísaných 552 detí, z nich 210 
je predškolákov. Prijali 144 no-
vých detí, v porovnaní s minulým 
rokom o 54 viac. 
Ako uviedol Mgr. Anton Kubli-
niak zo školského úradu, „je to 
vďaka tomu, že v predchádza-
júcich školských rokoch sme 
vytvorili tri nové triedy.“ A hoci 
tentoraz neprijali 60 detí, na-
pokon všetkých 20, v prípade 
ktorých sa rodičia odvolali, do 
škôlok umiestnili. Pribudnú však 
aj ďalšie triedy, v Materskej škole 
na Kollárovej ul. už mesto začalo 
budovať prístavbu.
V Senci sú aj dve súkromné ma-
terské školy s celkovou kapaci-
tou 67 detí, obe majú stavy na-
plnené.                                    (el)

Na dvoch seneckých základ-
ných školách pribudli dve 
triedy prvákov. ZŠ Tajovské-
ho ich má v šiestich triedach, 
ZŠ Mlynská v štyroch. Zvýše-
ný počet najmladších žiakov 
majú v prvej triede aj na ZŠ     
s vyučovacím jazykom maďar-
ským, nastúpilo ich 18. Prog-
nózy naznačujú, že počet žia-
kov sa bude naďalej zvyšovať. 

Za odmenu kačacie hody
Najväčšiu investíciu realizovalo 
mesto na ZŠ Tajovského, bu-
dova pre štyri prvé triedy, ktorá 
je aj sídlom školského klubu so 
štrnástimi oddeleniami má nové 
okná, elektrické rozvody, stro-
py, osvetlenie, zateplili ju. Pri jej 
čistení sa narobili predovšetkým 
upratovačky, za odmenu im ria-
diteľka Mgr. Božena Venerčano-
vá pripravila prekvapenie – ka-
čacie hody...
Nazeráme do 1. E, učiteľka Mgr. 
Mária Šarmírová má 23 žiakov, 
z nich desať dochádza z Hrubé-

ho Šúra, Veľkého Bielu a Hrubej 
Borši. Zatiaľ sa zoznamovali, ale 
aj rozprávali o ceste do školy, 
podľa obrázka zo šlabikára ju aj 
nakreslili. 
V 7. D triede sedia športovci 
- futbalisti, niektorí oblečení           
v dresoch. Majú tu aj ďalšie dve 
triedy so športovou prípravou, 
škola im vychádza v ústrety.  
V hlavnej budove školy pribudli 
vo vestibule priestory pre infor-
mátorku, zamestnanú v rámci 
chránenej dielne. 

Omladili pedagogický zbor
Na štyri prvé triedy stúpol počet 
na ZŠ Mlynská. Tam netradič-
ným spôsobom prijali nováči-
kov. Pri vstupe do školy im uro-
bili vyzdobenú slávobránu, kde 
ich jednotlivo privítali, dostali aj 
malé darčeky. V jednej z prvých 
tried s novučičkými lavicami za 
smiechu rodičov sa suverénny 
žiačik opýtal riaditeľa Mgr. Ivana 
Rezníka: „Aj ty si nám ich utie-
ral?“ Nechýbali ani otázky typu: 

Budeme sa tu aj hrať? Môžem si 
doniesť hračky? 
Na tejto škole, zameranej na ja-
zyky, opäť omladili pedagogický 
zbor. Popri angličtine a nemčine 
pribudla v šiestych ročníkoch 
ako druhý cudzí jazyk francúz-
ština. Pre všetky ročníky tu na 
koniec septembra pripravili pre 
vybrané deti Týždeň akčnej an-
gličtiny s anglickými lektormi.
ZŠ Mlynská sa môže pochvá-
liť aj tým, že je sídlom Učebne 
kontinuálneho vzdelávania, 
kde sa budú vzdelávať učitelia                 
v rámci seneckého okresu.                     

Počet prvákov potešil
Do zabehaných koľají nastúpili 
učitelia a časť žiakov aj na ZŠ A. 
M. Szencziho s vyučovacím ja-
zykom maďarským. Aj riaditeľa 
PaedDr.Zoltána Metznera pote-
šilo, že sa  počet prvákov zvýšil. 
Do tajov školského života uvá-
dzala najmenších učiteľka Mgr. 
Katarína Nagyová.
    Eva Lauková, foto Ján Lauko 

Dievčatá pekne vyobliekané,       
s kytičkami pre pani učiteľky.

Zazvonil školský ZVONEC...

Do maďarskej ZŠ nastúpilo 18 
prváčikov.

Tri športové triedy na ZŠ Tajovského navštevujú futbalisti SFM Se-
nec. Siedmaci majú na stene aj hodiny s motívom ihriska. 



CENA rektora STU

Významné ocenenie získal mla-
dý Senčan Ing. Andrej Chríbik, 
ktorému rektor  Slovenskej tech-
nickej univerzity v Bratislave prof.  
Ing. Vladimír Baleš udelil pri pro-
mócii Cenu rektora za vynikajú-
ce plnenie študijných  povinnos-
tí, keď prospel s vyznamenaním. 
Súčasne aj jeho diplomovú 
prácu vyhodnotili ako najlepšiu                                                 
v študijnom programe.            (r)

Schválili DOTÁCIE 
Zastupiteľstvo BSK schválilo 
dotácie vo výške 77-tis. 700 eur. 
Poslanci podporili 37 projektov. 
V Senci najvyššia dotácia 6-
tis. eur pôjde na rekonštrukciu 
mestského múzea, na výstavbu 
Domova sociálnych služieb pre 
ťažko zdravotne postihnuté deti  
rovnako 6-tis. eur a na rekon-
štrukciu kostola 3-tis. 200 eur. 
Zoznam schválených žiadostí 
nájdete na www.bratislavskykraj.
sk.                                      (bsk)
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Novovytvorená pracovná sku-
pina pri Úrade Bratislavského 
samosprávneho kraja (BSK) 
tvorí Regionálny akčný plán 
na prevenciu a elimináciu 
násilia páchaného na ženách 
pre Bratislavský kraj aj v spo-
lupráci s mestom Senec, kto-
ré má zastúpenie v skupine. 
Zhovárame sa s podpredsed-
níčkou BSK PhDr. Gabriellou 
Németh, do ktorej agendy 
problematika spadá.

Akých členov má pracovná 
skupina, ktorá je v tejto prob-
lematike pilotnou v rámci re-
giónu?
-Zložená je zo zástupcov kľú-
čových sociálnych aktérov           
pôsobiacich v bratislavskom re-
gióne, ktorých sa problematika 
násilia priamo či nepriamo do-
týka. Zároveň spája zástupcov 
samosprávy, štátnej správy, 
polície a mimovládnych orga-
nizácií.

Čím predovšetkým sa v sú-
časnosti zaoberá?
-Zatiaľ diskutujeme, zúčast-
ňujeme sa na workshopoch. 
Rezonuje propagácia nulovej 
tolerancie voči násiliu, efektív-
ne využívanie existujúcej legis-
latívy v praxi, vytváranie siete 
kooperujúcich organizácií v re-
gióne, zber štatistických údajov 
o násilí páchanom na ženách, 
vzdelávanie v problematike ná-
silia, ale aj ďalšie témy s tým 
spojené.

Priblížte nám zámer pracovnej 
skupiny...
-Chceme, aby stanovené cie-

le akčného plánu vychádza-
li z reálnych potrieb regiónu                         
a bolo ich možné aj v určitom 
časovom horizonte naplniť. Re-
gionálny akčný plán zároveň 
nadviaže na Národný akčný 
plán na prevenciu a elimináciu 
násilia páchaného na ženách 
na roky 2009 - 2012, ktorý bol 
schválený uznesením vlády         
v júni 2009 a ktorý podporuje 
riešenie problematiky násilia 
páchaného na ženách aj na re-
gionálnej a miestnej úrovni.

Čo hovoria o násilí štatistiky?
-Podľa anonymných priesku-
mov sa s násilím stretla asi štvr-
tina žien. Väčšina z nich sa to 
však stále bojí povedať. Prečo 
je to tak, ako môžeme pomôcť 
a čo všetko môžeme urobiť pre-
to, aby sme tomu zabránili, je 
vecou nielen osôb, na ktorých 
je páchané násilie, ale aj vecou 
širokej verejnosti.  

Eva Lauková

REZONUJE problematika násilia na ženách

Hľadáte pomoc?
V prípade, že hľadáte pomoc, alebo poznáte niekoho, kto túto 
pomoc potrebuje, môžete sa obrátiť na členku pracovnej skupiny 
zastupujúcu mesto Senec, ktorá vám poskytne základné poraden-
stvo, prípadne sprostredkuje adresnú pomoc.    
Kontakt: Miriam Szakalová, MsÚ, 02/4025 9101, nadaskam@se-
nec.sk

Vrátenie DPH za rok 2009           
z iných členských štátov Eu-
rópskeho spoločenstva.

O vrátenie DPH môže požia-
dať registrovaný platiteľ DPH, 
ktorý:
• realizoval nákupy tovarov 
alebo služieb v inom členskom 
štáte ES s DPH a celková suma 
DPH za rok 2009 je najmenej 50 
eur alebo ekvivalent v národnej 
mene

• nie je usadený ani registrova-
ný pre DPH v členskom štáte, 
kde si uplatní nárok na vrátenie 
DPH
• v tuzemsku vykonáva činnosti 
s nárokom na odpočet DPH
Lehota sa končí 30. septem-
bra

O vrátenie DPH môžete požia-
dať len elektronicky
• cez portál Daňového riaditeľ-
stva SR

• platiteľ využíva Autorizované 
Elektronické Služby (AES)
Potrebný je zaručený elek-
tronický podpis (ZEP), ktorý 
platiteľ získa od certifikačnej au-
tority autorizovanej Národným 
bezpečnostným úradom SR.
Upozornenie: Ak platiteľ nie 
je užívateľom AES alebo nemá 
ZEP, odporúčame urobiť potreb-
né úkony pre využívanie AES a 
získanie ZEP čo najskôr!

(viac info na www.drsr.sk)

Informácia pre platiteľov DPH

Predovšetkým pre telesne či 
mentálne znevýhodnených, 
ale aj pre širokú verejnosť 
bude slúžiť nové komplexné 
centrum hydroterapie. 

Bratislavský samosprávny kraj 
ho zrealizoval v zariadení Gau-
deamus – zariadenie komunitnej 
rehabilitácie na Mokrohájskej 
ulici v Bratislave vďaka grantu                                                         
z Islandu, Lichtenštajnska                
a Nórska prostredníctvom Fi-
nančného mechanizmu Eu-
rópskeho hospodárskeho prie-
storu, Nórskeho finančného 
mechanizmu a zo štátneho roz-
počtu SR. 
V Gaudeamuse majú klienti                  

k dispozícii tri moderné bazé-
ny. Hydrocentrum slúži pre kli-
entov s mentálnym, telesným, 
aj viacnásobným postihnutím,                       
s vnútorným oslabením, chyb-
ným držaním tela, s diagnózou 
autizmus, pre ľudí s poúrazový-
mi stavmi. 
Komplexné centrum hydrotera-
pie bude slúžiť aj pre športovú 
prípravu slovenských talentov    
v plávaní. 
Celkové náklady na projekt 
predstavujú takmer 2,2 mil. eur.   
Informácie o projekte je možné 
nájsť aj na internetovej stránke 
www.bratislavskykraj.sk, v ob-
lasti sociálne služby alebo na 
www.mokrohajska.sk.       (bsk)

Otvorili CENTRUM hydroterapiePoradia ZRAKOVO
postihnutým
Únia nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska v spolupráci s mest-
ským úradom a kultúrnym stre-
diskom sprístupnila poradenské 
služby pre ľudí so zrakovými 
problémami aj zo Senca a blízke-
ho okolia formou Poradenského 
dňa. Konať sa bude raz mesačne 
- každý štvrtý pondelok v mesia-
ci v priestoroch kultúrneho stre-
diska (vchod zo zadnej strany). 
Potrebné je vopred sa objed-
nať na tel.: 02/6542 0789, 6920 
3442, 0905 477 973. Kontaktná 
osoba Mgr. Martina Červenková. 
Bez vopred objednaných klien-
tov sa poradenský deň neusku-
toční!                                        (r)



Ovládanie viacerých jazykov je 
v súčasnosti výhodou a v bu-
dúcnosti bude nevyhnutnosťou. 
Bilingvizmus je dar, ktorý mô-
žete venovať svojmu dieťaťu už                
v ranom veku. Za tento dar bude 
vďačné v dospelosti, keď bude 
schopné sa úspešne zamestnať 
práve kvôli dobrému jazykové-
mu vybaveniu.

Rodičia na celom svete majú so 
svojimi deťmi rovnakú skúse-
nosť, najskôr prichádza bľabo-
tanie, potom prvé slová a hneď 
nato prvé vety. Deti dokonca už 
pred narodením počujú hlasy 
svojich rodičov, neskôr napo-
dobňujú ich slová. Už ako malé 
si tak nevedomky osvojujú slov-
nú zásobu ako aj gramatickú 
štruktúru jazyka, ktorý je veľmi 
komplexný. Reč, ktorú sa dieťa 
týmto spôsobom učí, nazýva-
me materinský jazyk.

Prečo začať s druhým jazy-
kom v ranom veku?
Výskum ukazuje, že ľudský 
mozog je v prvých rokoch ži-
vota formovateľný ako plastelí-
na. Toto však závisí od kvality 
a množstva prvých podnetov 
a skúseností dieťaťa. Tie roz-
hodujú o tom,  ako sa nervové 
štruktúry v jeho mozgu prepo-
ja, teda aký funkčný bude jeho 
mozog. Bunky, ktoré sa často 
aktivujú dráždením zmyslov, 

sa viac a stabilnejšie prepájajú. 
Bunky, ktoré nie sú dráždené, 
zakrpatejú. Reč sa rozvíja až do 
štvrtého roku života a tak deti 
môžu bez námahy zvládnuť aj 
viac jazykov naraz. Zároveň sa 
dokázalo, že deti, ktoré vyras-
tali vo viacjazyčnom prostredí, 
majú lepšiu schopnosť pries-
torového vnímania a logického 
myslenia.

Britská lingvistka a pedago-
gička Helen Doron založila 

svoj program Helen Doron Early 
English na poznatkoch moder-
ných jazykovedcov, ktorí skú-
majú ľudský mozog. 
Umožňuje tak deťom vo veku 
už od 3 mesiacov do 14 rokov, 
aby sa naučili angličtinu ako 
svoj druhý materinský jazyk. 
Čím skôr sa začne, tým lepšie                                    
a rýchlejšie to ide. Už vyše mi-
lióna študentov v 28 krajinách 
sveta sa tešia veľkým úspe-
chom. Táto prepracovaná me-
tóda, založená pred 25 rokmi,    

je u nás akreditovaná Minis-
terstvom školstva a ponúka 10 
stupňov nadväzujúcej výučby                        
s viditeľnými výsledkami.

Ako prebiehajú kurzy Helen 
Doron?
Dieťa opakovane počúva CD 
nahrávky so slovami, dialóg-
mi, príbehmi a pesničkami bez 
toho, aby tomu muselo venovať 
aktívnu pozornosť alebo sa sna-
žilo porozumieť. Za nejaký čas 
si tak  prirodzene a v prostredí 
domova osvojí prízvuk, slová      
i gramatické štruktúry anglické-
ho jazyka. Na hodinách učiteľka 
vysvetľuje  význam zvukov, ktoré 
už sú preň  známe, a to formou 
pohybu, hier, výtvarných aktivít, 
písania,  riekaniek, pesničiek. 
Dieťa tak zapája všetky svoje  
zmysly a rozvíja si tvorivosť. 
Dieťa sa popri angličtine vlast-
ne rozvíja všestranne. Učí sa aj 
o iných krajinách, ich kultúrach, 
učí sa vyjadrovať svoj názor                                                     
v kolektíve. Výučba prebieha 
45 až 60 minút čisto v angličti-
ne v skupinách do 8 detí. Deti 
sa cítia veľmi príjemne, pretože 
sú neustále chválené a povzbu-
dzované. Výsledkom je radosť 
z učenia a túžba po angličtine. 
Deti vybavené našou angličti-
nou nemusia mať obavy z pre-
chodu na školskú dochádzku. 
Tie staršie si ju upevnia a zlep-
šia sa v komunikácii.
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Vyskúšajte si hodinu plnú zábavy
Objednajte sa so svojimi deťmi na ukážkovú hodinu angličtiny zdar-
ma: senec@helendoron.sk, 0905 704 181.
Ukážkové hodiny budú prebiehať v novom vyučovacom centre 
HDEE na Lichnerovej 22, 1. posch. do 30.9. 2010.
Viac informácií nájdete na stránke www.helendoron.sk

Deti zo Senca od malička vo výhode
Jedinečná ucelená metóda angličtiny HELEN DORON od 3 mesiacov do 14 rokov

HYDINÁR a.s. Gbely
Vás pozýva do svojej podnikovej predajne  

na veľmi výhodný nákup:

*  čerstvých slepačích vajec
*  mrazenej hydiny
*  chladenej hydiny a hydinových dielov
    vhodných na letné grilovanie

U nás nájdete iba kvalitný tovar vlastnej produkcie
za dobré ceny!!!                                                     

(Nájdete nás na pešej zóne - oproti TATRA Banke v pasáži)

AMERICAN NATIONAL TEACHING
INSTITUTE

Akreditované Ministerstvom školstva SR
SME TU PRE VÁS UŽ 7. ROK 
V SENCI AJ V BRATISLAVE

LEKTORI  SÚ Z KANADY A USA

PONÚKAME VÝUČBU NA TÝCHTO ÚROVNIACH:
ZAČIATOČNÍCI - ELEMENTARY

MIERNE POKROČILÍ - PRE-INTERMEDIATE
STREDNE POKROČILÍ - INTERMEDIATE

VYŠŠIE POKROČILÍ - UPPER-INTERMEDIATE
OBCHODNÁ ANGLIČTINA - BUSINESS ENGLISH

Kontaktujte:
Mobil: 0903 329 020

anti.michalek@azet.sk

ŠPECIALIZUJEME SA NA INDIVIDUÁLNE DOUČOVANIE
ALEBO VÝUČBU V SKUPINKÁCH

ZAČAŤ SA DÁ KEDYKOĽVEK! 
ÚVODNÁ HODINA JE ZADARMO!!



7SENČAN  september 2010 SPEKTRUM / INZERCIA

Mestské zastupiteľstvo v Sen-
ci podľa § 9 zákona SNR č. 
346/1990 Zb. o voľbách do 
orgánov samosprávy obcí               
v znení neskorších predpisov 
uznesením  zo  dňa 20.5.2010 
č. 40/2010 určilo, že Mestské  
zastupiteľstvo v Senci  bude 
mať 19 poslancov, ktorí budú 
zvolení v 6-tich volebných ob-
vodoch. 

Vo volebnom obvode číslo 1, 
ktorý zahŕňa ulice:
Zemplínska, Kalinčiakova, Ga-
garinova, Jánošíkova, Liptov-
ská, Novomeského, L. B. Luká-
ča, J. Smreka, Pri Striebornom 
jazere, M. Urbana, Bratislavská, 
Baničova, Ľ. Fullu, Záhradníc-
ka, Žarnovova, Karola Šišku, 
Dobšinského, Hany Zelinovej, 
Ulica pri Búroši, Horná, Dolná 
Turnianska, Sereďská, Mušká-
tová, Ružová, Fialková, Tulipá-
nová
budú zvolení traja poslanci.

Vo volebnom obvode číslo 2, 
ktorý zahŕňa ulice:
Svätoplukova č. 1-57 a 2-26, 
Považská, Kysucká, Oravská, 
Košická, Pribinova, Horný dvor
budú zvolení traja poslanci.

Vo volebnom obvode č. 3, kto-
rý zahŕňa ulice:
Pezinská, Pivničná, Moyzesova, 
Nám. A. Molnára, Robotnícka, 
Vinohradnícka, Fr. Kráľa, Tehel-
ná, Trnavská, Farské námestie, 
Gaštanová, Šípková, Trnková, 
Višňová, Čerešňová, J. Jesen-
ského, Šafarikova, A. Dubčeka, 
A. Hlinku, J. Farkasa, J. Cser-
máka, J. Murgaša, Mesačná, 
Pri Štifte
budú zvolení traja poslanci.

Vo volebnom obvode č. 4, kto-
rý zahŕňa ulice:
Bernolákova, Mierové nám., 
Nám. l. mája, Mäsiarska, Tu-
recká, Krátka, Hurbanova, Kol-
lárova

budú zvolení traja poslanci.

Vo volebnom obvode č. 5, kto-
rý zahŕňa ulice:
Svätoplukova č. 59 - 101 a 28 
- 78, Hviezdoslavova, Chalup-
kova, A. Sládkoviča, Žitavská, 
Fándlyho, Inovecká, Sokolská, 
Tajovského, Vajanského, Špor-
tová, Priemyselná, B. Bartóka, 
Letná
budú zvolení traja poslanci.

Vo volebnom obvode č. 6, kto-
rý zahŕňa ulice:
Lichnerova, Školská, Štúrova, 
SNP, Hollého, Rybárska, Vod-
ná, Štefanikova, Dúhova, Sl-
nečná, Jasná, Kvetná, Mlynská, 
Vrbenského, Fučíkova, Rosná, 
Boldocká cesta, Jarná, Lúčna, 
Hečkova, Nitrianska, Šamorín-
ska, Železničná, Dlhá, Jesenná, 
Zimná, Agátová, Brezová, Lipo-
vá, Orechová, Slnečné jazerá,  
m. č. Svätý Martin
budú zvolení štyria poslanci.

OZNÁMENIE
o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby 

do orgánov samosprávy obcí 27. novembra 2010

Privítame nových 
SPEVÁKOV
Hľadáme nové hlasy do nášho 
speváckeho zboru BELCAN-
TO. Každú sobotu v septembri                
o 18. hod. nás nájdeš v Pasto-
račnom centre na Farskom ná-
mestí v Senci.

Viac informácií o zbore 
na www.belcanto.sk

Ozvi sa nám na 
tel.: 0948 501 648

• Ponúkam spracovanie 
jednoduchého, podvojného 
účtovníctva, daní a miezd 

za prijateľné ceny.
 

Ekonomické vzdelanie, 
dlhoročná prax a diskrétnosť 
= záruka vašej spokojnosti.

Kontakt: 
tel.: 0908 735 125

j.slezakova@farmaslezak.sk

Doučovanie slovenčiny
Hľadáme učiteľa/učiteľku na 

doučovanie slovenského jazy-
ka 8-ročného chlapca, ktorý 
navštevuje ZŠ s vyučovacím 

jazykom maďarským. 
Kontakt: 0907 339 103

PÚŤ po stopách SNP
Členovia Základnej organi-
zácie Slovenského zväzu 
protifašistických bojovníkov                 
v Senci sa spolu s ďalšími záu-
jemcami zúčastnili na zájazde 
Po stopách SNP. 

Podľa predsedníčky MUDr. 
Oľgy Čerbaničovej je potešu-
júce, že členmi zájazdu boli aj 
štyria žiaci ZŠ Tajovského spolu 
s riaditeľkou Mgr. Boženou Ve-
nerčanovou, ktorá účastníkov 
bližšie oboznámila s históri-
ou, spojenou so SNP. Dotácia                        
z mestského úradu umožnila, 
aby sa v Múzeu SNP v Banskej 
Bystrici všetci mohli oboznámiť 
aj s novými exponátmi. V obci 

Nemecká venovali tichú spo-
mienku tým, ktorých vo vápenke 
postrieľali nemecké jednotky SS 
a pohotovostné oddiely Hlinko-
vej gardy. Boli medzi nimi nielen 
povstalci, ale aj ženy a deti. Svo-
ju púť po stopách SNP ukončili 
v Kremničke, kde za tri mesiace 
Nemci zavraždili 747 osôb, vrá-
tane šesťmesačného dieťaťa. 
Členovia ZO SZPB zdôrazňujú, 
že august je mesiacom, v kto-
rom pred 66 rokmi vyvrcholilo  
povstanie proti fašizmu, ktorý 
si podmanil celú Európu. Ak by 
jeho nástup nezastavili, z mapy 
Európy by zmizlo aj Slovensko.

 (el)
foto Ladislav Neuwirth
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IDEÁLNY SPÔSOB, AKO UŠETRIŤ
Prvá stavebná sporiteľňa, a. 
s., už takmer 18 rokov pomá-
ha našim občanom veľmi vý-
znamnou mierou financovať 
ich bývanie. Navyše je aj záru-
kou výhodného a bezpečné-
ho ukladania peňazí. O tom, 
čo nového pripravila najväč-
šia stavebná sporiteľňa pre 
záujemcov o krajšie bývanie, 
hovoríme s Ing. Stanislavom  
Sasinkom, organizačným ria-
diteľom Prvej stavebnej spori-
teľne, a. s.

Stavebné sporenie má už 
niekoľko rokov nezastupi-
teľné miesto pri financovaní 
bývania. Nehrozí nebezpe-
čenstvo, že – ako sa hovorí 
– zaspíte na vavrínoch?
To určite nie. Stále hľadáme 
cesty a spôsoby, ako našich 
klientov zaujať, ponúknuť im 
niečo atraktívne. 

Máte niečo nové aj v týchto 
dňoch?
Áno, so stavebným sporením 
môžete počas celého sep-
tembra výrazne ušetriť. Ak si  
uzatvoríte zmluvu o staveb-
nom sporení, nemusíte zapla-
tiť poplatok za jej uzatvorenie. 
Podmienkou je, aby cieľová 
suma na tejto zmluve bola rov-
ných 5 000 €.

Koľko klient ušetrí?
Pri cieľovej sume 5 000 € 
ušetrí stavebný sporiteľ 50 €. 
Samozrejme, v rámci rodiny 
môže uzatvoriť zmluvu viac ro-
dinných príslušníkov, takže 4-
členná rodina môže ušetriť až 

200 €. Navyše každý staveb-
ný sporiteľ môže získať jednu 
štátnu prémiu ročne na jednu 
zmluvu o stavebnom spore-
ní, takže ak vieme, že výška 
štátnej prémie je v tomto roku 
66,39 €, 4-členná rodina si 
môže polepšiť o ďalších 265 
eur.

Ako budú zhodnotené pros-
triedky na účtoch stavebné-
ho sporenia? 
Vklady aj štátna prémia sú 
úročené 2%-ami ročne, takže 
zhodnotenie po 6 rokoch spo-
renia je v priemere 5,95 %. 

Povedzme, že už mám svoj 
byt. Prečo by som si mal 
uzatvoriť zmluvu o staveb-
nom sporení?
Myslíte si, že vaše nároky na 
bývanie sa počas nasledujú-
cich rokov nezmenia? Že ne-
budete potrebovať svoje bý-
vanie vylepšovať, že vaše do-
rastajúce deti nebudú chcieť 
bývať vo svojom? Ak budete 
musieť – hoci až o niekoľko ro-

kov –  hľadať odpovede na nie-
ktorú z týchto otázok, práve 
vtedy oceníte prednosti sta-
vebného sporenia. Nielen pre-
to, že po splnení podmienok 
každý stavebný sporiteľ zís-
kava nárok na stavebný úver, 
ktorý je výhodne úročený iba 
2,9 %-ami ročne. V Prvej sta-
vebnej sporiteľni, a. s., sú vaše 
peniaze dobre spravované                                                  
a bezpečne uložené, pretože 
sú zo zákona chránené v plnej 
výške.  A keď si ich po šiestich 
rokoch sporenia vyberiete, 
môžete ich použiť na čokoľvek 
– napríklad aj na financovanie 
štúdia. A ak máte doma ško-
láka, určite viete, o čom práve     
v týchto dňoch hovorím.

Podrobné informácie
získate na adrese:

Lichnerova 33 (v pasáži), 
Senec, tel.:  02/4592 6553

Striedavá starostlivosť po rozvode rodičov
Od 1. júla tohto roku nado-
budla účinnosť novela záko-
na o rodine, ktorá umožňu-
je zveriť dieťa do striedavej 
osobnej starostlivosti obi-
dvoch rodičov. 
Striedavá osobná starostlivosť 
rodičov (ďalej aj iba „strieda-
vá starostlivosť“) predstavu-
je takú úpravu rodičovských 
práv, keď dieťa presne určený 
čas býva s matkou, potom 
presne stanovený čas s ot-
com a toto sa opakuje. Je nut-
né povedať, že to nie je žiadna 
novinka v súvislosti so starost-
livosťou a výchovou detí po 
rozvode, lebo v USA funguje 
tento princíp takmer 25 rokov 
a v Českej republike uplatňujú 
striedavú starostlivosť od roku 
1998.
Konanie o úprave rodičov-
ských práv k maloletým de-
ťom je  vždy spojené s roz-
vodovým konaním, čiže strie-
davú starostlivosť je potrebné 

navrhnúť už pri rozvodovom 
konaní. Neskôr je to možné 
iba v prípade, že došlo k zme-
ne pomerov, či už na strane 
rodičov alebo aj dieťaťa. Zá-
kon stanovuje, že ustanovenie 
o striedavej starostlivosti je 
možné použiť aj v prípade, ak 
súd upravuje rodičovské prá-
va rodičov, ktorí spolu nežijú.  
Najlepšia cesta k  striedavej 
starostlivosti je dohoda rodi-
čov. Rodičia sa tak môžu do-
hodnúť, ako dlho bude dieťa 

bývať s každým z rodičov, či 
to bude týždenný, dvojtýžden-
ný alebo iný časový interval 
striedania. Ak obaja rodičia 
sú spôsobilí vychovávať die-
ťa a takáto  starostlivosť je 
v záujme dieťaťa a zaistenia 
jeho potrieb, tak súd môže 
zveriť maloleté dieťa do strie-
davej osobnej starostlivosti 
obidvoch rodičov.  Aj v prípa-
de, že striedavú starostlivosť 
navrhuje iba jeden z rodičov, 
zväčša otec, súd je povinný 
skúmať, či táto  bude v záujme 
dieťaťa.     
Striedavá  starostlivosť má do-
pad aj na určenie výživného. 
Dosiaľ to bolo tak, že dieťa 
bolo vo väčšine prípadov zve-
rené do osobnej starostlivosti 
matky a otec bol povinný platiť  

výživné. Pri striedavej starost-
livosti súd pri určení výživné-
ho prihliadne na dĺžku času, 
počas ktorého je dieťa u mat-
ky a u otca, prípade môže roz-
hodnúť, že výživné sa neurčí.
Na záver chcem pripome-
núť, že striedavá starostlivosť 
môže byť súdom určená nielen              
v  neskončených rozvodových 
konaniach, či tých, ktoré sa 
začali po 1. júli 2010. Návrh na 
zmenu úpravy rodičovských 
práv, a to zverením dieťaťa do 
striedavej osobnej starostli-
vosti obidvoch rodičov, môžu 
podať aj tí rodičia, ktorí mali  
rodičovské práva upravené 
pred 1. júlom 2010.  

JUDr. Mária Faithová 
mfaithova@gmail.com

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.
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Najväčšia HROZBA povodní 
z jazera Kővécstó
V minulom čísle Senčana 
sme sa začali venovať hrozbe 
miestnych povodní v Senci. 
Ako to v skutočnosti s odve-
dením dažďovej vody v Senci 
je?  

Hlavný odvodňovací kanál za-
čína v kruhovej križovatke pri 
Lidli, gravitačne klesá ulicou 
SNP, Holého, križuje Lichne-
rovu, pokračuje Hviezdoslavo-
vou ulicou pod železničnú trať,  
poliami ústí do nového koryta 
Čiernej vody vpravo vedľa mos-
ta, cesty smerujúcej do Šamo-
rína. Do hlavného kanála ústia 
ulice a celkovo asi tri štvrtiny 
zastavanej plochy mesta. Lo-
kálne poruchy vznikajú, alebo 
sa opakujú pri nepriechodnosti, 
malom priereze alebo nepriaz-
nivých sklonových pomeroch  
sekundárnej kanalizačnej siete. 
Funkčnosť hlavného kanála by 
mohla zhoršiť extrémne vysoká 
hladina a veľký prietok Čiernej 
vody. Nie presne vymedzená  
časť kanálov ústi do malého ja-
zierka pri ihrisku Slávia.

Bratislavská cesta je odvodne-
ná juhozápadným smerom do 
jám a mokradí medzi cestou na 
Nitru a nadjazdom na Pezinok.
Do jazera Kővécstó prirodzene 
gravituje viac ako jedna päti-
na zastavanej plochy a takmer 
1 km2 priľahlého sprašového 
kopca ornej  pôdy.  Podzemnou 
dažďovou kanalizáciou do neho 
gravituje severná strana Miero-
vého nám. od pošty, cez Nám. 1. 
mája, Trnavskú ulicu, do ktorej 
na začiatku ústí novovzniknutá 
Jesenského a po rekonštrukcii 
cesty aj Šafárikova ulica, ktorá 
zbiera vody aj z Farského ná-
mestia a priľahlých častí Pivnič-
nej štvrte, aj vody Krátkej ulice. 
Novým a výdatným sýtičom vôd 
jazera je parkovisko a strecha 
Kauflandu, 11-tis. m2 spevne-
ných plôch. Otvorená priekopa 
často prerušovaná priepustami 
vjazdov do rodinných domov 
na ulici Fr. Kráľa  zbiera vody 
Vinohradníckej a priľahlých ulíc, 
nesie aj povodňové - hlinou za-
kalené povrchové vody z kopca 
Vinohrady a zbiera odpadové 

vody pre ľudí nedostupnej art-
hézkej studne.  
Samostatný kanál odvodňuje 
nádvorie bývalej tehelne. No-
vovybudovaný kanál z Tehelnej 
ulice zbiera dažďovú vodu z ce-
lého sídliska na záhrade za Štif-
tom a taktiež povrchové vody     
z priľahlého kopca. Hoci tento 
kanál bol vybudovaný len pred 
pár rokmi, je najmenej vydare-
ný. Jeho najväčším nedostat-
kom  je, že ustí do jazera veľmi 
hlboko. Pri najvyššej vodnej hla-
dine v polovici júna bolo ústie 
až 80 cm pod hladinou vody, čo 
spôsobuje vzdutie, menej učin-
ný odtok vody. 
Čo rozhoduje o hrozbe povod-
ní? Výdatnosť zrážok, veľkosť,  
konfigurácia a sklonové pomery 
povodia, priepustnosť, spev-
nené plochy a druh vegetácie, 
prietokový profil riek, prierez       
a sklon kanálov, pri jazerách 
objemová kapacita, priepust-
nosť dna a aktuálna hladina po-
dzemných vôd. 

Ing. Ján Maglocký, komisia 
životného prostredia

NESPRATNÍCI
na cintoríne
Aj na cintoríne sa niektorí ľu-
dia nevedia správať. Starajú sa 
síce o svoje hroby, no inde robia 
neporiadok, z rôzneho odpadu 
vznikajú čierne skládky. Svoje si 
vyčistia, cudzie zapracú tak, že 
ďalší sa k svojim hrobom nedo-
stanú. Mesto preto musí robiť ne-
plánované odvozy. Na multikáre 
odváža kusy betónu, sutinu, ko-
náre či iný odpad. Vstúpia si ne-
spratníci do svedomia?          (r)

Bolí vás CHRBÁT?
Pomôcť môže Pilates, alebo Po-
werjoga. Obe cvičebné metodi-
ky sú vhodné pre ľudí s nedos-
tatkom pohybu a sedavým za-
mestnaním. Šetrne riešia prob-
lémy s pohybovým systémom                   
a umožňujú udržať si telo fyzicky 
aktívne do vysokého veku. Cvi-
čenie nájdete v  Labyrinte MsKS: 
štvrtok o 18.15 hod. Pilates,              
o 19.30 hod. Powerjoga
Cvičenie formou kurzov sa zač-
ne 7. októbra (štvrtok). Zápis 
na cvičenie bude 30. septembra 
(štvrtok) o 19. hod. v Labyrinte 
kultúrneho domu. Bližšie info: 
0903 135 613                           (r)

Mestské múzeum 
aktuálne

Výstava Nežná revolúcia
(do 18. septembra)

Mestské múzeum v Tureckom 
dome dáva do pozornosti svoje 
stále expozície venované prírode 
a starším dejinám Senca a oko-
lia. Zároveň pozýva na prehliad-
ku aktuálnej tematickej výstavy 
venovanej udalostiam spred 
dvadsiatich rokov. Výstava pod 
názvom November ´89 vznikla 
na základe spoločného projek-
tu Ústavu pamäti národa, Slo-
venského národného archívu a 
Slovenského národného múzea. 
Mapuje vnútropolitické i zahra-
ničnopolitické súvislosti vedúce 
k Nežnej revolúcii, jej priebeh 
a ďalší vývoj po prvé slobodné 
voľby v roku 1990. Výstavu do-
tvára dokumentárny film.

Reštaurátor aj o dare 
pre kráľovnú

(29. septembra o 19. hod.)

Múzeum pokračuje vo svojich 
prednáškových aktivitách. Prvá 
téma je úzko spojená so vzni-
kom stálej historickej expozície, 
ktorej obsahom sú aj dve faksi-
mile kópie pergamenových listín: 
prvej písomnej zmienky o Senci     
a mýtneho privilégia. V stredu 
29. septembra o 19. hod. za-
víta do múzea autor kópií doc. 
Ivan Galamboš, aby porozprával              
o svojom remesle. Dozviete sa, 
ako sa faksimile kópie vyrábajú, 
ako sa zachraňujú rukopisy staré 
niekoľko sto rokov, ale aj o tom, 
čo dostala anglická kráľovná 
do daru pri návšteve Slovenska         
a ako sa tento dar zrodil.      (r)

Ak sa javí ako najväčšia hrozba z jazera Kővécstó, je potrebné:
• Prestať zmenšovať jeho kapacitu rozširovaním a zasýpaním jeho brehov, tak ako sa dialo a deje           
z jeho severnej a západnej časti jazera. • V juhovýchodnej strane odbágrovaním brehov zväčšiť jeho 
kapacitu o stovky m3. • Periodicky prebagrovať dno jazera a tak zvýšiť jeho retenčnú schopnosť. • Na 
brehoch zachovať v najväčšej miere vegetáciu stromov, lebo najmä stromy transpiráciou významne 
pomohli poklesu hladiny vody. • Zachovať, prípadne obnoviť rigol, ktorý odvádza do hliniska tehelne 
povrchové vody nad hliniskom tehelne a chráni pred povrchovými vodami nádvorie bývalej tehelne 
a rodinné domy pod terénnym zlomom susediace s nádvorím. • Novonavrhnuté lokality na výstavbu 
podľa vznikajúceho Územného plánu dôsledne posudzovať s ohľadom na hrozbu povodní. • Riešiť 
odvedenie dažďovej kanalizácie do bezpečných lokalít. Zvlášť novovznikajúce stavby neodvodňovať 
smerom do jazera Kővécstó. • Ak bude hrozba povodní narastať, bude potrebné hľadať cesty tech-
nického riešenia odvedenia prebytočných hroziacich vôd z jazera do hlavného kanála ústiaceho do 
Čiernej vody. • Chráňme les, ktorý je najlepším zadržiavačom a spomaľovačom povodňových vĺn z 
prudkých dažďov. V meste chráňme stromy, viacetážovú zeleň,  nespevnené vodupriepustné plochy.
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Spoločenská kronika
Narodili sa

Denis Kadlec, Martin Blau, Diana Blau, Dávid 
Greguš, Kristián Gurčík, Eva Šujanová, Laura Pá-
leníková, Samuel Majerovský, Lucia Palčinská, 
Viktória Surmáková, Anikó Németh, Soňa Sloven-
čiaková, Lukáš Adam, Maroš Daniel, Ondrej Nos-
kovič, Maxim Horbaľ, Alex Miklec, Adam Balážik, 
Jakub Balážik, Peter Bálint, Jonáš Fízer, Richard 
Škriputa, Michal Szabados, Nela Štellárová, Ade-
la Mojžišová, Jessica Stachová, Sofia Harcsová, 
Petra Pintérová, Ivan David, Daniela Šeboková, 
Lea Barošincová, Lukáš Hlavaj, Jakub Michal 
Krajčovič, Patrik Schwartz, Maxim Guldan, Samu-
el Hubert, Dušan Frimmer, Martin Vydra, Daniel 
Novotný, David Janko, Lukáš Hanus, Kristína Bo-
gárová, Melisa Boleková, Jakub Príbelský, Simon 
Müller, Oliver Martinkovič, Nela Kresáková, Laura 
Herčanová

Manželstvo uzatvorili
Peter Bédi – Veronika Bencsová, Daniel Hanz-
lík  - Kristína Takácsová, Iosif Zifceac – Kristína 
Tabačiarová, Martin Lovíšek – Zuzana Hariso-
vá, Andrej Patúc – Ivana Čapková, Juraj Zelman 
– Paula Babjaková, Jozef Baráth – Lucia Bilčíková, 
Miroslav Jančovič – Martina Hutníková, Gabriel 
Bilišič – Jana Kovaľová, Benjamin Gordge – Diana 
Lukáčová, Tomáš Karkes – Dominika Vitálošová, 
Juraj Fogel – Veronika Piačková, Marek Hnát – Zu-
zana Vilhanová, Rastislav Šulc – Lea Pešková, Ján 
Petrjánoš – Zuzana Ráková, Karol Füle – Tímea 
Detáriová, Ivan Mesároš – Monika Škovránková, 
Marián Šesták – Zuzana Mydlíková, Peter Augusti-
nič – Katarína Sliviaková, Karol Kukla – Alena Ma-
sariková, Ervín Sloboda – Katarína Lackovičová, 
Zoltán Gelnický – Kristína Vinczeová

Blahoželáme jubilantom

Dňa 24. septembra je dňom, kedy 
Jozef Herčan dovŕši 60 rokov. Pra-
jeme mu ešte veľa rokov v zdraví      
a pohode. Ďakujeme za všetko. 
Manželka, deti a vnúčatá.

Krásnych 80 rokov sa dňa 31. au-
gusta dožil manžel, otec, dedko      
a pradedko Július Sabo. Všetko 
najlepšie, predovšetkým veľa zdra-
via a životného optimizmu mu aj 
touto cestou zo srdca želá manžel-
ka, deti, vnúčatá a pravnúčatá.

2010. augusztus 15-én ünnepelte 90. születésna-
pját Bárdos Jánosné szül. Danis Ilona. E szép ün-
nep alkalmából szívből gratulálnak: lányai, vejei, 
unokái valamint az egész rokonság. Ninuska, Esz-
tike, Dávidka, Timike, Annácska és Lottika külön 
puszilják a dédikét! 
Dňa 15. augusta oslávila 90. narodeniny Hele-
na Bárdosová, rod. Danisová. Pri tejto krásnej 
príležitosti zo srdca blahoželajú dcéry, zaťovia, 
vnúčatá a celá rodina. Ninuska, Esztike, Dávidka, 
Timike, Annácska a Lottika posielajú prababičke 
veľkú pusu!

Köszönöm minden rokonnak, barátnak, szomszéd-
nak és ismerősnek a szívből jövő jókívánságokat, 

melyekkel elhalmoztak 90. születésnapom alkal-
mából. Minden kedves gratulálóra kérni fogom a 
Jó Isten áldását, hogy még sokáig örülhessünk 
egymásnak, erőben, egészségben, boldogság-
ban és szeretetben! Özv. Bárdos Jánosné, Danis 
Ilona

Okrúhle jubileum 60 rokov oslávil 
7. septembra František Vietoris. 
Všetko najlepšie, predovšetkým 
veľa zdravia a pohody v kruhu naj-
bližších mu želajú manželka Anna, 
synovia František, Dušan a dcéra 
Zuzana s rodinami.

Jednota dôchodcov MO v Senci 
Ing. Božena Kleskeňová (85), Júlia Zelmanová 
(80), Mária Knošková (70), Zuzana Ižáková (60), 
Anna Dorošínyiová (60), Veronika Jurkechová 
(60)

Klub dôchodcov
Alžbeta Filová (80), Terézia Galgocziová (80), Má-
ria Pecárová (80), Mária Wirklerová (80), Mária 
Hervaiová (75), Zuzana Izsáková (70), Anna Mrá-
zová (70), Gabriela Szabová (65)

Slovenský zväz telesne
postihnutých ZO č. 215 v Senci

Edita Slatká (65), Gabriela Szabová (65), Zuzana 
Tóthová (80)

Navždy nás opustili
Rozália Szabová (1924), Alžbeta Faragová (1921), 
Štefan Šipeky (1931), Margita  Fülöpová (1954), 
Alexander Kakaš (1930), Karol Molnár (1941), 
Anna Bednárová (1937), Adriana Levická (1967), 
Michal Košút (1934), Jozef Vörös (1943), Vojtech 
Doroňai (1946), Ing. Edita Ciranová (1947), Ladi-
slav Mitka (1949), Júlia Polláková (1926), Mária 
Maceková (1938), Ladislav Turner (1943), Ladislav 
Erdélyi (1945), Ján Gábriš (1969),  Magdaléna 
Bittnerová (1933), František Galgóczy (1924),  Alž-
beta Jánošíková (1924), Juliana Sipekyová (1927), 
Jolana Krizsanová (1944), Lýdia Príbelská (1920), 
Ľudmila Vondrová (1922), Jozef Benkovský (1954),  
Margita Šušlová (1929).

Dňa 8. júla sme sa navždy rozlúčili 
s našou drahou Annou Bednáro-
vou, ktorá nás náhle opustila vo 
veku nedožitých 73 rokov. Ďakuje-
me príbuzným, priateľom, známym 
a susedom za prejavenú sústrasť a 
kvetinové dary. Smútiaca dcéra a 
syn s rodinami.

Erik Bezúr 
(*8.1.1981 - †28.8.2005)
Čas nemierni bolesť. Vždy budeme 
tajné slzy stierať si na líci a nosiť 
spomienky v srdciach na krásnych 
24 rokov. Rodičia, starí rodičia a 
sestra Karin.

Dňa 10. augusta sa vo veku 77 ro-
kov skončila púť pozemským ži-
votom našej drahej Magdaléne 
Bittnerovej. Ďakujeme príbuzným, 
priateľom, susedom a známym za 

prejavenú sústrasť a kvetinové dary. Smútiaca 
rodina.

Odišiel si tíško, bez rozlúčky. Dňa 
23. septembra uplynie 20 rokov, čo 
nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, otec, zať, švagor a strýko 
Peter Bombala. S láskou na teba 
spomíname, navždy zostaneš v 
našich srdciach. Tí, ktorí ste ho poznali, venujte 
mu spolu s nami tichú spomienku. Ďakujeme.

Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, 
sú okamihy, na ktoré tisíckrát den-
ne spomíname. Márne ťa však 
naše oči hľadajú, márne nám po 
tvári slzy stekajú. Čas plynie, slzy 
vánok suší, no bolesť v našich 
srdciach neutíši. Tri roky uplynú 
12. septembra, kedy nás navždy opustila naša 
milovaná Anna Csasznyová. S láskou spomínajú 
rodičia, starí rodičia, sestra Alžbeta a Martin, brat 
Alexander, ostatná rodina a známi.

Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, 
sú okamihy, na ktoré tisíckrát den-
ne spomíname. Márne ťa však 
naše oči hľadajú, márne nám po 
tvári slzy stekajú. Čas plynie, slzy 
vánok suší, no bolesť v našich 
srdciach neutíši. Dňa 27. júla nás 
navždy opustil náš milovaný otec, dedko a manžel 
Vojtech Doroňai. Za prejavenú úctu a kvetinové 
dary všetkým veľmi pekne ďakujeme. S láskou 
spomíname.

S boľavým srdcom a s plačom         
k Tvojmu hrobu chodíme, pri 
plameňoch sviečok sa za Teba 
modlíme. Osud Ti nedoprial už 
dlhšie s nami byť, ale zato v na-
šich srdciach budeš stále žiť. Dňa 
2. augusta nás vo veku 35 rokov 
nečakane opustila naša milovaná 
manželka, mamička, dcérka a sestrička Andrejka 
Fehérová. Úprimne ďakujeme rodine, známym 
a všetkým, ktorí ju odprevadili na jej poslednej 
ceste, ako i za kvetinové dary a prejavy sústrasti 
v našom hlbokom žiali. S láskou na Teba spomí-
name, navždy zostaneš v našich srdciach. Manžel 
Marián a smútiaca rodina.

Odišiel tíško, ako odchádza deň, 
a v našich srdciach zostáva spo-
mienka len. Nech s nami spomína 
každý, kto ho mal rád. Dňa 1. sep-
tembra sme si pripomenuli 2. vý-
ročie úmrtia Jána Hóza. S láskou 
spomína manželka Zuzana s rodinou.

Ako ten čas letí... Dňa 8. septem-
bra uplynuli dva roky, čo nás vo 
veku 82 rokov náhle opustil milo-
vaný manžel, otec, dedko, praded-
ko, brat a švagor Ján Jendruš. 
Stále spomíname, nezabudneme. 
Smútiaca manželka s rodinou.

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a zná-
mym za prejavenú sústrasť a kvetinové dary pri 
poslednej rozlúčke s našou drahou dcérou, ses-



Program na september
Kino MIER Senec

Začiatok večerných
predstavení o 18. hod.

10. 11. 12., piatok – sobota – nedeľa
SALT
Angelina Jolie ako agentka FBI hrajúca na 
dve strany v akčnom thrilleri. USA, nevhodné 
do 12 r., 110 min.

Vstupné: 3 eurá

13. pondelok
LEGENDA O LIETAJÚCOM CYPRIANOVI
Strhujúci príbeh o tajomnom mníchovi, ktorý 
zostrojil lietajúci stroj podľa stratenej knihy 
Leonarda da Vinciho. Historicko-dobrodruž-
ný film. SR/Poľsko, nevhodné do 15 r., 108 
min.

Vstupné: 2,30 eur

14. utorok   ZELENÁ ZÓNA
„Zelená zóna“ je bezpečné, opevnené pásmo 
v centre Bagdadu, v ktorom si po obsadení 
Iraku americká armáda vytvorila zázemie. 
V hlavnej úlohe Matt Damon. Akčný thriller. 
USA, nevhodné do 15 r., 115 min.

Vstupné: 2,30 eur

16. 17., štvrtok – piatok
MAČKY A PSI: POMSTA KITTY GALORE
V odvekom súboji mačiek a psov zašla jedna 
šialená mačička so svojou tlapkou príliš ďa-
leko. Pripravte sa na chumáče srsti. Animo-
vaná komédia. USA, vhodné pre všetkých, 
85 min., slov. dabing

Vstupné: 2,50 eur

18. 19., sobota – nedeľa   PREDÁTORI
Strach sa vráti do kín. Film Predátori je voľ-
ným pokračovaním filmov Predátor. V hlavnej 
úlohe: Adrien Brody. Akčný dobrodružný sci-
fi horor. USA, nevhodné do 15 r., 100 min.

Vstupné: 2,50 eur

20. pondelok   KAJÍNEK
Silný príbeh najznámejšieho českého väzňa. 
Film je aj príbehom podsvetia a jeho preras-
tania do štátnej správy, ale aj príbehom ma-
nipulácie. Kriminálny thriller. ČR, nevhodné 
do 15 r.

Vstupné: 2,30 eur

21. utorok   PÚŠTNY KVET
Bývalá modelka rozpráva strhujúci životný 
príbeh, v ktorom popisuje svoju neuveriteľnú 
cestu od kočovného života v somálskej púšti 

na najznámejšie svetové prehliadkové móla.
VB/Nem./Rak./, nevhodné do 12 r., 124 min.

Vstupné: 2,30 eur

23. štvrtok
ZATIAĽ SPOLU, ZATIAĽ NAŽIVE
Cameron Diaz a Tom Cruise -  hlavní hrdino-
via v akčnej komédii. Je to skvelý mix akcie, 
komédie a love story. USA, nevhodné do 15 
r., 109 min.

Vstupné: 2,30 eur

24. 25. 26., piatok – sobota – nedeľa 
TOY STORY 3
Tvorcovia obľúbených filmov „Toy story“  
opätovne otvárajú škatuľu s hračkami a vťa-
hujú divákov do nápaditého sveta najobľúbe-
nejšej partie hračiek. USA, vhodné pre všet-
kých, 86 min., slov. dabing

Vstupné: 2,50 eur

27. 28., pondelok – utorok   A-TEAM
Máte problém? Podviedli vás, okradli, ublíži-
li vám? Najmite si A-Team! Akčná komédia. 
USA, nevhodné do 12 r.

Vstupné: 2,20 eur

30. štvrtok   VRAHÚNI
Keď manželstvo, nech to stojí za to. Akčná 
komédia. USA, nevhodné do 15 r., 100 min.

Vstupné: 2 eurá

Detské a mládežnícke 
filmové predstavenia:

12. nedeľa o 15.30 hod.
DAŽĎOVÁ VÍLA
Dobro a láska zvíťazia, ako to už v rozpráv-
kach býva. Hrajú: Eva Kerekes, Jakub Gott-
wald, Miroslav Donutil. ČR, vhodné pre všet-
kých, 96 min.

Vstupné: 2 eurá

26. nedeľa o 15.30 hod.
TOY STORY 3
Najslávnejšie filmové hračky s novým príbe-
hom. USA, vhodné pre všetkých, 86 min., 
slov. dabing

Vstupné: 2,50 eur

 Pripravujeme: 

25.10. pondelok o 19. hod.
SĽUK – hudobno-tanečný program
Kinosála MsKS
Predpredaj v kancelárii a pokladni kina. 

Vstupné: 10 eur
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trou, krstnou mamou a švagrinou Adrianou Le-
vickou, ktorá nás navždy opustila 14. júla vo veku 
43 rokov. Smútiaca rodina.

Dňa 4. augusta sme sa navždy 
rozlúčili s milovanou Máriou Ma-
cekovou, ktorá nás opustila vo 
veku 72 rokov. Ďakujeme príbuz-
ným, priateľom a susedom za pre-
javenú sústrasť a kvetinové dary. 
Synovia František, Pavel s rodinou, dcéra Eva        
s rodinou, sestry Betka a Katka s rodinami.

Ďakujeme všetkým príbuzným 
a známym, ktorí odprevadili na 
poslednej ceste nášho manže-
la, otca a deda Karola Molnára. 
Opustil nás dňa 4. júla. Ďakujeme 
za prejavy sústrasti a kvetinové 
dary. Smútiaca rodina.

Dňa 1. septembra uplynuli dva 
roky, čo nás navždy opustila naša 
drahá dcéra, sestra, švagriná                                                            
a krstná mama Anita Musilová, 
rod. Časná. Kto ste ju poznali, ve-
nujte jej tichú spomienku. S láskou 
spomíname. Smútiaca rodina.

Dňa 15. septembra uplynuli už tri 
roky, čo nás navždy opustila naša 
milovaná manželka, mama, dcé-
ra a sestra, a dnes už aj babička 
Gabriela Neuschlová. S láskou 
na Teba spomína celá Tvoja rodi-
na a priatelia.

Dňa 26. augusta 
uplynulo a 22. ok-
tóbra uplynie 100 
rokov od narodenia 
našich drahých zo-
snulých  Veroniky 
Ondreičkovej a Šte-
fana Ondreičku. Tí, ktorí ste  ich poznali, venujte 
im prosím krátku modlitbu a tichú spomienku. 
Ďakujeme. S láskou a úctou dcéry Viera, Margita, 
Valéria, Mária a syn Štefan s rodinami.

Dňa 26. augusta sme sa navždy 
rozlúčili s našou drahou Lýdiou 
Príbelskou. Ďakujeme všetkým, 
ktorí boli s nami. Smútiaca rodi-
na.

Mama, to slovo je cennejšie ako 
hocijaké iné na svete. Keď Ťa už 
niet, rúti sa nám svet. Spi sladko, 
snívaj svoj večný sen, v spomien-
kach sme pri tebe každý deň. Dňa 
13. augusta sme si pripomenuli 
druhé výročie úmrtia našej mamy 
Anny Rigovej. S láskou spomína-
jú Klaudia, Pisti, Marek, Dominik s rodinami.

Ďakujeme všetkým príbuzným      
a známym za prejavenú sústrasť 
a kvetinové dary pri poslednej 
rozlúčke s naším drahým otcom 
Ladislavom Turnerom, ktorý nás 
navždy opustil 5. augusta vo veku 
66 rokov. Smútiaca rodina.

Dňa 31. augusta uplynul rok, čo nás navždy opus-
tila naša milovaná manželka, mamička, babička  
a prababička Anna Keveždová. S láskou na Teba 
spomíname, navždy ostaneš v našich srdciach. 
Smútiaca rodina.

Hľadáme TANEČNÍKOV
• Tanečná skupina NO LIMITS hľadá nových tanečníkov. Nábor sa uskutoční do 30. 
septembra v Labyrinte kultúrneho domu od 8. do 16. hod. Podmienka – tanečné skú-
senosti a vek od 10 do 25 rokov. 
• Nábor pre tanečný krúžok detí od 10 rokov, zameraný na hip-hop, tance z video-
klipov, street dance..., sa koná v Labyrinte domu kultúry do 30. októbra od 10. do 18. 
hod. 
Viac info: 0911 280 603, e-mail: beata.msks@senec.sk, www.msks-senec.sk/labyrint



MEGHÍVÓ
A Magyar Koalíció Pártja Szenci

Alapszervezetének elnöksége tisztelettel 
meghívja Önt, becses családját 

és ismerőseit

 2010. szeptember 19-én,
(vasárnap) 15,30 órakor

 

a szenci kultúrház nagytermébe 
Tarics Péternek a 

Mindszenty József bíborosról szóló 
monodrámájának a bemutatójára.

A néhai hercegprímás szerepét 
Boráros Imre, édesanyjáét Petrécs Anna 

színművészek, és a bíró szerepét maga 
a szerző, Tarics Péter alakítja. 

Az előadás előtt Zsidó János esperes, 
féli plébános mond beszédet.

A belépődíj ára 3,- €, amelyet az előadás 
előtt kell befizetni.

Mindenkit szeretettel várunk!
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Európa mosolyog ránk
Úton újra, hisz menni jó!
más tájra el, s nézni, látni,
mit vár a szív, a vérkohó
és betelni és kivárni,
mit lelkünk kér és óhajt,
szent ügyért, hol vár a part.

Nincs is messze így a távol,
mert együtt üt mindünk szíve,
szabad az út, már nem vámol
senki minket, nincs már, ideg!
a cél úgy vonz, boldogít, hajt,
él az élet, jó volt a rajt.

Gizella várt, mint másokat,
mert ő ma is halhatatlan,
álmodni kell, hű álmokat,
így hűségünk múlhatatlan!
Ott, Passaun zengett dalunk,
csak együvé mi tartozzunk! 

És én hiszem a nagy csodát:
Európa ránkmosolyog,
sokan vagyunk, sok hű barát
már összetart, hű rokonok.
végre együtt, ez a helyes!
jövőnk így ám érdem, jeles.

A nagy Duna, a nagy Rajna
úgy hömpölyög, mesél, regél,
súgja, mondja reményt adja,
így, aki hisz nem ellenfél!
mert lesz jövőnk - a jobb, a szebb,
mindig együtt jó emberek!

A templomok, s vár a hegyen,
dús emléke a pár napnak,
nem felejtünk, jó: jó legyen,
tudom hiszem erőt adnak,
három ország élményt adott,
szíveinkbe pezsgést hagyott.

Mgr. Katona Roland

Az MKP kirándulása Strasbourgba 
Bauer Edit, Európai Parlamenti képviselő 
meghívásának és anyagi támogatásának 
köszönhetően az MKP szenci szervezeté-
nek idei kirándulásának uticélja „Európa 
fővárosa”, Strasbourg volt. Július 4-én, 
vasárnap a 49 résztvevő útközben megte-
kintette Passau város történelmi neveze-
tességeit és bajor Gizella, I.István királyunk 
feleségének sírját és az üveg ereklyetartó-
ban elhelyezett csontjait. Hétfőn délelőtt az 
elzászi germán birodalom jelképét, a Haut 
Koenigsbourg-i várkastélyt néztük meg, és 
elcsodálkoztunk a régi építészeti tudomá-
nyon. Az elzászi kisvárosban Obernaiban, 
gyönyörű környezetben, tipikus francia 
ételeket, italokat fogyasztottunk Bauer Edit 
vendégeként. A strasbourgi rengeteg látni-
valót Klenovics Gábor mutatta meg nekünk, 

aki egy 24 oldalas ismertetőt is készített 
számunkra, és neki köszönhetően lett ilyen 
sikeres a kirándulásunk. Kedden a városné-
zés után sétahajózáson vettünk részt az Ill 
folyón, és megtekintettük Strasbourg festői 
szépségű részeit. Az Európai Parlamentben 
Bauer Edit és Mészáros Alajos MKP-s képvi-
selőkön kívül Tőkés László, az EP alelnöke 
is előadást tartott számunkra, akikkel Duray 
Rezső ismertette a városunkkal kapcsola-
tos tudnivalókat, és megköszönte, hogy a 
rengeteg munkájuk mellett megtiszteltek 
bennünket. 
A gyönyörű plenáris ülésteremben, amely 
785 képviselőt és 680 látogatót képes befo-
gadni, vastapssal jutalmaztuk Győri Enikő, 
FIDESZ-es képviselő magyar nyelvű napi-
rendi felszólalását. 

Poznávací ZÁJAZD
Na pozvanie a za finančnej podpory po-
slankyne Európskeho parlamentu Edit 
Bauer mestská organizácia SMK v Senci 
uskutočnila zájazd do Štrasburgu. Prvou 
zastávkou pre 49 účastníkov bolo mesto 
Passau v Bavorsku, kde po obhliadke mes-
ta si pozreli hrob Gizely, manželky kráľa 
Svätého Štefana. Na druhý deň po prehliad-
ke pevnosti Haut Koenigsbourg, dominanty                           
a pýchy Alsaska a panoramatickom pohľa-
de na Porýnie zovreté z jednej strany Čier-
nym lesom a z druhej Alpami, účastníci zá-
jazdu boli hosťami na slávnostnom obede                
s alsaskými špecialitami v starovekom mes-
te Obernai. Účastníkom zájazdu sa venoval 
rodák zo Senca Gábor Klenovics, ktorý je 
asistentom poslankyne E. Bauer. Ďalší deň 
po obhliadke širokého centra Štrasburgu, 
vrátane katedrály Notre Dame, sa všetkým 
páčila plavba na výletnej lodi, pozdĺž celé-
ho historického jadra Štrasburgu až k bu-

dove samotného Európskeho parlamentu. 
Po vstupnej bezpečnostnej kontrole vstúpili 
aj do centra parlamentného diania. Absol-
vovali aj prednášku a besedu za účasti E. 
Bauer, podpredsedu parlamentu Lászlóa 
Tőkésa a europoslanca Alajosa Mészárosa 
o fungovaní európskeho parlamentu. Za sr-
dečné privítanie a za poskytnutie možnosti, 
že sa mohli zúčastniť na takomto krásnom 
zájazde, sa poďakoval vedúci zájazdu Rez-
ső Duray. Po spoločnom fotení si z tribúny 
európskeho parlamentu pozreli samotné 
rokovanie poslancov.                              (dr)

KI MIT TUD? - Tehetségkutató verseny 
FELHÍVÁS

A Csemadok Szenci Alapszervezete a nagy sikerre való tekintettel az idén ismét te-
hetségkutató versenyt hirdet. Olyan személyek jelentkezését várjuk, akik úgy érzik, te-
hetségesek és tudásukat meg szeretnék mutatni a kultúrára fogékony közönségnek. 
Rendezvényünk célja lehetőséget nyújtani a tehetségek kibontakozására, a színvonalas 
szórakozásra és szórakoztatásra. A versenyre bárki jelentkezhet, sem korhatár, sem 
stílusbeli kötöttségek nem léteznek.

Kategóriák: • szólóének (népdal, popzene, nóta, egyéb) • hangszeres zene - szólisták 
• hangszeres zene - zenekar • modern tánc - szóló, csoport • néptánc - szóló, csoport 
• társastánc • vers és próza • egyéb (bűvész, zsonglőr, paródia, jelenet, stb.)

Jelentkezni lehet a kitöltött jelentkezési lappal levélben, vagy személyesen,
illetve a www.szcsemadok.sk weboldalon.

A Csemadok vezetőségi tagoknál, e-mail: szcsemadok@gmail.com
Erdélyi Júlia, Slnečná 20, 90301 Senec 
Jelentkezési határidő: 2010. szeptember 30.
A tehetségkutató versenyt október 16-ra tervezzük, majd a győztesek október 17-én a 
gálaműsoron ismét bemutathatják tudásukat a közönségnek.

Az egyes kategóriák győztesei díjban részesülnek.



Hlavnou témou malieb a grafík 
Martina Luciaka je človek, ľud-
ské telo, jeho anatómia. Zachy-
táva ho ako ikonu. Jeho ďalšou 
vášňou je komiks, na ktorý by sa 
chcel v budúcnosti orientovať.   
V komiksovom zborníku BB ko-
miks, ktorý nedávno vyšiel, sa 

realizoval s vlastným príbehom 
Tri bojovníčky a obor. „Plním 
si detskú túžbu. Kreslím to,  čo 
som chcel v detstve čítať. Hrám 
sa ako malý chlapec...“ 
Navyše ho chytilo aj ilustro-
vanie kníh. „Predtým som bol 
obyčajný študent, no oslovila 

ma Mária.“ Mária Čechovičová, 
senecká spisovateľka. Ilustroval 
pre ňu šesť kníh, jeho ilustrácie 
si veľmi cení. „Je šikovný, robí 
krásne práce. V pláne máme 
toho ešte veľa...,“ povzbudivo 
hovorí.

Eva Lauková

Osobitý štýl akademickej ma-
liarky Jitky Bezúrovej je zalo-
žený na poetickom spojení 
fantázie, sna a skutočnosti. 
Táto grafička, maliarka, ilustrá-
torka a poetka, žijúca a tvoria-
ca v Senci, patrí k významným 
predstaviteľom „strednej ge-
nerácie“, ktorá najmä v oblasti 
grafiky (žiaci Albína Brunov-
ského) ovplyvnila vývoj prak-
ticky v celej Európe. Jej tvor-
ba je súčasťou mnohých štát-
nych a súkromných zbierok 
doma i v zahraničí. Paralelne 
s grafikou sa venuje akvarelu, 
intenzívnejšie olejomaľbe. Jej 
farebnosť  je monochrómna, 
najmä v odtieňoch modrej        
s ľahkým priesvitom bieloby    
a ružovkastých odtieňov.                
              (PhDr. Jiřina Divacká)
 
Jitka Bezúrová mala viac ako 
30 samostatných výstav doma 
aj v zahraničí, pravidelne vys-
tavuje na kolektívnych výsta-
vách, zúčastňuje sa na vý-
tvarných sympóziách. V tomto 

roku medzi najvýznamnejšie 
projekty, na akých sa zúčast-
nila, patrí výberová výstava                    
v Aircraft  Gallery v Bratislave 
pod názvom CHaoz Kozmos. 
Prezentovala výber diel súčas-
ných ruských a slovenských 
výtvarníkov pod záštitou mi-
nisterstva kultúry SR a mimo-
riadneho splnomocneného 
veľvyslanca Ruskej federácie 
na Slovensku. Štyri roky boli 
jej diela výzdobou reprezen-
tačných priestorov reziden-
cie slovenského veľvyslanca         
v Poľsku.
Venuje sa aj literárnej činnos-
ti. Je autorkou knihy poézie 
Svetlo s vlastnými ilustrácia-
mi, v júli tohto roku vyšiel vý-
ber z jej najnovšej poézie ilus-
trovaný jej aktuálnymi obrazmi 
v Literárnom týždenníku.
V práci s deťmi dosiahla tiež 
viaceré významné úspechy. 
Napríklad pod jej vedením 
získala 1. miesto v celosloven-
skej súťaži Modrá škola Ema 
Firtová.                Eva Lauková
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Fantázia, SEN a skutočnosť

Obraz Nohy od Martina „Cuca“ 
Luciaka (29) získal v Piešťanoch 
na celoštátnej súťaži Výtvar-

né spektrum 2010 ocenenie 
v kategórii výtvarníkov nad 25 
rokov s výtvarným vzdelaním. 
Zároveň ho poctili cenou primá-

tora Piešťan. „Nečakal som, že 
postúpim do slovenského kola,  
o to si uznanie viac cením. Uistil 
som sa, že asi mám talent...“

Ľudské telo ako IKONA

Ocenili „jeho“ Nohy

Kurzy maľovania
NETRADIČNE
ART-HARMONY/Gabriel Wag-
ner ponúka v Galérii Labyrint 
netradičný cyklus výtvarných 
dielní pre dospelých amatérov 
a záujemcov o výtvarné ume-
nie, ktorí nevedia kresliť, maľo-
vať, so zámerom postupného 
spoznávania samého seba cez 
výtvarný prejav.
• Kurz maľovania  mystických 
obrazov
• Kurz maľovania olejovými 
farbami
• Kurz spoznávania rôznych 
výtvarných techník
• Kurz Arteterapie
Ďalšie informácie o kurzoch 
sa dozviete na tel. č. 0903 477 
133
www.wagner-art.sk

Senec, ako sme
ho ešte nevideli
Výstava obrazov Petra Sedalu 
v Galérii Labyrint potrvá do 29. 
septembra.

Výtvarná škola Ateliér
Jitka Bezúrová v septembri otvára pre širšiu verejnosť (aj deti) výt-
varnú školu Ateliér. „Jej prednosťou  bude individuálny prístup k žia-
kom, komorná atmosféra ateliéru, podnecujúca kreativitu a práca    
v malých skupinách.“ Prijímajú deti od päť rokov, horná hranica nie 
je obmedzená. „Otvárame aj Ateliér výtvarnej prípravy na stredné 
a vysoké školy pre záujemcov, ktorí sa  chcú pripraviť na talentové 
skúšky.“ Pracovať sa bude vo všetkých klasických technikách (maľ-
ba, kresba rôznymi materiálmi, akvarel, pastel...), žiaci sa však budú 
venovať aj modelovaniu z hliny, práci s papierom a textilom. Žiakov 
sa snažíme zorientovať v chápaní výtvarného umenia, chceme roz-
víjať kreativitu a estetické vnímanie a cítenie. Aby výtvarná práca 
bola radosťou, hrou a priniesla príjemné a obohacujúce zážitky.“

Podrobnejšie informácie získate na tel. čísle 0905 613 683,     
e-mail: jitka@bezurova.sk a na web stránke  www.bezurova.sk



Po čase stál opäť na stupni 
víťazov. Motokrosár Jarko An-
talič (12) skončil na pretekoch                       
v Šenkviciach, ktoré boli sú-
časťou Preboru Moravy, na 
peknom 3. mieste
. 
Zdolal aj starších rivalov z tímu 
Osička, za ktorý jazdí. Zatiaľ je 
na celkovom 4. mieste, na po-
sledných pretekoch tohto seriá-
lu v Horaždoviciach môže siah-
nuť aj na celkové tretie miesto. 
Ako vraví otec Jaroslav, „ak 
bude pri nás stáť šťastie, tak je 
to reálne. Na tretieho v poradí 
Jarko stráca iba tri body.“
Pekne rozbehnuté preteky mal 
v Žiline, kde sa jazdil Stredo-
európsky pohár. Zranené zá-
pästie ho však donútilo odstú-
piť, pridalo sa aj počasie. Mokrá 
motorka bola zrazu ťažšia há-
dam aj o 50 kíl... 
Nášho talentovaného pretekára 
čakajú ešte majstrovstvá Slo-
venska, ale i preteky v rámci 
medzinárodných majstrovstiev 
ČR.              (el), foto Ján Lauko
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Slovenky si priniesli opäť bron-
zové medaily, tentoraz z maj-
strovstiev Európy v Záhrebe. 
Šampionát hostil 120 tímov z 25 
krajín. Hráčkou úspešného tímu 
bola aj hlavná trénerka basket-
balového klubu GABBO Senec 
Gabriela Rebrošová. Trochu 
si však vzdychla: „Krásne, ale 
predsa škoda. Prečo? V našej 
kategórii F +45 bolo prihláse-
ných šesť tímov - Chorvátsko, 
Česko, Poľsko, Rusko, Ne-

mecko, Slovensko. V skupine 
sme skončili druhé za Ruskami 
– majsterkami sveta a s Poľka-
mi sme hrali o postup do finále. 
Minuloročnú prehru nám Poľsko 
vrátilo. No získali sme bronz po 
víťazstve nad domácimi Chor-
vátkami.  Keďže väčšina z nás 
pracuje s mládežníckym basket-
balom, určite naše vedomosti, 
skúsenosti a predovšetkým zá-
žitky odovzdáme našim malým 
basketbalistom.“                   (el)

Ak zaúraduje ŠŤASTENA...

MEDAILA pre trénerku

DOPLÁCAJÚ
na úzky káder

Jarko Antalič, ktorý na pretekoch ohrozuje na popredných prieč-
kach chlapcov starších aj o tri roky.

Senecký tuningový El team 
dosiahol v tomto roku v šprin-
toch na 402 m veľmi dobré vý-
sledky. 

V rámci celoslovenskej súťaže 
si jeho členovia z každých pre-
tekov doniesli cenu za víťazstvo 
a František Časný sa stal šampi-
ónom v zrýchlení.
Na posledných pretekoch v Se-

nici, ktorým slovenský šampio-
nát ukončili, senecký tím opäť  
dosiahol výborné výsledky: 
Frantisek Časny obsadil 1. mies-
to, Attila Koczkas bol tretí, Karin 
Koczkasová ako jediná žena v 
tíme, atakujúca vo výsledkovej 
listine najlepších mužov, skonči-
la štvrtá a  Peter Meszaros piaty.  
El nino ďakuje sponzorom! 

(el)

Tuning ZBIERAL úspechy

Seneckí volejbalisti - chlapi aj 
dievčatá sa pripravujú na nový 
súťažný ročník 2010/2011. Tento 
rok budú naše mesto reprezen-
tovať v krajských súťažiach do-
spelí v mixovej 1. lige, muži v 3. 
lige, ženy v 2. lige, mládež v 2. 
lige junioriek a na majstrovstvách 
mladších žiačok Bratislavského 
kraja. Ako uviedla trénerka Silvia 
Mészárosová, „bohužiaľ, práve   
v mládežníckych kategóriách 
sme pre choroby doplatili na veľ-
mi úzky káder družstiev.“

Volejbalisti pozývajú
Dievčatá a chlapci od 10 do 15 
rokov, ak máte záujem o tento 
pekný šport, môžete sa prihlásiť 
na ZŠ Tajovského u riaditeľky, 
resp. u trénerky Mészárosovej 
vždy v utorok a štvrtok na ZŠ 
Tajovského vo veľkej telocvični 
od 17. do 20. hod. Pre začiatoč-
níčky je ideálnym vekom na pra-
videlnú športovú prípravu práve 
5. ročník. Rodičia dievčat, ktoré 
majú záujem navštevovať triedu 
zameranú na šport, informujte 
sa u riaditeľky ZŠ Tajovského.

Príďte medzi basketbalistov
Pozývame vás na basketbalový nábor chlapcov a dievčat 1. až 7. 
tried základných škôl. Koná sa každú stredu od 8. septembra (od 
18. do 19. hod.) v hale Slávie na Športovej ulici. Pre deti je potrebná 
športová obuv.                                                                                  (r)

V bielom drese vľavo sa teší z medaily Gabriela Rebrošová.

Úspešný senecký tuningový El team, v ktorom za chlapmi nezaos-
táva ani jediná žena Karin Koczkasová.



15SENČAN  september 2010 ŠPORT

Watberg po tom, ako sa stal 
víťazom Seneckej hokejba-
lovej ligy, získal ďalší cennný 
úspech. 
Na hokejbalovom ihrisku           
v Senci za účasti desiatich 

slovenských celkov porazil vo 
finále tím Slávia Právnik Brati-
slava 2:1. Watberg absolvoval 
celý – po športovej stránke veľ-
mi vydarený turnaj bez prehry. 
Ďalší senecký tím Playboy 

skončil na 4. mieste a Skele-
tons Senec na 8 priečke.
Najlepším strelcom turnaja 
sa stal Roman Chmelík, bran-
károm Adrián Nogely (obaja 
Watberg) a najlepším hráčom 

Tomáš Tengeri (Playboy Se-
nec). 

Viac na 
www.turnaj.hokejbalsenec.sk 

Eva Lauková
foto Ján Lauko 

Výsledky futbalistov SFM 
Senec (po 7. kole im patrí 9. 
priečka) spôsobili v klube 
malé zemetrasenie. Nespo-
kojnosť majiteľov vyústila 
do výmeny trénera. Aj keď 
Branislav Kriška priviedol 
premiérovo celok do 1. ligy, 
musel odísť a nahradil ho 
Anton Jánoš. Ten v minu-
losti trénoval aj mužstvá                    
z najvyššej súťaže (Banská 
Bystrica, Trenčín, Trnava, 
Prešov, Žilina).

Kto vás oslovil na post tré-
nera a čo rozhodlo, že ste 
ponuku prijali?
-Obrátil sa na mňa prezi-
dent klubu Alexander Matlák. 
Rozhodol aj fakt, že na moju 
otázku – Akú má mužstvo per-
spektívu, odpovedal, že po 
etablovaní sa v 1. lige chcú      
v horizonte približne troch ro-
kov postúpiť ešte vyššie.
-Ste iba týždeň v Senci, vi-
deli ste dva prípravné zápa-
sy, v ktorých Senec prehral 

s Nitrou 0:3 a remizoval                      
s Pezinkom – svojím súpe-
rom v Slovenskom pohári, 
3:3. Absolvovali ste dva tré-
ningy. Čo ste si predovšet-
kým všimli?
-Hernú nedisciplinovanosť, čo 
je dosť veľký hendikep, a her-
ný systém. Na druhej strane 
chlapci sú dobrá partia, čo ma 
príjemne prekvapilo. Po tak-
tickej stránke to nie je až také 
zlé. Problém majú iba niektorí 
jednotlivci.
Máte pri formovaní zostáv 
voľnú ruku?
-Áno, zrejme to vyústi aj do 
zmien na niektorých postoch, 
nie každému sedí ten, na kto-
rom momentálne hrá. Chce to 
však čas.
K dispozícii máte 22-členný 
káder, z toho šesť mladých 
odchovancov...
-Na 1. ligu ešte nedorástli, 
sporadicky môžu jeden-dva-
ja nastupovať, keď je dobre 
rozbehnutý výsledok zápasu. 
Je nemysliteľné, aby chlapci, 

ktorí prišli z 2. dorasteneckej 
ligy, hrali 1. ligu za mužov. Po-
trebujú ešte zhruba dva roky, 
aby sa vyhrali.
Aké máte s mužstvom ciele?
-Dostal som za úlohu jeho 
umiestenie do piatej priečky,  
čo je podľa mňa reálne. Po 
dohode môžem zabezpečiť aj 
troch nových hráčov, dvoch 
útočníkov už mám vo výhľade, 
všetko je však otázkou ďalších 
rokovaní.
Ste spokojný s tréningovými 
podmienkami?
-Lepšie nepoznám, som prí-
jemne prekvapený.
Na ako dlho ste podpísali 
zmluvu?
- Keď som prijal túto ponuku, 
mal som rozrobené trénerské 
posty v Kuvajte a Poľsku, záu-

jem má aj Kazachstan. Neboli 
však ešte úplne dotiahnuté. 
Preto som reagoval na ponu-
ku zo Senca. Zatiaľ som sa      
s majiteľmi dohodol na jeden 
rok, potom je reálna spoluprá-
ca na dlhšie obdobie. 

Eva Lauková
foto Ján Lauko

Tréningové podmienky?
Lepšie NEPOZNÁM...

Tréner Anton Jánoš. Asistentom 
a trénerom brankárov zostal 
Štefan Kollár.

Watberg VÍŤAZOM bez prehry
Hokejbalový turnaj Memoriál Jána Pšenka si zapísal 3. ročník

Najlepší strelec turnaja Roman Chmelík. Najlepší brankár Adrián Nogely

Výber mladých futbalistov
ŠK SFM Senec uskutoční v dňoch 13. a 20. septembra o 17. 
hod. na UT NTC v Senci výber chlapcov roč. nar. 2004, 2003, 
2002..., 1998 do svojich futbalových mužstiev. Chlapci nech prí-
du oblečení v športovom.                                                          (r)

Futbalisti SFM Senec s novým trénerom Antonom Jánošom

Víťaznú radosť Watbergu pokropilo šampanské.



Výrazné úspechy na turnaji 
Euro-Asia GTF (Global Ta-
ekwon-Do Federation) Cup  
v Almate (Kazachstan) za-
znamenal Tibor Labuda (25). 
V silnej konkurencii si slo-
venský reprezentant vybojo-
val v individuálnych disciplí-
nach zlato a bronz a v súťaži 
družstiev zlato a striebro. 

Potvrdil, že patrí medzi sveto-
vú špičku (vlani získal na maj-
strovstvách sveta v Malajzii 
jednu zlatú a dve strieborné 
medaily). Na otvorenom šam-
pionáte Euro-Ázie sa zúčast-
nili pretekári zo 17 krajín. Tibor 
ho považuje za oveľa tvrdší, 
ako minuloročné majstrovstvá 
sveta.
Do Almaty išiel s túžbou ob-
hájiť zlato z Malajzie. „Boli tam 
takmer rovnakí súperi. Mal 
som však prioritu, dať všet-
ko do získania zlatej medaily                                                          

v disciplíne knife hand (prerá-
žanie rukou), čo sa mi napokon 
v tímovom prerážaní podari-
lo.“ Na druhé zlato dosiahol 
v individuálnej disciplíne pre-
rážanie nohou dozadu (back 
kick). „Sám seba som prekva-
pil. Vravím si – idem si kopnúť 
a vyskúšam, však natrénova-
né mám. Aj keď je back kick 
jeden z najsilnejších kopov         
v Taekwon-Do, sila v nohách 
je tu bez techniky zbytočná.                                                    
V tomto kope sa preráža pä-
tou a keď dosky prerazím, 
vtedy nič nebolí.“ Tibor si veľ-
mi cení a je hrdý na bronzovú 
medailu, ktorú získal v indivi-
duálnej forme (ide o kombiná-
ciu postojov, blokov, kopov, 
tzv. improvizovaný boj...). 
Ukáže sa pri nej komplexnosť 
taekwondistu, celá jeho tech-
nika. „Je to moja prvá medai-
la z foriem vôbec, veľmi si ju 
cením.“ Z foriem si doniesol 

aj striebornú tímovú medailu, 
ktorú vybojoval s 5-členným 
družstvom. Spolu s ním bol 
na šampionáte aj jeho zvere-
nec, takmer 17-ročný Senčan 
Dávid Baráth. „Bol na prvom 
veľkom šampionáte a jeho 
výkon aj umiestenie je pre 
mňa veľkým zadosťučinením.                                                    
V sparringu (voľný súboj) 
skončil štvrtý. Je to pre neho  
v jeho veku úžasná skúsenosť. 
Na tomto šampionáte mu ude-
lili aj majstrovský stupeň I. 
dan.“ Tibora Labudu a Dávida 
Barátha prijal pri tejto príleži-
tosti aj primátor Karol Kvál.
Slovenskí reprezentanti pod 
vedením majstra MUDr. Ma-
tiullaha Karwandgara (VII. 
dan dagree black belt) získali 
v Almate celkovo 10 medailí,            
8 v individuálnych disciplínach 
a dve tímové medaily. 

Eva Lauková
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PREKVAPIL sám seba
Senecký taekwondista potvrdil, že patrí medzi svetovú špičku

...a so svojím zverencom Dávidom BaráthomTibor Labuda na stupni víťazov

OSEM 
medailí pre 
Alexandra

Alexander Rekoš, žiak ZŠ 
Mlynská a člen oddielu SPK 
Bratislava, získal v štúrov-
skom otvorenom 50 m ba-
zéne na majstrovstvách Slo-
venska starších žiakov osem 
medailí.
Alexander sa na tieto prete-
ky začal tvrdo pripravovať už 
v zime. Od januára do apríla 
zaplával priemerne za mesiac 
75 km. V máji svoju tréningo-
vú dávku zvýšil na 133 km.               
K tomu treba ešte prirátať ho-
diny suchého tréningu v posil-

ňovni a telocvični. Jeho sve-
domitá príprava sa vyplatila. 
Alexander štartoval v siedmich 
individuálnych disciplínach                                                
a v dvoch štafetách. V úvodný 
deň šampionátu skončil  na 
100 m motýlik na 2. mieste a na 
200 m prsia prvý. Darilo  sa mu 
aj na druhý deň, keď v jednej                                                       
z najnáročnejších disciplín 400 
m polohové preteky (100 m 
delfín, 100 m znak, 100 m pr-
sia, 100 m kraul) získal najcen-
nejší kov. K zlatu pridal aj bron-
zovú medailu na 100 m prsia. 
V záverečný deň majstrovstiev 
ho čakali dve náročné disciplí-
ny, na 200 m polohové preteky 
skončil na 2. mieste. Ako sám 
uviedol, trochu bol sklamaný, 
pretože na preteky nastupoval 
s najlepším časom. Sklamanie 
vygumoval skvelým výkonom 
na 1500 m voľný spôsob. Vo 
veľmi zaujímavých pretekoch 
skončil na  2. mieste a výko-
nom prekvapil aj svojho tré-
nera Krausa, ako i rodičov. 
Na pretekoch získal 6 medailí                      
v individuálnych disciplínach,  
k ním pridal dve strieborné me-
daily zo štafiet 4 x 100 m voľný 
spôsob a 4 x 100 m polohové 
preteky.                                (el)www. skprofi .sk

ŠK Profi  Senec Vás pozýva na
 nábor nových tenisových nadšencov, 

ktorý sa uskutoční dňa 18.9.2010 
od 14:00 hod. v areáli Hotela Družba na 

Slnečných jazerách – Juh. 


