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Znovuzvolený primátor Karol Kvál o víťazstve aj očakávaniach (5. str.)

Tradičné plávanie Ľadových  
medveďov je každoročne prvou 
akciou, ktorá sa koná v Senci. 
Rok 2011 nebude výnimkou. 
Otužilci sa už teraz tešia na stu-
denú vodu v Slnečných jazerách 
a na úžasné publikum, ktoré ich 
každý rok podporuje. Vo vode 
budú aj traja Senčania zo skupi-
ny Seneckých ľadových medve-
ďov Silvester Poór, Štefan Bor-
dács a Vladimír Lysičan. Akcia 
sa koná 6. januára na Troch krá-

ľov. Otužilci z celého Slovenska 
sa ponoria do vody o 14. hod. 
na severnej strane jazier za ho-
telom Senec. Divákov, ktorí otu-
žilcov prídu povzbudiť, zahreje 
pohár vareného vínka, prípadne 
čaju.                              (r)

Parkovanie
PRI POŠTE 
sa spoplatní 

Ľadové MEDVEDE opäť 
na jazerách

Milí Senčania, blížia sa Vianoce, najkrajšie sviatky roku. Želám vám, 
aby ste ich strávili v pokoji v kruhu najbližších, aby ste mali pod 

stromčekom pohodu a plný stôl dobrôt. A v novom roku 2011 
zdravie a šťastie, nech dobrí ľudia sú vám vždy nablízku. 

Privítajme nový rok spolu. Pozývam vás na silvestrovskú čašu
šampanského na námestí pred kultúrnym domom. 

primátor Karol Kvál

Od 1. januára budúceho roku 
sa spoplatní parkovanie na 
Bernolákovej ulici pri seneckej 
pošte.

Bude to prvé platené parkovanie 
v centre Senca. Parkovisko dote-
raz často obsadzovali motorové 
vozidlá, ktoré bránili občanom 
krátkodobo zaparkovať pri vy-
bavovaní úradných záležitostí na 
pošte a na mestskom úrade.
Parkovacie miesta budú ozna-
čené vodorovným dopravným 
značením, zvislými dopravnými 
značkami a dodatkovou tabuľou 
s ďalšími informáciami o pre-
vádzkovom poriadku. 
Vodič je povinný zakúpiť si par-
kovací lístok v parkovacom au-
tomate bezodkladne po zapar-
kovaní vozidla a umiestniť ho 
viditeľne za predným sklom. Pri 
zistení porušenia parkovacie-
ho poriadku mestská polícia je 
oprávnená inštalovať technický 
prostriedok (papuču) na za-
bránenie odjazdu motorového 
vozidla, prípadne dať pokyn na 
jeho odtiahnutie na náklady uží-
vateľa.
Prevádzkové časy: pondelok 
– piatok od 8. do 18. hod., sobo-
ta od 8. do 12. hod. Mimo týchto 
hodín je parkovanie bezplatné. 
Počet parkovacích miest 16, par-
kovné za 30 min. je 0,20 eura (za 
60 min. 0,40 eura).                  (r)

Výrazné víťazstvo primátora Karola Kvála

Mimoriadne prekvapenia voľ-
by do orgánov mestskej sa-
mosprávy v Senci nepriniesli. 

Na post primátora boli štyria 
kandidáti, Karol Kvál (nezávislý) 
získal viac ako 75 percent hla-
sov voličov a stal sa primátorom 
po tretí raz za sebou. Dostal 
3569 hlasov, Ing. Juraj Poizl 
(KDH) 508, Ing. arch. Peter Se-
dala (nezávislý) 466 a Ing. Ján 
Chrťan (nezávislý) 191 hlasov.
Do mestského zastupiteľstva 
bolo zvolených 19 poslancov, 

z toho šesť žien. Priemerný vek 
poslancov je 48,9 rokov, naj-
starší poslanec má 66 rokov, 
najmladší 27.
Do mestského zastupiteľstva 
boli zvolení štyria poslanci za 
KDH, štyria za SMK, dvaja za 
koalíciu SDKÚ-DS, Most-Híd 
a SaS, jeden za koalíciu Smer 
- DS a ĽS-HZDS, mestský par-
lament má aj osem nezávislých 
poslancov.
Z celkového počtu 13 861 osôb 
zapísaných v zozname voličov 
bolo vydaných 4817 obálok,       

z čoho vyplýva, že účasť voličov 
bola 34,75 percenta, teda pod 
celoslovenským priemerom.
Prekvapením je, že do zastu-
piteľstva sa dostalo o troch        
poslancov SMK menej, ako              
v predchádzajúcich voľbách, 
ale aj to, že ani jedno kreslo ne-
získali kandidáti Most-Híd. 

Mestská komisia, ktorá dohlia-
dala na prípravu a priebeh vo-
lieb, sa nestretla s vážnejšími 
pripomienkami a podnetmi. 
(viac na str. 5)                       (el)

Do mestského zastupiteľstva si zasadne šesť nových poslancov
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Sneženie robí problémy aj 
tým, ktorí sa starajú o zimnú 
údržbu mesta. 

Vedúca odboru zelene, údrž-
by a čistoty mesta Senec Ing. 
Viera Kolozsváriová má k dis-
pozícii približne 15 pracovní-
kov, ktorí v prípade potreby 
vyrážajú do terénu už o piatej 
ráno. V pohotovosti má budík 
aj vedúca... „Nestíhame byť 
všade, preto nás na kritické 
miesta upozorňuje aj mestská 
polícia či samotní obyvatelia.“ 
Zimná pohotovosť v Senci 
trvá do 14. februára, ak bude 
potrebné, rozšíria ju o ďalších 
zamestnancov. 
Mesto má na zimnú údržbu         
k dispozícii dva traktory so sne-
hovými radlicami aj špeciálne 
vozidlo so snehovou radlicou 

a sypačom. „Využívame však 
aj dve multikáry so snehový-
mi radlicami a sypačmi, ktoré 
poskytuje Správa cestovného 
ruchu. Ak situáciu nezvláda-
me, pomáhajú aj podnikatelia, 
ktorí majú vlastnú techniku,“ 
dopĺňa V. Kolozsváriová.
Ako posypový materiál mesto 
používa kamennú drť zmie-
šanú so soľou, počas minulej 
zimnej sezóny zaň zaplatilo 
okolo 5-tis. eur.
Mesto upozorňuje aj na čiste-
nie chodníkov. Podľa zákona 
o ich schodnosť sú povinní 
sa postarať vlastníci, správco-
via alebo užívatelia priľahlých 
nehnuteľností, ktoré sa na-
chádzajú v zastavanom území        
a hraničia s miestnou komuni-
káciou. 

 Eva Lauková

Zimnú údržbu diktuje 
najmä POČASIE

ŽELANIE zo srdca
Príjemné prežitie krásnych 
sviatkov vianočných, Božie 
požehnanie a v novom roku 
zdravie, šťastie a splnené tajné 
sny zo srdca želá všetkým vi-
ceprimátorka Helena Nemco-
vá. Ďakujem všetkým, ktorí ma 
podporili a v komunálnych  voľ-
bách mi dali svoj hlas. (r)

Knihy za babku 
alebo vymeň 
za tvoje
Kníhkupectvo Panta Rhei, 
Lichnerová 30, rozšírilo svoje 
služby. Obyvatelia mesta môžu 
doniesť knihy, ktoré už nečítajú 
a majú možnosť vymeniť si ich 
za tie, ktoré by si chceli prečí-
tať. Prípadne môžu knihy daro-
vať kníhkupectvu.

• Hľadám stojisko (parkovanie) 
pre Ford Tranzit (obytný). Kon-
takt: 0905 719 484

Senecké deti sa tešili na príchod Mikuláša s čertom aj anjelom, veď 
vedeli, že ich čakajú sladkosti aj pekný program. Mrazivé počasie 
však zahnalo divákov aj účinkujúcich do kinosály kultúrneho domu, 
no deti boli spokojné. A keď sa rozsvietil vianočný strom s novými 
svetielkami, aj im sa rozžiarili očká. Mestu ho darovala rodina De-
movičová. Jedľa je vysoká okolo 16 metrov a jej odvoz zo Šafáriko-
vej ulice pred kultúrny dom zabezpečil Doprastav.

HOTEL****SENEC
ponúka do prenájmu priestor na podnikanie - MASÉRŇU 

(vybavená masérska miestnosť + šatňa).
Mesačný poplatok 350 eur bez DPH (cena zahŕňa

prenájom priestorov s vybavením + náklady na energie).
Bližšie informácie na t. č.: 0902 919 693.

Hľadáme frančízového partnera pre prevádzku 
fastfoodu Pizza Mizza EXPRES, ktorú pripravujeme v prvom 

slovenskom outlet centre D1 Outlet Bratislava / Senec. 
Je to príležitosť založiť si viacgeneračný rodinný biznis aj pre 

podnikateľov, ktorí dosiaľ v gastronómii nepodnikali. 
Viac informácií na www.gastronet.biz.

Prijmeme 
knihovníčku
Mestské kultúrne stredisko 
prijme do trvalého pracovné-
ho pomeru pracovníčku do 
knižnice. Podmienka: stredná 
knihovnícka škola, práca s PC 
a maďarský jazyk. Nástup ih-
neď. Žiadosti a životopis zasie-
lajte na adresu: MsKS, Nám. 1. 
mája 2, 903 01 Senec.

Matica POZÝVA 
na koncert
Miestna organizácia Matice 
slovenskej v Senci usporia-
da 9. januára v evanjelickom 
kostole Trojkráľový koncert. 
Srdečne pozývame.

• Predám 4-izbový manzar-
dový rodinný dom s prístav-
bou v Senci na Trnavskej ul. 
52, pozemok 10 árov. Kon-
takt: 0910 971 902
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Reprezentačný 
PLES v januári
Spolok seneckých podnikate-
ľov pozýva na IX. Reprezentač-
ný ples  pod záštitou primátora 
mesta Senec. Uskutoční sa 15. 
januára 2011 o 19. hod. v hote-
li Senec na Slnečných jazerách 
– sever. Pripravený je zaujíma-
vý program s občerstvením                
a hodnotnou tombolou. Kúpou 
vstupenky (50 eur) prispejete na 
charitatívne účely. Zakúpiť si ich 
môžete na sekretariáte mestské-
ho úradu.

Kradol 
v PIVNICIACH
Neznámy páchateľ sa nad rá-
nom v Senci na Lichnerovej ulici 
vlámal do pivničných priestorov. 
Ukradol  rôzne veci rôznym ma-
jiteľom. Celková škoda krádežou 
bola  takmer 3300 eur a škoda 
poškodením 105 eur.

Uzávierka januárového čísla 
mestských novín Senčan
je v utorok 28. decembra.

Spoločnosť IPEC Group začala 
slávnostným výkopom výstav-
bu outletového centra D1 Outlet 
Bratislava, ktoré sa nachádza     
v tesnej blízkosti seneckého vý-
jazdu z diaľnice smerom na Pe-
zinok. „Budúcoročné vianočné 
nákupy zľavnených značkových 
vecí budú už pod našou taktov-
kou,“ prisľúbil riaditeľ IPECu Ivan 
Čarnogurský. Tento outlet bude 
prvým slovenským factory out-
letom s trvalo zníženými cenami 
tovarov svetových značiek.
Jeho základný kameň pre šťas-
tie poklepkal spolu s I. Čar-
nogurským aj primátor Senca 
Karol Kvál, ktorý vyzdvihol jeho 
význam pre rozvoj regiónu                    
s nádejou na obojstranný benefit                                                              
z turistického ruchu v senec-
kom okrese a prílevu nielen 
slovenských nakupujúcich. 
Outlet vybudujú v obľúbenom 
„village style“, ktorý bude inšpi-
rovaný lokálnou architektúrou                
vinohradníckych mestečiek             
a dedín blízkeho okolia.  Hlav-
ným bude Senecké námestie. 
Outletové centrum sa má skla-
dať z 50 obchodov na približ-

ne 8500 m2 prenajímateľných 
priestorov. Výstavba bude mať 
celkovo tri etapy (spolu 25-tisíc 
m2). Developer vlastní 15 hektá-
rov pre outlet a ďalších 25 hek-
tárov v jeho blízkosti, ktoré po-
núka na vlastné obchodné jed-
notky partnerom, ktorí by chceli 
predávať v blízkosti outletu. 
K obchodom bude patriť aj 
oddychová zóna, reštaurácie           
a ďalší prevádzkovatelia slu-
žieb. Veľkou atrakciou bude aj 

westernová dedinka.
V súčasnosti sa už stavia čerpa-
cia stanica Shell, čoskoro by mal 
vyrásť aj fast food McDonalds                                                      
a samoobsluha Lidl. Očakáva 
sa aj príchod rakúskeho výrob-
cu nábytku Peter Max. IPEC 
plánuje do troch etápa výstavby 
outletu investovať celkovo 35 
mil. eur.  Prvá má už na budúci 
rok vytvoriť sto nových pracov-
ných miest.

Eva Lauková, foto Ján Lauko

Lacnejšie SVETOVÉ značky
už na budúci rok

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

Jablkáreň
Dodofruct

Predajňa jabĺk zo slovenskej 
produkcie, v cene od 0,20 
eura / kg, 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

Astronomické zdru-
ženie SOLAR vy-
zýva, aby sa do 
hvezdárne ohlásili 
pamätníci, ktorí boli 
pri zrode hvezdárne 
alebo jej činnosti. 
Dňa 14. februára 
2011 bude 25. vý-
ročie kolaudácie a 
radi by sme dovtedy nazbierali 
viac materiálu na jej spropago-
vanie. Ak niekto pozná ľudí na 
fotografiách, boli by sme radi, 
keby nás kontaktovali.
• Hviezdny atlas si môžete za-
kúpiť vo hvezdárni. Ide o jedno-
duchý návod pre astronómov 
amatérov, ako aj pre širokú ve-

rejnosť, ako pozorovať objekty 
nášho vesmíru už s malým ďale-
kohľadom, ktorý sa určite nájde 
v každej domácnosti. Na jeho 
preklade do Slovenského jazyka 
sa podieľali členovia SOLARu

Kontakt: 
0918 622 210, 0910 482 150

www.solarastronomy.sk
www.senec.solarastronomy.sk

Výročie kolaudácie hvezdárne

Inzercia

Postava na mieru
LPG - svetová novinka na tvaro-
vanie tela a chudnutie v SENCI, 
jediná na Slovensku
• bezbolestná a neinvazívna 
technika, stimuláciou lymfatic-
kého systému mizne celulitída
• v ponuke aj Darčekové pou-
kážky

HYPOXI - cvičenie bez náma-
hy s viditeľným zoštíhľujúcim 
výsledkom na problémových 
partiách

Obe ponuky vhodné aj ako dar-
čeky pod vianočný stromček       
s uvádzacími cenami -15%

Bližšie informácie nájdete na 
www.salonhypoxiinka.sk ale-

bo na tel. č.: 0903 218 141

Mesto Senec každý rok v rámci 
svojho rozpočtu vyčleňuje fi-
nančné prostriedky na podpo-
ru verejnoprospešných aktivít 
rôznych záujmových združení 
pôsobiacich na území nášho 
mesta. Ide o oblasť kultúry, 

záujmovej umeleckej činnosti, 
telesnej kultúry a športu a po-
žiadať o ne môžu buď fyzické 
alebo právnické osoby. 

Nové žiadosti o poskytnutie 
dotácie na rok 2011 musia žia-

datelia predložiť do 31. decem-
bra 2010 v podateľni MsÚ na 
predpísanom tlačive (je dôle-
žité, aby každá žiadosť podaná 
na úrade osobne mala pečiat-
ku podateľne MsÚ).

(r)

Vľavo Ivan Čarnogurský s primátorom Karolom Kválom. 

Inzercia

O dotácie treba požiadať do KONCA ROKA

Zvolení poslanci
ĎAKUJÚ
Novozvolení poslanci mestské-
ho zastupiteľstva ďakujú voli-
čom, ktorí im dali svoj hlas, za 
podporu a prejavenú dôveru.
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Písal sa 3. september 1990. 
Dlho očakávaná škola na Mlyn-
skej ul. v Senci prvýkrát otvorila 
svoje brány pre 658 žiakov ako 
druhá základná škola s vyuču-
júcim jazykom slovenským. Ko-
nečne sa skončilo dvojzmenné 
vyučovanie. Počas existencie 
školy opustilo jej brány mnoho 
absolventov.
Na poste riaditeľa pôsobili RNDr 
Ján Nádašský, Mgr. Ema Petro-
vičová, Mgr. Vladimír Chríbik. 
Súčasným riaditeľom je Mgr. 
Ivan Rezník. Jeho zástupkyňa-
mi sú PaedDr. Jana Tamašiová 
na 1. stupni a Mgr. Iveta Sabová 
na 2. stupni.

Zišli sa v dome kultúry, aby spo-
ločne oslávili 20. výročie školy 
slávnostnou akadémiou. Prišli 
bývalí riaditelia, ich zástupcovia, 
učitelia, rodičia a ďalší, ktorí sa 
podpísali pod chod Základnej 
školy na Mlynskej ulici. Súčasný 
riaditeľ Mgr. Ivan Rezník uviedol: 
„Bez pochopenia a spolupráce 
vedenia školy, aktívu rodičov, 
rady školy, mestského úradu a 
sponzorov by sme veľmi ťažko 
dosiahli očakávané výsledky.“ 

Dodal, že ich pomoc  priniesla 
výsledky. „Dnes sa žiaci môžu 
vzdelávať už v niekoľkých no-
vovybudovaných učebniach – v 
učebni digitálnych technológií, 
anglického jazyka, ale využívajú 
aj modernú knižnicu s redakci-
ou, vydávajú si vlastný časopis. 
Pribudlo mini futbalové ihrisko, 
čiastočne aj nové oplotenie. 
Žiaci dosahujú vynikajúce vý-
sledky v mnohých súťažiach a 
predmetových olympiádach.“ 

Žiaci majú svoju školu radi.          
A píšu o nej aj básničky. Na 
konci mesta, jasná k nej cesta. 
Rozum tam prebýva, vedomosť 
sa v nej skrýva. Dvadsať rokov 
stojí v celej sláve a stojí tu cel-
kom v práve... Keby si bola člo-
vek, bola by si slečna. Dvadsať 
rokov si mladá a driečna. Viem, 
vedomosť je dar a umožňuje lie-
tať. To je len časť vyznania Má-
rie Košeckej z V. C. 

Eva Lauková, foto Ján Lauko

Kde sa niečo KONČÍ, nové začína

Riaditeľka MŠ Eva Jonášová 

Riaditeľ ZŠ Mlynská Ivan Rezník

Zázrak v MATERSKEJ škole
Malý senecký zázrak zažila Ma-
terská škola na Kollárovej ul. Jej 
riaditeľka Mgr. Eva Jonášová 
uviedla, že za 92 dní tu pribud-

li dve nové triedy - 3. augusta 
začali kopať, 3. novembra boli 
priestory v prevádzke. Pochvá-
lila tímovú prácu, poďakovala 

sa vedeniu mesta. Slová chvály 
padli však aj na opačnú stranu, 
táto škôlka patrí medzi najlepšie 
v kraji aj vo vzdelávaní. S vďakou 

vystúpili aj zástupcovia rodičov, 
ktorých deti tu našli moderné, 
pekne zariadené priestory. 

(el), foto Ján Lauko



Eufória už opadla, aké však 
boli vaše prvé dojmy?
-Predpokladal som víťazstvo, 
s tým som išiel do volieb. Ale 
že bude také výrazné, to som 
nečakal. Ľudia ocenili moju 
osemročnú prácu. Musím sa 
však poďakovať aj poslancom                    
a všetkým zamestnancom 
mestského úradu. Aj oni majú 
na tom zásluhu.
Prekvapila vás niečím vo-
lebná kampaň? Bola už vaša           
tretia v poradí.
-Až na drobné úlety niektorých 
kandidátov - jednotlivcov či sku-
pín nebola príliš kontroverzná, 
bola korektná. Takú som sa 
snažil robiť aj ja.
Ste už „ostrieľaný“ v komunál-
nej politike. Neobávate sa, že 
padnete do rutiny a nebudete 
mať čo nové priniesť?
-Budem robiť všetko pre to, 
aby som tam nepadol. Budem 
počúvať názory občanov, po-
slancov, aj ďalších odborníkov. 
Nových nápadov a rozrobených 
projektov máme dosť. Práca ma 
nenechá spať na vavrínoch.
Zloženie zastupiteľstva sa po-
merne výrazne zmenilo, zvo-
lených bolo šesť nových po-
slancov. Ako si predstavujete 

spoluprácu?
-Očakávam, že bude seriózna. 
Zvykom v zastupiteľstve, ktorý 
sa stal samozrejmosťou, bolo 
posúvať veci dopredu, nie bú-
rať. A úspešný primátor, za kto-
rého sa pokladám aj ja, vždy 
hľadá konštruktívne dohody                     
a cesty. Predpokladám, že tí, 
ktorí sa chceli stať poslancami, 
chcú odvádzať dobrú robotu, 
skvalitňovať život v meste. Do-
teraz sa tak dialo.
Do čoho sa pustíte v prvom 
rade?

-V čo najkratšom čase chceme 
spustiť elektronické aukcie na 
verejné obstarávanie tovarov 
a služieb. Lepšie podmien-
ky dlhujeme aj dôchodcom                        
a športovcom, zameriam sa aj 
na detské ihriská. Roboty je stá-
le dosť.
Máte však aj jednu dlhodobej-
šiu prioritu – postaviť viacúče-
lovú športovú halu predovšet-
kým pre loptové hry...
-Po tom, čo sa nám nepodari-
lo získať financie z eurofondov 
– keďže nebola vypísaná výzva 

– budeme sa do toho musieť 
pustiť iným spôsobom. Ale hala 
bude. Pohla sa aj situácia okolo 
multifunkčnej hokejovej haly, na 
mestský úrad priniesli žiadosť    
o vydanie záväzného stanovis-
ka k vydaniu územného rozhod-
nutia. Zo strany investorov sú 
zatiaľ traja záujemcovia.
Keď sa obzriete späť, čo po-
kladáte za najväčší úspech 
mesta pod vašou osemročnou 
primátorskou taktovkou?
-Na územie mesta sa podarilo 
dostať investorov na vybudova-
nie jedného z najväčších logis-
tických parkov na Slovensku, 
čo mestu zabezpečuje financie 
nad rámec rozpočtu. Veľkým 
úspechom bolo aj získanie 270 
miliónov korún z eurofondov 
na viaceré projekty v meste,                    
z ktorých najväčším bolo čiste-
nie Slnečných jazier. Ďalšie pro-
jekty sme už podali, na iných 
pracujeme.
Zvyknete si dávať predsav-
zatia do nového roku. Aké sú 
tentoraz?
-(smiech) Opäť chcem prestať 
fajčiť a veľmi rád by som sa 
zlepšil v práci s počítačom. Mu-
sím si na to nájsť čas.

Eva Lauková, foto Ján Lauko

Znovuzvolený primátor Karol Kvál vraví, že práca v prospech mesta ho nenechá spať na vavrínoch
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Očakávam konštruktívnu spoluprácu 

Žijú medzi nami. PhDr. Vikto-
ria Buznová učila slovenčinu 
cudzincov, ktorí sa pripravo-
vali na slovenské vysoké ško-
ly, od začiatku vzniku Študij-
ného strediska v Senci pred 
50 rokmi. Práve tu sa začalo 
systematické vzdelávanie cu-
dzincov. Počas jeho trvania v 
Senci študovalo takmer 4-tisíc 
zahraničných študentov. „Po 
38 rokoch sa škola presťaho-
vala do Modry-Harmónie a 
neskoršie do Bratislavy,“ vraví 
s nostalgiou v hlase. Na svo-
jich žiakov si veľmi dobre pa-
mätá. „Mnohí z nich sú dnes 
na význačných postoch. Sú 
významní lekári, manažéri 
veľkých firiem, vysokoškolskí 
učitelia, podnikatelia, dokon-
ca ministri. Napríklad Muhgat 
Ali Abdo je dekankou Sto-
matologickej fakulty v Sanaa   

(Jemen). Ďalšia študentka Dr. 
Suhair Mahfood Kassim a jej 
manžel Abdulhakim M. Atro-
osh pracujú v Adene (Jemen). 
Ona je vedúcou Odboru sta-
rostlivosti o školskú mládež 
ministerstva zdravotníctva. 
On je docent na Právnickej 

fakulte, predtým prodekan, 
autor mnohých uznávaných 
publikácií. Milujú Senec, kde 
začínali a doma hovoria po 
slovensky, keď nechcú, aby 
ich iní rozumeli. Aj na Sloven-
sku zostali pracovať niekoľkí 
absolventi. Spomeniem  Fre-
dyho Goncalvesa z Portugal-
ska, špičkového odborníka 
na liečenie rakoviny prostaty. 
Pracuje na Urologickej klinike 
v nemocnici na Kramároch.“ 
Pri spomínaní sa V. Buznová 
pristavila aj pri jednom zo žia-
kov, ktorý žije v Senci. „Victora 
Ibaru si pamätám ako mimo-
riadne slušného, nekonflikt-
ného a usilovného študenta. 
Vždy bol usmiaty. Všetci uči-
telia sme ho mali radi, pretože 
bol vždy zdvorilý a všetkých 
rešpektoval. A nevravím to 
preto, že žije v Senci, ale je 

to fakt.“ Rovnaké referencie 
má aj v súčasnosti ako lekár 
internista. 
Pod názvom Teória a prax vý-
učby slovenského jazyka pre 
cudzincov sa uskutočnila 18. 
novembra v Bratislave konfe-
rencia pri príležitosti 50. výro-
čia jazykovej a odbornej príp-
ravy cudzincov na Slovensku. 
Bola pod záštitou prorektora 
Univerzity Komenského v Bra-
tislave doc. RNDr. Jána Peká-
ra, PhD a organizovalo ju Cen-
trum ďalšieho vzdelávania UK. 
Na konferencii sa zúčastnili aj 
dve pedagogičky zo Senca - 
PhDr. Viktoria Buznová a Mgr. 
Viera Barková, autorky základ-
ných a doplnkových učebníc 
Slovenčina pre cudzincov. Pri 
tejto príležitosti boli ocenené 
za prácu v prospech jubilujú-
cej inštitúcie.       Eva Lauková

Roky vzdelávali CUDZINCOV, ocenili ich

Vysoké víťazstvo v komunálnych voľbách je pre primátora Karola 
Kvála zaväzujúce. „Ďakujem všetkým voličom, ktorí sa zúčastnili na 
voľbách.“

Viktoria Buznová na návšteve      
v Londýne u rodičov študentky, 
ktorá študovala v Senci pred 26 
rokmi.
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ZUŠ Fándlyho bodovala 
na rôznych SÚŤAŽIACH

Rozprávkové VIANOCE

Žiaci Základnej umeleckej školy na Fándlyho ul. získali v nedáv-
nom období výrazné úspechy. Vynikalo medzi nimi 3. miesto Má-
rie Galambosovej v konkurencii 47 súťažiacich na medzinárodnej 
speváckej súťaži Olomouc 2010, ako aj jej 2. miesto na celoslo-
venskej súťaži Dni Miloša Ruppeldta, kde bezkonkurenčne získal 
1. miesto saxofonista Viktor Pojzl.

Vernisáž prvého ročníka vianoč-
nej mestskej výtvarnej súťaže 
pod názvom Rozprávkové Via-
noce sa uskutočnila v Galérii 
Labyrint  mestského kultúrneho 
strediska. Zúčastnili sa na nej 
žiaci seneckých základných         
a stredných škôl. Výtvarná ko-
misia ocenila 54 výtvarných 
prác.
Sprievodnú akciu k výstave 

mala nezisková organizácia Be-
tánia, ktorá ponúkala výrobky 
chránenej dielne  a jej klienti vy-
zdobili vianočný stromček. Det-
ské hračky predviedli Katarína 
Palčeková, Oľga Milerová, Zla-
tica Hlaváčová, keramické figúr-
ky prezentovali žiaci Základnej 
umeleckej školy Fándlyho. Táto 
ZUŠ pripravila aj sprievodný via-
nočný kultúrny program.        (r)

Máriu Galambosovú pripravo-
vala učiteľka Eva Casanova.                                  
„V Olomouci podala super 
výkon,“ stručne, ale s veľkou 
hrdosťou komentovala jej vy-
stúpenie. Zaspievala ľudovú 
pieseň Ach bože môj, aká bala-
muta a českú umelú pieseň Tá 
naše chaloupka česká. Marika 
tvrdí, že trému z autorít v porote 
vôbec nemala. A keď videla svo-
ju pani učiteľku... „Je výborná 
žiačka, čo jej poviem, to urobí, 
chyby odstráni. Bude z nej veľ-
mi dobrá speváčka.“  Ocenila aj 
Marikino 2. miesto na súťaži Dni 
Miloša Ruppeldta v Bratislave, 
keď prvé neudelili.

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
JUDr. Alexandra Machanová, advokát

Lichnerova  22, Senec
Tel. 0903 929 976, email: machanova@machanova.sk

www.machanova.sk

dovoľujeme si Vás informovať o otvorení advokátskej kance-
lárie, ktorá poskytuje komplexné právne služby, a to hlavne 
v oblasti:
• Obchodného práva (zakladanie a zmeny v obchodných 
spoločnostiach, vymáhanie pohľadávok, vyhotovovanie 
zmlúv, atď.)
• Občianskeho práva (vyhotovovanie zmlúv a iných právnych 
dokumentov, zastupovanie pred súdmi a inými štátnymi or-
gánmi, atď.)
• Rodinného práva (zastupovanie v konaní o rozvod, výživné 
ako aj v iných konaniach v oblasti rodinného práva, atď.)
• Pracovného práva (pracovné zmluvy, výpovede z pracov-
ných zmlúv, pracovné poriadky, zastupovanie v pracovno-
právnych sporoch, atď.)
• Nehnuteľností (vyhotovovanie kúpnych, darovacích zmlúv, 
zmlúv o zriadení vecného bremena k nehnuteľnostiam a iných 
právnych dokumentov týkajúcich sa nehnuteľností, atď.)
• Ako aj v iných oblastiach práva (dedičské, trestné, finančné, 
správne, atď.)

Viac informácii získate na vyššie uvedených kontaktoch, 
alebo osobne v kancelárii 

(budova bývalej Slovenskej sporiteľne, a.s.).

Veríme, že aj Vy sa zaradíte k našim spokojným klientom
a budete s nami o krok vpred.

Marika si VYSPIEVALA uznanie

Celoslovenská súťaž v hre 
na dychových nástrojoch           
ČAROVNÁ FLAUTA v Nižnej 
na Orave: Viktor Pojzl získal 1. 
miesto v najvyššej 5. kategórii, 
Mária Maršalková čestné uzna-
nie 1. stupňa. Na súťaž ich pri-
pravili Mgr. art. Gabriel Škriečka 
a Jaroslav Meliš.  

Hudobný festival v maďar-
skom Győri: Školu reprezento-
vali Mária Galambosová a Réka 
Szőcs. Vystúpili v dvoch čís-
lach, v ktorých sa Mária pred-
stavila ako speváčka a zároveň 
aj klaviristka v štvorručnej hre 
spolu s Rékou. Pripravili ich Eva 
Casanova (spev), Andrea Dittin-
gerová (klavír) a speváčku kore-
petovala Ildikó Galambosová. 
Okrem ZUŠ Senec na koncerte 
účinkovali žiaci z Győru, Buda-
pešti, Szombathely, Bratislavy, 
Nitry, Dunajskej Stredy a Šamo-
rína. Škola a žiačky na podujatí 
získali pamätné diplomy.

Medzinárodný koncert vo 
Veľkej Bíteši: Žiaci účinkovali 
na medzinárodnom koncerte 
vo Veľkej Bíteši pri príležitosti 
60. výročia založenia tamojšej 
ZUŠ. Vystúpili na ňom Angelika 
Fábryová spev, violončelo, Tim 

Kőppl recitácia, Matej Korbelič 
trúbka, Mária Maršalková  saxo-
fón, Viktor Pojzl saxofón, Tomáš 
Krajčovič gitara, Miroslav Uram 
gitara, Iveta Šipošová  husle        
a Dominika Melničuková klavír.  

Celoslovenská súťaž základ-
ných umeleckých škôl v sólo-
vej hre na dychových nástro-
joch a v sólovom klasickom 
speve Dni Miloša Ruppeldta: 
Zúčastnili sa Mária Maršalková 
saxofón, Mária Cíbiková flauta, 
Kvetoslava Vargová klarinet, Sa-
muel Walter zobcová flauta, Ma-
tej Korbelič trúbka a Viktor Pojzl 
saxofón. Mária Cíbiková získala 
čestné uznanie (4. miesto), Ma-
tej Korbelič 3. miesto a Viktor 
Pojzl 1. miesto, pričom druhé a 
tretie neboli udelené.
Na súťaži v klasickom sólovom 
speve v svojich kategóriách z 
triedy  Evy Casanovej súťažili 
Laura Fűlőpová, Dominika Kis-
sová, Adam Poláček, Mária Ga-
lambosová, Angelika Fábryová 
a Diana Casanova. V náročnej 
súťaži získali Mária Galambo-
sová 2. miesto (prvé nebolo 
udelené), Angelika Fábryová 3. 
miesto a Diana Casanova čest-
né uznanie. 

(r)

Agáta Čurková (1. A.,ZŠ Mlynská) získala prvé miesto.  

Súťaže a podujatia žiakov ZUŠ



Každý z nás má právo na prís-
tup k informáciám, ktoré majú  
štátne orgány, či obce a mestá 
k dispozíci, a to podľa zák. č. 
211/2000 Z.z. o slobodnom prí-
stupe k informáciám. Na zákla-
de toho môžeme získať nielen 
informácie o činnosti a fungo-
vaní  predmetného orgánu, ale 
aj informácie, na základe kto-
rých sa dokážeme zorientovať 
vo svojom právnom postavení. 
Požiadať o informáciu môže 
ktokoľvek, bez toho aby uvá-
dzal dôvody, prečo žiada o kon-
krétnu informáciu. Povinnosť 
odpovedať majú štátne orgány, 
obce, mestá, vyššie územné 
celky, ako aj právnické osoby, 
ktoré tieto osoby zriadili. Ďalej 
aj osoby, ktoré sú oprávnené 
rozhodovať o právach a povin-
nostiach fyzických a právnic-
kých osôb a právnické osoby, 
ktoré boli zriadené zo zákona, 
či iné. 
Postup ako podať žiadosť            
a spôsob vybavenia,  by mal 
zverejniť každý úrad, pričom 
uvedené upravuje vyššie cito-
vaný zákon. Požiadať o infor-
máciu je možné vždy písomne, 

faxom, ale aj ústne, telefonicky,  
či e-mailom. Zákon určuje aj 
ďalší spôsob, a to iným technic-
ky  vykonateľným spôsobom. 
Na základe toho v prípade, že 
úrad má zriadenú e-podateľňu, 
je možné podať  žiadosť aj  na 
technickom nosiči dát (napr. 
USB kľúč).
Žiadosť má zákonom stano-
vené obsahové náležitosti: (i) 
označenie úradu, ktorý má in-
formáciu sprístupniť, (ii) meno, 
priezvisko a adresa žiadateľa, 
(obchodné meno, sídlo práv-
nickej osoby), (iii) uvedenie, 
aké informácie sa požadujú 
sprístupniť, (iv) akým spôso-

bom má úrad odpovedať. V 
prípade, že  v žiadosti chýba 
čokoľvek z uvedeného, úrad je 
povinný vyzvať žiadateľa na do-
plnenie v lehote nie kratšej ako 
7 dní. Pokiaľ žiadateľ zostane 
nečinný, úrad žiadosť odloží. 
Úrad sprístupní informácie spô-
sobom uvedeným v žiadosti, 
t. j.: ústne, telefonicky, faxom, 
poštou, alebo elektronickou 
poštou. Je možné žiadať aj na-
hliadnúť do spisu, vyhotoviť si 
odpis, výpis alebo informácie 
skopírovať na technický nosič 
dát. Zákon myslí aj na slabozra-
kých a nevidiacich, ktorí môžu 
žiadať sprístupnenie slepec-
kým alebo zväčšeným písmom. 
Lehota na vybavenie žiadosti je 
8 pracovných dní od podania 
úplnej žiadosti. V prípade, že 
odpoveď má byť vyhotovená 
slepeckým písmom lehota je 
15 pracovných dní. Túto lehotu 
môže úrad v odôvodnených prí-
padoch predĺžiť, avšak predĺže-
nie musí oznámiť žiadateľovi.
Pokiaľ úrad rozhodne o odmiet-

nutí poskytnutia informácie, či 
neodpovie v zákonom stanove-
nej lehote, možno podať v leho-
te 15 dní odvolanie.
K tejto téme je dôležité vedieť, 
že zákon definuje aj prípady, 
kedy sa obmedzí prístup k in-
formáciám, napr. ochrana uta-
jovaných skutočností, obchod-
ného tajomstva, ochrana osob-
ností, osobných údajov, alebo 
v záujme ochrany duševného 
vlastníctva a pod.
Sprístupnenie informácií je bez-
platné, ale žiadateľ musí počítať 
s úhradou výšky  materiálnych 
nákladov na vyhotovenie kópií, 
odoslanie informácií a pod.
Slobodný prístup k informáciám 
je základným ústavným právom,  
mal by prispieť k zodpovedné-
mu fungovaniu verejnej správy 
a zvýšiť  dôveru občanov v štát, 
ktorý by mal byť nápomocný 
pri riešení ich problémov, nie 
predstavovať neprekonateľnú 
byrokratickú  bariéru.

JUDr. Mária Faithová 
mfaithova@gmail.com
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Slobodný PRÍSTUP k informáciám

Právnik radí

S vašimi problémami sa môžete bezplatne a aj anonymne obrátiť i 
na našu redakciu, ktorá skontaktuje právnika a zverejní odpoveď.



Sú také dni v živote vydatej ženy, 
keď toho má po krk. A skôr ako 
príde zle, treba sa vypýtať do 
kúpeľov. Alebo na babskú jaz-
du! Skôr ako vám predpíše lekár 
antidepresíva. Lebo potom je už 
veľmi zle... Aj také, oddychové 
a úsmevné sú momenty zo ži-
vota vydatej ženy. A tak sa volá 
aj knižka podnikateľky a spiso-
vateľky Gabriely Revickej, Sen-
čanky, ktorú pri písaní  inšpiro-
valo aj vlastné manželstvo a jej 
rodina, ale i kamarátky. 
Písať knižky si priala odma-
lička. „Moje prvé dielko bola 
Detská nedeľná pravda, ktorú 
som napísala na prvom stupni 
základnej školy. Inšpirovala ma 
malá detská krivda.“ Vo svojich 
zámeroch pokračovala, keď 
so spolužiačkou začala písať 
triedny časopis. „Dodnes si ich 
na stretávke zvykneme čítať, 
zostali krásnou spomienkou. 
V období mojej puberty bolo 
málo dobrých kníh. Prvá, ktorá 
ma naozaj bavila, bola Motýľ                             
s dobrodružnou tematikou. 
Mala som chuť za svojho hrdinu 
bojovať, plakať, chrániť ho...“
Gabika vraví, že kniha je priam 
nevyhnutný darček pod strom-
ček. „Kníh je veľa, skôr je prob-
lém, akú vybrať. Milujem rozho-
vory o knihách, o štýloch písa-
nia. Obe naše dcéry rady čítajú 
aj pekne slohujú. Nedávno sme 
spustili kurzy tvorivého písania 
na Slovensku s autorkou čes-
kých bestsellerov Markétou Do-
čekalovou. Staršia dcéra ho tiež 
absolvovala a veľmi ju chválili. 
Obe však berú písanie ako škol-
skú povinnosť, mojím prianím 

je, aby ich začalo baviť.“ Gabika 
miluje knihy od francúzskej sú-
časníčky Anny Gavaldy, niekto-
ré má od nej aj podpísané! „Je 
mojím literárnym vzorom a lite-
rárnou métou. Ale mám rada aj 
Maximovky, Fulghuma, Doreen 
Virtue, Anthony de Mella, Joze-

fa Banáša aj Jozefa Heribana. 
Čítam mnoho kníh o osobnost-
nom rozvoji, liečiteľstve a alter-
natívnom vnímaní sveta, ale aj 
mnohé knihy so škandalóznymi 
tematikami. Rada o nich disku-
tujem na svojom blogu revicka.
sk, ale aj osobne…“

Jej Momenty zo života vyda-
tej ženy sú úryvkami z bež-
ného života, možno miestami 
spestrené. Tak to vyjadrila M. 
Dočekalová. Otvárajú pohľad 
do tajomstiev ženskej duše, na 
manželstvo, výchovu detí. Od-
krývajú situácie, o ktorých sa 
nie vždy hovorí nahlas... „Mo-
menty som si začala zazname-
návať pred pár rokmi. Snažila 
som sa poňať sporné okami-
hy ako neopakovateľné chvíle                                      
a prijímať ich s nadhľadom.“ 
Spisovateľ Jozef Banáš o knihe 
napísal, že sa výborne zabavil, 
ale je mu ľúto, že ju nemal v ru-
kách pred štyridsiatimi rokmi, 
keď sa ženil...

Tá čitateľka (čitateľ), ktorá 
nám ako prvá napíše v maili 
(sencan@senec.sk), resp. za-
telefonuje (0903 621 880), ako 
sa volajú dve dcéry Gabriely 
Revickej, získa jej knižku Mo-
menty zo života vydatej ženy.
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Odkrýva aj tajomstvá ženskej DUŠE
Gabriela Revická (38) je ma-
jiteľkou cestovnej kancelárie, 
špecialistkou na dovolenky 
na Slovensku. V tejto oblasti 
pracuje aj ako lektorka a pro-
motérka. Navyše poskytuje 
poradenstvo pri zakladaní 
malých cestovných kancelá-
rií, ale aj pre začínajúce pod-
nikateľky a pre on-line podni-
kanie žien. A ešte k tomu aj 
píše. Už chystá pokračovanie 
Momenty zo života vydatej 
ženy II, jej prvým dielkom 
bola dvojjazyčná publikácia 
Ukážem ti Slovensko.

Vzácnosť SPOLOČNÝCH chvíľ
Vo svojej knihe Momenty... Gabika venuje pasáž aj bábovke a jej 
príbehu. „Príliš rada experimentujem a niektoré recepty je pred-
sa len lepšie dodržať. To mi však nevyhovuje. A tak to niekedy 
dopadne. Moja mamina a staršia dcéra pečú neskutočne dob-
re, nedokážem im konkurovať. S mojou kamarátkou Senádou, 
umelkyňou gastronómie, však pripravujeme šikovnú kuchárku 
pre zaneprázdnené ženy.“
Aké sú Vianoce u Revických? „Jedávame unikátne halászlé od 
mojej maminy. Na večeru pripravujem kapra so zemiakovým 
šalátom, tomu všetci holdujeme. Kostičky nechávame do rána 
na sviatočnom stole... Posledné roky si zvykneme na Vianoce 
„požičať“ moju babičku. Má 94 rokov. Aj o nej píšem vo svojej 
knihe. Je pre nás neskutočným obohatením. Čím je staršia, tým 
viac si uvedomujeme vzácnosť spoločných chvíľ, pozorujeme 
odlišnosti generácií, prijímame jej pokoj…“

Krstnou mamou knižky Momenty zo života vydatej ženy bola Alena 
Heribanová. Krstilo sa šalátom a muškátom, čo tiež tematicky súvi-
selo s obsahom knihy.                                      foto Florián Horváth



Dávid Hartl má sedemnásť a 
navštevuje tretí ročník Štátne-
ho konzervatória, odbor hu-
dobno-dramatický v Bratislave. 
A práve teraz sa mu študuje 
ťažko, pretože už asi tretí týž-
deň chodí do školy pravidelne 
každý deň a prispôsobuje sa 
dennému štúdiu. Doteraz už od 
druhého ročníka mal individuál-
ny študijný plán, predovšetkým 
kvôli muzikálu Trik Trejsy, ktorý 
sa hrá v Ďurovčíkovom Divad-
le tanca, ale aj kvôli školským 
muzikálom Kabaret: Stalo sa v 
Bratislave (štúdio L+S), kde hrá 
Bratislavského rabína Barucha 
Meyersa. Skúša však aj muzikál 
Malá morská vila, kde hrá prin-
ca a Kapra č.1., je v réžii Dušana 
Kaprálika, s ktorým naskúšal aj 
muzikál Zhŕňajova nevesta na 
Novej scéne. 
Keď neskúša v divadle, stíha aj 
päť dabingov denne. Ale keď 
skúša, tak skoro vôbec neda-
buje. „V dabingu som sa naučil 
pracovať s mikrofónom, praco-
vať pohotovo, rýchlo, naučil som 

sa pracovať s rečou a chytať aj 
charakterové črty postav, ktoré 
sú odo mňa na míle vzdialené.“
Jeho vzory sa menia, pretože aj 
on sa mení. „Mojím vzorom je v 
súčasnosti jednoznačne Janko 
Slezák. Okrem toho, že je vyni-
kajúci herec, spevák a tanečník, 
je aj skvelý človek! Dávid robí 
veci, ktoré ho bavia, napĺňajú a 
tešia. „Milujem drámy, tragédie, 
tragikomédie. Mám rád všetko, 
kde je niečo na zamyslenie, 
niečo smutné. Zvláštne, to je 
moje... No aj tak hrám takmer 
stále komédie (úsmev).“

Andrea Sabová (25) je štu-
dentkou 5. ročníka herectva na 
VŠMU v Bratislave. V súčasnos-
ti hrá v SND v predstaveniach 
Skrotenie zlej ženy, Dom v strá-
ni a v Martinskom komornom 
divadle v hre Radúz a Mahu-
liena. Hráva aj v Radošinskom 
naivnom divadle, Mám okno 
jej prirástlo k srdcu. (V januári 
ju v tomto predstavení uvidíme            
v Senci.) „Svoje si odkrútim aj           
v našom vysokoškolskom di-
vadle LAB (Sen noci svätoján-

skej, 3000 ľudí). Našťastie rada 
cestujem.“ Andrei sa nepáči 
stereotyp, rada strieda tragé-
diu i komédiu. „Nechcem patriť                   
k zaškatuľkovaným hercom a 
herečkám, na divadle mám rada 
jeho pestrosť. Ale ani jeden zo 
žánrov nie je jednoduchý. Do-
konca dobrú komédiu je ťažšie 
urobiť, lebo všetky gagy musia 
byť na 100 percent naskúšané, 
a ani vtedy nie je isté, že vyjdú.“
Andrea sa zamýšľa nad plusmi 
a mínusmi. „Úžasné je, že každý 
deň je iný - človek zažíva adre-
nalín a nové dobrodružstvá. Ale 
mi aj prekáža, že každý deň je 
iný - človeka vie vyčerpať pocit, 
že musí byť stále v strehu, že 
nemá istoty a ľahko môže byť 
bez práce.“
Pred mesiacom mala premiéru  v 
absolventskom predstavení Sen 
noci svätojánskej, ktoré hráva-
jú v študentskom divadle LAB. 
„Keďže to bola naša posledná 
ročníková spolupráca, užili sme 
si to a bavili sme sa.“ Kde zakot-
ví? Vraj hádam v nejakom prísta-
ve. „A možno nezakotvím, len sa 
budem ďalej plaviť.“ 
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Stíha aj päť
DABINGOV

VIANOCE aj pod palmami
Roman Conorto s manželkou 
a šesťročným synom Rube-
nom trávia Vianoce často mimo 
Slovenska. Blížiace sa sviatky 
tentoraz prežijú doma, v Senci. 
Vtedy majú radi sviatočnú kla-
siku. „Na Štedrý večer si pred 
večerou zaspievame koledy. 
Tradičná rybacia polievka musí 
byť, manželka však varí aj šošo-
vicovú. Potom vyprážaný kapor 
a zemiakový šalát s majonézou.“ 
Darčeky nosí u Conortovcov 
Dedo Mráz, po večeri ho čakajú 
aj s Rubenom pri okne. „Zídeme 
sa viacerí, najstarší člen rodiny 

zazvoní zvoncom – znamenie, 
že darčeky sa môžu rozbaľo-
vať. Ruben písal Dedovi Mrázovi       
a požiadal ho o viaceré darčeky, 
ten mu darčeky vyberie... Niečo 
samozrejme pridajú aj babky.“  
Táto rodinka často trávi Viano-
ce aj v zahraničí. „Odídeme už 
22. decembra, vyhýbame sa 
tak vianočným stresom. Sviatky 
sme už strávili aj pod palmami. 
A ryby majú všade. Tento rok za-
žijeme senecké Vianoce, budú 
také pekné, aké si ich spravíme. 
Príjemné sviatky želám aj všet-
kým Senčanom!“

Dávid Hartl v muzikáli Trik Trejsy. Jeho sestra Andrea (vpravo ako Mahuliena) oplýva rovnako neskutočnou energiou.

Parádneho kapitálneho kapra chytil v novembri Roman Conorto, 
ktorý rybárči už roky, na Slnečných jazerách. Mal 110 centimetrov 
a vážil takmer 27 kíl! Pustil ho späť do jazera.  

Bude sa ďalej PLAVIŤ?

Skvelé darčeky? ZDRAVIE, šťastie, láska...
Dávid ľúbi Vianoce, „pretože som s ľuďmi, s ktorými sa málo vídam 
cez rok - s rodinou. Predtým vianočný stromček zdobila mamina, 
teraz štafetu prebrala sestra Andrejka. Mám rád prekvapenia, malé 
i veľké. Ale ešte radšej prekvapenia pripravujem. Aké darčeky obľu-
bujem? Zdravie, šťastie a lásku... To sú skvelé darčeky! Naše domá-
ce menu je na Vianoce tradičné (od oblátok cez obrie porcie kapra 
až po koláče) a mám ho moooc rád. 
Andrea dúfa, že tohtoročné Vianoce nebudú také rýchle ako minulý 
rok a „snáď tento rok stihnem povysávať ešte pred štedrovečernou 
večerou.“ Smeje sa pri otázke, či ju dokáže ešte niečo prekvapiť. 
„Ja som prekvapená stále. Dokonca ma vždy nesmierne prekvapí, 
že vzhľadom na to, koľko párov ponožiek mám, vždy mi nejaké Je-
žiško pošle...“ Pri varení má dôležitú úlohu, je hlavný ochutnávač. 
Preto vraj musí byť objektívna. „Z toho mi vyplýva, že ja by som 
radšej variť nemala a toho sa držím.“
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Spoločenská kronika
Narodili sa

Alexandra Bordácsová, Michal Dolník, Tamara 
Novotná, Peter Sabo, Tobias Kapusta,  Natália 
Bertóková, Veronika Csányiová, Diana Logojdo-
vá, Sofia Majorová, Daniela Somorová, Lucas 
Čuvala, Nina Hírešová, Dominika Poláková, Bru-
no Marian Brnuľa, Lilla Tamara Mésráros, Filip 
Kubiš, Anabela Jamakovičová, Emma Fazeka-
sová, Lara Penxová, Dominika Závracká, Linda 
Líšková

Manželstvo uzatvorili
Lucián Michálek – Alica Michalová, Peter Bisku-
pič – Slávka Polakovičová, Filip Böhmer – Zuza-
na Potočná

Blahoželáme jubilantom
Dňa 25. novembra oslávili krás-
nych 60 rokov spoločného života 
manželia Michal Hronec a Anna 
Hroncová, rod. Vargová. K tomu-
to krásnemu životnému jubileu 
ich diamantovej svadby im aj tou-
to cestou prajeme veľa zdravia, 
šťastia, lásky a rodinnej pohody 
- dcéry Anka a Zuzka s rodinami, 
vnuk Mirko s priateľkou, vnučka 
Renátka s priateľom a ostatná ro-
dina. Zo srdca blahoželáme.

Jednota dôchodcov MO v Senci 
Antónia Bednárová (65), Gabriela Nagyová (65), 
Helena Ballová (65), Mária Bullová (70), Margita 
Poláková (70), Štefánia Gašparová (75), Anna Šal-
kovičová (75)

Klub dôchodcov
Eva Sabová (60), Helena Ballová (65), Gabriela 
Nagyová (65), Mária Bullová (70), Margita Poláko-
vá (70), Alžbeta Hranková (70), Mária Moroczová 
(75)

Slovenský zväz telesne
postihnutých ZO č. 215 v Senci

Eva Sabová (60)

Navždy nás opustili
Etela Rečková (1911), Terézia Hercsányová 
(1943), Mária Horváthová (1930),  Monika Ce-
dulová (1931), Jana Bošková (1946), Michal Kis 
(1938), Anna Koláriková (1933), Pavel Stolárik 
(1964), Helena Múčková (1950), Mária Pecárová 
(1930), Zoltán Kupkovič (1952), Jozef Lančarič 
(1929),  Ladislav Hošták (1915), Terézia Bakušo-
vá (1937)
 
Dňa 10 januára uplynú 4 roky, čo 
nás navždy opustila naša milo-
vaná Danka Backová. Márne ťa 
naše oči hľadajú, márne nám slzy 
po tvári stekajú. Čas plynie, slzy 
vánok suší, no bolesť v našich 
srdciach neutíši. S láskou spomí-
na manžel, mama a deti s rodinami.

Uplynulo 15 rokov, čo nás navždy opustil náš 
drahý Michal Sevka. So smútkom v duši a s 

láskou v srdci spomínajú manželka, syn a dcéry                     
s rodinami.

Dňa 17. decembra sme si pripo-
menuli tretie výročie úmrtia He-
leny Demovičovej, rod. Sztup-
kovej, na ktorú s láskou spomí-
name. Syn Pali, vnučka Lucia, 
nevesta Danka a ostaní smútiaci 
a spomínajúci.

Dňa 29. novembra uplynulo 10 
rokov, čo nás navždy vo veku 
40 rokov opustil náš milovaný 
Matej Divičan. Kto ste ho po-
znali, venujte mu s nami tichú 
spomienku. Ďakujeme. S láskou 
spomína smútiaca rodina.

Ako ticho žila, tak ticho odišla, 
skromná vo svojom živote, veľká 
vo svojej láske a dobrote. Dňa 
13. decembra uplynuli dva roky, 
čo nás navždy opustila naša mi-
lovaná mamička, stará mama, 
prababka a svokra Helena Du-
govičová. S láskou na ňu spomíname.

Čas plynie a život sa končí. Zo-
stanú len slzy, smútok, spomien-
ky... Zavrel si oči, srdce ti presta-
lo biť, i keď si tak veľmi chcel 
žiť. Už niet návratu, ani nádeje, 
len cestička k hrobu nás k tebe 
zavedie. Dňa 8. decembra uply-
nulo desať rokov, čo nás navždy 
opustil vo veku 57 rokov manžel, otec, svokor 
a dedko Ladislav Jánoš. S láskou spomínajú 
manželka Emília, syn Ladislav, dcéry Bibiana, 
Miroslava a Martina s rodinami.

Odišiel si potichučky, bez slova 
a bez rozlúčky. Čas plynie ako 
tichej rieky prúd, kto ťa mal rád, 
nevie zabudnúť. Dňa 12. decem-
bra uplynulo päť rokov, čo nás 
navždy opustil náš milovaný 
manžel, otec, dedko a švagor 
Ján Koščo vo veku 49 rokov. Kto ste ho po-
znali, venujte mu tichú spomienku. Ďakujeme. 
Smútiaca rodina.

Dňa 14. októbra uplynul rok, čo 
nás navždy opustila naša milo-
vaná mamička, babička a pra-
babička Anna Lócziová. Kto ste 
ju poznali, venujte jej tichú spo-
mienku. S láskou spomíname. 
Smútiaca rodina.

Dva roky uplynuli 26. novembra, 
kedy nás navždy opustila naša 
drahá manželka, mama, babka 
a prababka Helena Mészároso-
vá. S láskou na ňu všetci spomí-
name. Kto ste ju poznali, venujte 
jej prosím spolu s nami tichú 
spomienku.

Dňa 8. decembra uply-
nul rok odvtedy, čo nás 
vo veku 58 rokov navž-
dy opustila naša milo-
vaná Marie Strešňá-
ková a dňa 13. januára 
2011 si pripomenieme 
rok odo dňa, čo nás 
náhle vo veku 65 rokov 
opustila naša drahá PaedDr Alžbeta Csaba-
yová. Boli ste a navždy zostanete svetielkami          
v našich srdiečkach. Kto ste ich poznali, venujte 
im tichú spomienku. S láskou spomínajú rodina 
Strešňákova a rodina Csabayova.

Dňa 9. decembra uplynuli dva 
roky, čo nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, otec, dedko a 
pradedko Ondrej Nyári. S lás-
kou v srdciach naňho spomína 
manželka, deti a celá rodina.

Dňa 27. novem-
bra uplynulo 
šesť rokov, čo 
nás navždy 
opustila naša 
drahá mamička 
a babička Irena 
Slováková. Zároveň 27. decembra uplynú štyri 
roky, kedy sme sa rozlúčili aj s naším oteckom 
a dedkom Jurajom Slovákom. S láskou spomí-
najú dcéry s rodinami.

Sú chvíle, ktoré ťažko prežíva-
me, sú okamihy, na ktoré tisíc-
krát denne spomíname. Márne 
ťa však naše oči hľadajú, már-
ne nám po tvári slzy stekajú. 
Čas plynie, slzy vánok suší, no 
bolesť v našich srdciach ne-
utíši. Dňa 2. decembra sme si 
pripomenuli 15. výročie úmrtia nášho milované-
ho manžela, otca a dedka Júliusa Szabadoša.                                                                      
S láskou spomína manželka, deti a ostatná ro-
dina.

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

Dňa 26. decembra uplynú dva 
roky, čo nás opustila vo veku 
76 rokov naša milovaná mama 
a babka Anna Horáčeková, 
rod. Szurovčíková. Veľmi nám 
chýbaš, stále na Teba spomí-
name. Dcéra Anka, zať Jano, 
vnukovia Roman, Michal a ne-
vesta Mária s rodinou.

Dňa 27. júla sme si pripomenu-
li 1. výročie, kedy nás opustil 
Ján Horáček vo veku 47 rokov. 
S láskou spomína sestra Anka, 
Jano, Roman a Michal.



Pod názvom Šľachta v Senci a na okolí 
si môžu záujemcovia pozrieť v Mestskom 
múzeu v Senci zaujímavú výstavu. Výstava 
bude otvorená do 30. apríla 2011. V mno-
hých prípadoch prináša nové informácie, 
bezprostredne sa týkajúce minulosti Sen-
čanov i blízkeho okolia. Vznikla na základe 
spolupráce mestského múzea so Sloven-
ským národným archívom, Žitnoostrovným 
múzeom v Dunajskej Strede, Štátnym ar-
chívom v Bratislave a so súkromným zbe-
rateľom Denisom Pongráczom. Výstava sa 
zameriava najmä na predstaviteľov tunajšej 
nižšej šľachty z obdobia novoveku. Vo vit-
rínach môžete vidieť ukážky historických 
mečov, šľachtického odevu, trojrozmerných 
predmetov týkajúcich sa spracovanej tema-
tiky no hlavne originály historických doku-
mentov, vypovedajúcich o každodennom 
živote i hospodárskych aktivitách tunajších 
rodov. Z lokálneho hľadiska sú azda naj-
zaujímavejšie listiny cisára Františka Jozefa 
I., týkajúce sa rodiny Karácsonyovej, ktoré 
sa na polročné obdobie výstavy vrátili po 
36 rokoch do Senca.  V roku 1974 tu boli 
vykúpené vtedajším Štátnym ústredným 
archívom. Vitríny sú sprevádzané textovou 
časťou výstavy, ktorá podrobne spracováva 
17 vybraných miestnych šľachtických rodov. 
Návštevník sa môže podrobnejšie obozná-
miť s históriou rodu Andrásy, Bornemissza, 
Burian, Czikhart (Szikhart), Dóka, Gál, He-
ringes, Huszár, Imely, Jankó, Karácsony, 
Klebercz, Kövér, Kisfaludy, Molnár, Pomsár, 
Poór. K dispozícii sú aj informácie podávajú-
ce prierez vyše 200 šľachtických rodov 16.  
– 19. storočia žijúcich nielen v Senci ale aj 
v Bernolákove, Blatnom, Boldogu, Hrubom 
Šúri, Kostolnej pri Dunaji, Novej Dedinke, 
Pustých Úľanoch, Reci, Šenkviciach, Tomá-
šove, Turni, a vo Veľkom Bieli. 

Veľká časť vystaveného materiálu je dostup-
ná vďaka už spomínanému Slovenskému 
národnému archívu. Ako jeho riaditeľ PhDr. 
Radoslav Ragač, PhD. uviedol na vernisáži 
výstavy, ide o pamäťovú inštitúciu otvorenú 
pre projekty rozumnej osvetovej spolupráce. 
Nepochybne takým projektom je aj prítom-
ná výstava. Jej vhodným doplnkom budúaj 
prednášky na danú tému, ktoré mestské 
múzeum plánuje v termínoch: 26. 1., 23. 2. 
a 30. 3. 2011 vždy o 19. hod. v Tureckom 
dome.                            Gábor Strešňák

Program na december
Kino MIER Senec

Začiatok večerných predstavení o 18. hod.
Detské filmové predstavenia o 15.30 hod.

20. pondelok
SEXY 40
Romantická komédia o nečakanej príťažlivos-
ti. V hlavnej úlohe Catherine Zeta-Jones.
USA, nevhodné do 12 r., 95 min.

Vstupné: 2,30 eur

21., 22. utorok – streda
MACHETE
Bývalého legendárneho elitného agenta sa 
nevyplatí naštvať. Akčný thriller. Hrajú: Danny 
Trejo, Robert De Niro, Steven Seagal.
USA, nevhodné do 15 r., 100 min.

Vstupné: 2,30 eur

23. štvrtok o 15.30 hod.
PRINCEZNÁ A ŽABA
Animovaná komédia o krásnej dievčine, prin-
covi, žabe a slávnom bozku, ktorý však všet-
ko prevráti naopak. Rodinná komédia. USA, 
vhodné pre všetkých maloletých, 97 min. slov. 
dabing.

Vianočné vstupné: 1,70 eur

27., 28. pondelok – utorok
SOCIÁLNA SIEŤ
Príbeh o tom, ako vznikol FACEBOOK. USA, 
nevhodné do 12 r., 121 min.

Vstupné: 2,30 eur

29., 30. streda – štvrtok
THE EXPENDABLES
Príbeh sa začína vo chvíli, keď skupina ostrých 
chlapov dorazí na miesto určenia. Cieľom je  
zlikvidovať nebezpečného diktátora. Hrajú: 
Sylvester Stallone, Dolph Lundgren, Eric Ro-
berts, Mickey Rourke a ďalší. USA, nevhodné 
do 15 r., 99 min.

Vstupné: 2,50 eur

Program na január
2.-3. nedeľa, pondelok
TAJOMSTVO MÚMIE
Odvážna a podnikavá mladá novinárka (Indiana 
Jones v sukni) ide bez váhania za svojím cieľom 
- plaví sa do Egypta. Dobrodružný, akčný, 
fantastický film. Scenár a réžia: Luc Besson. FR, 
nevhodné do 12 r., 107 min.

Vstupné: 2,50 eur

4. a 6. utorok a štvrtok
NAJLEPŠÍ Z BROOKLYNU
Strhujúca dráma z prostredia newyorského 
policajného zboru, ktorá realistickým spôsobom 
zachytáva, aké jednoduché je prekročiť hranicu 
medzi zákonom a zločinom. Akčný krimi-film. 
Hrajú: Richard Gere, Wesley Snipes a ďalší. 
USA, nevhodné do 15 r., 132 min.

Vstupné: 2,50 eur

7. 8. 9. piatok – sobota – nedeľa
NARNIA: DOBRODRUŽSTVÁ LODE RANNÝ 
PÚTNIK
Kúzelný svet Narnie sa vracia. Filmová adaptácia 
tretieho dielu slávnej knižnej série spisovateľa 
C.S. Lewisa. Dobrodružný rodinný film. USA 
Vhodné od 6 r., 114 min., slovenský dabing

Vstupné: 2,50 eur 

10. pondelok
JEDZ,  MODLI SA , MILUJ
Dramatický príbeh ženy, ktorá sa rozhodla 
zmeniť si život. Podľa svetoznámej knihy 
Elisabeth Gilbert. V hlavnej úlohe Julia Roberts.
USA, nevhodné do 12 r., 105 min.

Vstupné: 2,50 eur
11. utorok
ROMÁN PRE MUŽOV
Príbeh troch súrodencov, ktorí majú kvôli 
predčasnej smrti rodičov oveľa pevnejšie puto, 
než býva obvyklé. V hlavnej hereckej úlohe 
dominuje Miroslav Donutil. ČR, nevhodné do 
12 r., 100 min.

Vstupné: 2,50 eur
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Radošinské naivné divadlo - MÁM OKNO
19. 1. 2011 streda o 19. hod.                              Vstupné: 11 eur

Šľachta v MÚZEU
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(Vimperk Vagy Winterberg)

Egy régi karácsony 
emléke!
Elmereng a lelkem, ha látja a múltat,
úgy élnek a percek örömnek, és búnak,
jobbítnak, tanítnak - feledni nem illik!

Távol a hazától, szép máshoni tájon
gondolok egy napra, meghatódva, fájón
szent karácsonyeste lelkem hazaviszik.

Ötvenöt  telének havas, hideg napján
oly egyedül voltam, karácsonydalt hallván
csehek országában, pedig többen voltunk.

Láttam sok ablakban karácsonyfát, gyertyát,
éreztem szívemmel honvágyat, miegymást,
s azt szerettem volna, ha egy lenne sorsunk!

A rengeteg hóban aztán visszamentünk,
a honvágy erőtől gazdagabbak lettünk
anyám és apám is hon tálalta sok jót.

Vimperk vagy Winterberg  lakója maradtam,
otthoni szent estre könnyezve gondoltam,
apám énekével átéltem magyar szót.

Elteltek az évek ... de sok tova eltűnt ...
a ráemlékezés soha-soha nem szűnt,
minden karácsonykor átjárja a lelkem!

Úgy vénül az ember, régen nem katona,
de amit ott átélt emliti a sorsa,
az a karácsonyest soha nem hal bennem!

Emlék éltetnek, szépen simogatnak,
fogyó életemben ölelnek, ringatnak,
igy gondolok rájuk, s felednem nem szabad!

Ami elszállt régen, nem jön vissza többet,
érzékeny a lélek, elejt egy-egy könnyet,
oly fájóan szép volt, szivemben igy maradt.

Mgr. Katona Roland

Karácsonyi vásár
Kedves, ünnepre hangoló ka-
rácsonyi vásárt tartottunk ismét 
a Szenczi Molnár Albert Magy-
ar Tanítási Nyelvű Alapiskola 
épületében. Néhány éve vált 
hagyománnyá, gyerekek és fel-
nőttek örömére.
A vásárt többhetes előkészí-
tő munka előzte meg, amely 
kezdődött az árusított portéka 
elkészítésével, a helyi újságok-
ba való reklám beküldésével, va-
lamint a meghívók kézbesítésé-
vel. Nemcsak a szép karácsonyi 
díszek, angyalkák, hóemberek, 
képek, adventi naptárak és sok 
más díszes tárgy kínálta magát,  
hanem bejglik, finom sütemény-
ek, sós perecek és jobbnál-jobb 

italok, kávé, meleg tea csalogat-
ta az érdeklődőket. 
Thyde Monnier gondolata sze-
rint:
„Egy ajándék éppen annyit ér, 
amennyi szeretettel kiválasztot-
tákl“
Ennek jegyében nézegették        
a vásárlók a sok portékát. 
Nagy örömünkre szolgált, hogy 
ez évben is vendégeink számá-
ra ünnepi hangulatot teremt-
hettünk éppúgy a betlehemes, 
mikulásos játék bemutatásával, 
mint a karácsonyi zene fülbe-
mászó dallamával. Kívánunk 
ezúton mindenkinek Nagyon 
boldog karácsonyt!!!

Vianočné TRHY
V ZŠ s VJM A. M. Szencziho sa 
konali tradičné vianočné trhy, 
ktoré vytvorili predvianočnú 
atmosféru a dobrú náladu nie-
len deťom, ale každému, kto 
nás v ten pekný deň navštívil.
Príprava vianočného trhu sa 
začala už začiatkom októbra. 
Pani učiteľky a deti nepretržite 
pripravovali vianočné ozdoby, 
anjelov z kvetináča, snehulia-
kov z polystyrénu, adventné 
kalendáre a mnoho ďalších 
dekoratívnych predmetov. 
Trhy sa začali krátkym kultúr-
nym programom detí, ktorý 
nás odviedol do zázračného 
Betlehema a na Severný pól, 

kde škriatkovia nepretžite 
pripravujú darčeky pre deti. 
Po krátkom programe sa deti 
mohli zúčastniť na jednotli-
vých skupinových prácach. 
Najväčšia atrakcia v kruhu detí 
bol skákací hrad. 
Kým sa deti zabávali, učitelia 
potešili každého s občerstve-
ním, kávou, čajom. 
Na chodbách našej školy 
sa ozývala vianočná hudba. 
Každý hosť od nás odchádzal          
s očakávaním, že aj tohtoroč-
né vianočné sviatky uplynú                                              
v duchu pokoja, radosti a lás-
ky.    

Mgr. Katarína Nagyová

Nové ihrisko, sen ŠKÔLKAROV
Občianske združenie Rada rodičov pri MŠ 
Fándlyho 2 rozbieha v súčasnosti veľký 
projekt, ktorého hlavným cieľom je revitali-
zovať detské ihrisko v areáli materskej školy, 
ktorý je v Senci jedinečný svojou veľkosťou 
a množstvom zelene. Nutná je výmena sta-
rých herných prvkov (opotrebované železné 
preliezačky už dnes absolútne nevyhovujú 
normám a bezpečnostným požiadavkám) 
za nové, ktoré umožnia deťom rozvoj ich 
psychomotorických, sociálnych a osob-
nostných zručností. Snahou je vytvoriť tu 
miesto nielen pre hru, ale aj pre vzdelávanie 
a relax. Do realizácie projektu (likvidačné 
práce, úprava areálu) škôlka plánuje zapojiť 
aj rodičov detí a bude sa snažiť vybudovať 

v deťoch zodpovednosť za zdravé a čisté 
životné prostredie. Prvoradým cieľom spo-
mínaného občianskeho združenia je získať 
finančné prostriedky na realizáciu projek-
tu a zrealizovať ho čo najskôr, už v nasle-
dujúcom kalendárnom roku. Touto cestou 
prosíme aj vás, milí Senčania, ak máte chuť           
a ste ochotní pomôcť dobrej veci zbieraním 
finančných prostriedkov na nové bezpeč-
né preliezačky, hojdačky, kreatívne tabule, 
domčeky, z ktorých budú mať radosť nielen 
naše deti, ale aj ďalší budúci škôlkári, zapoj-
te sa do našej zbierky a prispejte ľubovoľ-
nou sumou na účet číslo 4002688548/7500 
(ČSOB). Za každé euro vám my aj naše deti 
vopred ďakujeme!        (ek), (tv)

Deň regionálnych 
TRADÍCIÍ
Posledný novembrový deň bol na ZŠ Ta-
jovského nezvyčajný. Všade rozvoniavali 
zákusky, oblátky a na chodbách bolo akosi 
nezvyčajne veľa pohybu. A navyše tu neznel 
iba úradný jazyk, v ktorom sa deti učia, ale 
mihla sa i maďarčina a čeština. V tento deň 
sa tu totiž stretli žiaci a ich učitelia z dru-
žobných škôl z Györu a z Velkej Biteše na 
spoločnej akcii s názvom Deň regionálnych 
tradícií. V priestoroch dielne, kuchynky, ba 
i v malej telocvični predviedli svoje umenie 
remeselníci z rôznych oblastí Slovenska. 
Zaujalo hrnčiarstvo, výšivky, čipky, per-
níčky, vanilkové oblátky, ale aj habánska                     
a modranská keramika. Remeselnú tvorbu 
spestrilo vystúpenie žiakov z družobnej ško-
ly z Györu a príhovory riaditeľky školy Mgr. 
Boženy Venerčanovej ako aj jednotlivých 
predstaviteľov družobných škôl. Konala sa 
aj prezentácia v triedach, kde žiaci priblížili 
zaujímavosti svojho mesta a regiónu. Zaují-
mavý dopoludňajší program vyvrcholil náv-
števou mestského múzea.          MonSkov.

S čarovnou palicou
Tak ako už niekoľko rokov dozadu i tento rok 
sa Sv. Mikuláš zastavil na ZŠ Tajovského. 
Spolu s tromi anjelmi a dvoma čertmi nav-
štívil prvé a druhé ročníky. Doobedie strávil      
v obklopení detí, ktoré boli nadšené a sľúbili, 
že sa polepšia. Ani popoludnie Sv. Mikuláš 
neodpočíval, pretože ho netrpezlivo čakali    
v školskom klube, aby svojou čarovnou pali-
cou zažal stromček a obdaroval deti takmer 
zo všetkých oddelení drobnosťami. 

MonSkov

Dojímavý ZÁŽITOK 
v Dome Dobra
Pri príležitosti mesiaca úcty k starším sa 
uskutočnil v zariadení Domus Bene - Dom 
Dobra, o. z., na Slnečných jazerách juh            
v s spolupráci so ZUŠ v Senci komorný kon-
cert. Potešenie z kultúrneho zážitku bolo 
až dojímavé. V zariadení sú i občania mes-
ta Senec a vystúpenie prispelo k oživeniu 
spomienok. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu        
a ešte raz Ďakujeme. 



Krá, krá. Kde bolo, tam bolo, 
lesom sa túlalo malinké vajíčko, 
priateľov hľadalo... Nosatá Adé-
la (Simona Aszatalosová) vraj 

bola pri tom. Čo za vajíčko be-
halo po lese, rozkrákorila  ma-
linkým deťom. „Tíško si sadnite, 
ušká napnite, príbeh o vajíčku 

sa práve začína. Krá, krá...“
A tak vrana Adéla – rozprávač 
príbehu - krákala a krákala...
Na scéne domu kultúry ožili po-

stavičky príbehu. Vajíčko (Oliver 
Asztalos), z ktorého sa vyliahol 
vtáčik Strapúšik, malí krtkovia, 
škriatkovia, veveričky, lesné 
strašidielka, užovky či motýle 
a kvietky. Spievali a tancovali a 
mali veľký úspech. Vystriedalo 
sa ich na javisku okolo 45.
Prvý detský muzikál Išlo vajce 
na vandrovku pre deti do desať 
rokov uviedla v Senci Renata 
Rovňáková - Madarászová, ria-
diteľka Súkromnej ZUŠ, ktorá 
robila choreografiu, aj ho režíro-
vala a celkovo zabezpečovala. 
Navrhla aj kostýmy, ktoré boli 
pastvou pre oči. Choreogra-
fiu tančekov pripravili jej dcéry 
Lucia a Katarína. Predlohou 
bol príbeh Márie Čechovičo-
vej, hudbu zložil Marián Čurko              
a predstavenie naštudovala 
Martina Lámošová-Knapé. Pek-
nú scénu pripravila Jitka Bezú-
rová. 
M. Čechovičová bola na svo-
je vnúčatá – Olivera a Simonu 
primerane hrdá. Ocenila aj vý-
kony ostatných detí. „Bolo to 
nádherné, čo dokázali. Som 
rada, že Vajíčko sa rozbehne do 
sveta. Nie je nič krajšie, ako keď 
sa vám v živote splní sen.“ Deti 
prekvapili aj režisérku. „Úžas-
ne sa do svojich úloh vžili, aj si 
predstavenie užívali.“ S týmto 
predstavením plánuje robiť zá-
jazdy do Košíc, Žiliny a Brati-
slavy. „Aspoň tri roky musí žiť.“          
A bolo by výborné, keby Vajíčko 
prekročilo aj hranice a vrana 
Adéla rozkrákala príbeh do ce-
lého sveta. Veď je preložený aj 
do angličtiny.

Eva Lauková, foto Ján Lauko
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Rozkrákorili príbeh o malom VAJÍČKU

Lesom sa túlali aj veveričky.

Spieva Mária Čechovičová. Hlavné postavy muzikálu Simona Asztalosová a Oliver Asztalos.

PREVENCIA na školách
V rámci prevencie Okresné riaditeľstvo poli-
cajného zboru v Senci v spolupráci so SOŠ 
PZ v Bratislave zorganizovalo vzdelávanie 
žiakov na základných školách. Zábavným 
spôsobom predstavili svoju prácu a pred-
mety používané pri jej výkone. Žiakov tak 
poučili o správaní sa v rôznych dopravných 
situáciách, diskutovali o šikane a v závere 
deti mohli klásť otázky. Svoje vedomosti 
odovzdali žiakom dopravní policajti, psovo-
di, mestskí policajti, kriminalisti, policajti zo 
služobnej prípravy a z oddelenia prevencie. 
Deťom sa najviac páčila nepriestrelná ves-
ta, papier na odber odtlačkov prstov, terčík         
a obdivovali aj skutočné zbrane.  E. Bolfová

50 rokov ZŠ Blatné
Novú školskú budovu otvorili v Blatnom 10. 
októbra 1960. Začali sa tu písať nové dejiny 
školstva. Výstavbou budovy sa nadviazalo 
na dlhoročnú tradíciu Ľudovej školy, ktorej 
prvým riaditeľom bol Anton Vosátko. Krásne 
jubileum, 50 rokov, v škole oslávili 8. októb-
ra. Niekoľko týždňové prípravy vyvrcholili ve-
černým programom, na ktorý pozvali býva-
lých riaditeľov, zástupcov, učiteľov, zamest-
nancov a rodičov. Medzi jednotlivými čísla-
mi predstavili históriu a súčasnosť školy. Na 
záver vystúpil mládežnícky ľudový orchester 
Igric z Igramu, ktorý pracuje pod záštitou 
ZUŠ v Senci. Niektorí jeho členovia sú, ale-
bo boli žiakmi ZŠ v Blatnom.                    (r)

Ples TEKVÍC hýril
nápadmi aj farbami
Na Základnej škole Mlynská sa konal 
už tradičný Ples tekvíc. Do súťaže sa 
zapojili takmer všetci žiaci 1. stupňa aj 
so svojimi rodičmi. 
Tekvice boli vystavené vo vestibule 
školy a mohli si ich pozrieť všetci ro-
dičia aj deti. A veru mali čo obdivovať. 
Keďže všetky boli naozaj krásne aj 
strašidelne vyzdobené, vyhrali všetci. 
Žiakov ocenili diplomom a dostali aj 
sladkú odmenu. 

(r)



Prezident hádzanárskeho klu-
bu Piccard Senec František 
Gábriš nie je z tých, ktorí sa 
uspokojujú s priemerom. Tak 
aj vyznieva jeho hodnotenie 
jesennej časti hádzanárskej 1. 
ligy a účinkovania seneckých 
žien. Máli sa mu 9. priečka.

Aj keď medzi prvým a devia-
tym celkom je rozdiel iba šty-
roch bodov, od posledného 
ale Senčanky delí iba šesť bo-
dov. „Spokojný samozrejme nie 
som. Hráčky majú na viac, ne-
podávajú výkony podľa mojich 
predstáv, navyše úroveň ligy 
išla dole. Tak prečo by som mal 
byť spokojný?“
Aspoň trochu berie do úvahy 
fakty, ospravedlňujúce herné 
výpadky. „Viem, veľa dievčat 
maróduje, majú skúšky v ško-
le, sú nedoliečené. Teraz mali 
mať voľno, avšak z obavy zvý-
šenia ich hmotnosti cez vianoč-
né sviatky som im naordinoval 
kondičné behy. Prekvapilo ma, 
že bez problémov súhlasili, vraj 
sa doma nudia. Alebo že by 

nechceli, aby ich zapriahli do 
domácich prác?“ komentuje.
F. Gábriš má jasnú predstavu, 
ako by mali senecké hráčky 
hrať. „Preferujem rýchlu kom-
binačnú hru, nie pochodovanie 
po palubovke.“
S kým je vlastne spokojný? „S 
Katarínou Tučňovičovou, ľavou 
spojkou. Ale nechcem ju pre-
chváliť. Svoj štandard si drží 
Sabina Štefíková, dáva góly, 
ale v obrane šla výkonom dole. 
A Kristína Kupkovičová? Tiež 
dávala viac gólov, takže ju ne-

môžem chváliť. Musím sa poob-
zerať po posilách na brankársky 
post, chýba nám aj jedna dobrá 
spojka.“
Hádzanárky Piccard Senec za-
čínajú trénovať 5. januára, hneď 
na druhý deň hrajú priateľský 
zápas v Pezinku s rakúskym 
celkom, bude to náročný test.
F. Gábriš sa pristavil aj pri do-
rastenkách. „Mladšie už trénujú 
so staršími. Výkonnostne veľmi 
dobrá je Ivana Tóthová, má však 
iba 14 rokov, inak by mohla hrať 
aj za ženy.“ 

Teší ho, že sa chytajú najmladší 
v zmiešaných prípravkách. „Na 
turnaji v Novom Veselí osemroč-
ní skončili na druhom mieste, v 
Bojniciach na medzinárodnom 
turnaji zase desaťroční obsadili 
tretie miesto.“
Cez sviatky čaká seneckú há-
dzanú náročný turnaj vo Švéd-
sku, kde je prihlásených viac 
ako 760 družstiev. Cestuje tam 
prípravka, mladší žiaci, mladšie 
žiačky a dorastenky.

Eva Lauková
 foto Ján Lauko
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Pochodovanie po palubovke mu nevonia

Brankárka Denisa Šufliarska. Opora Katarína Tučňovičová
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V úvode  výročnej členskej 
schôdze prezident ŠK SFM 
Senec Ing. Alexander Mat-
lák zdôraznil, že klub po 16 
rokoch práce patrí do TOP 
skupiny slovenského futbalu. 
Momentálne združuje 13 druž-
stiev (seniorské, dve doras-
tenecké, štyri žiacke, tri príp-
ravky a tri družstvá pusiniek). 
Ako ďalej povedal, v roku 
2010 klub dosiahol obrovský 
športový úspech, no ak chce 
napredovať, nemôže sa uspo-
kojiť. Reálne opísal činnosť 
družstiev, poukázal na klady aj 
problémy, načrtol riešenia do 

budúcnosti, ale vytýčil aj ciele. 
Uviedol, že futbal v Senci má 
prítomnosť  aj perspektívu.
Ocenili aj najlepších - jednot-
livci: Jakub Špiriak (st. žiaci), 
Martin Hromkovič (seniori), 
Viktor Gašpar (ml. dorast), 
Alexander Tóth (prípravka B), 
Pavol-Toth-Vaňo (prípravka A), 
Jakub Matiašovič (ml. žiaci A), 
Filip Kováč (St. dorast), Michal 
Englman (st. žiaci B), Dominik 
Špiriak (ml. žiaci B), Ladislav 
Belkovics (seniori), Marek Ta-
lamon (prípravka D).

 Eva Lauková
foto Ján Lauko

Aj v tomto období žije volej-
bal v Senci naplno. VK Tajov-
ského Senec má v súťažiach 
juniorky, ženy aj zmiešané 
družstvá.

Po päťročnej odmlke sú 
dievčatá vo veku 13-18 rokov 
účastníčkami II. ligy juni-
oriek. Členkám VK Tajovské-
ho Senec zatiaľ zväzuje nohy 
a ruky tréma z obavy o výsle-
dok. Aj keď prehry sú veľmi 
tesné, sety hrajú vyrovnané. 
Je to daň za vekové zloženie 
družstva – v kádri junioriek sú 
len dve dievčatá vekovo na-
ozaj juniorky (Trnková, Voško-
vá), ostatné sú staršie žiačky 
(Tóth-Vaňová, Korbelová, Ve-
lichová, Špačková). Dokonca 
tu hrajú aj dve mladšie žiačky 
(Untermayerová, Albertuso-
vá). Bohužiaľ, vzhľadom na 
úzky káder a vek hráčky ne-
obchádzajú rôzne zranenia a 
ochorenia.
Napriek všetkých problémom 
dievčatá úspešne reprezen-
tovali naše mesto a našu re-
publiku ako jediný účastník zo 
Slovenska na 14. ročníku me-
dzinárodného volejbalového 
turnaja Linden-Volley-Cup v 
Berlíne za účasti 12 družstiev. 
Okrem seneckého družstva 
hrali dievčatá z Česka, Belgic-
ka, Poľska a domáce. Ich vý-
kony sa postupne zlepšovali 
a napokon obsadili pekné 7. 

miesto pred českými hráčka-
mi. Turnaj vyhralo družstvo 
Poľska.  Senecké ženy sú 
účastníčkami 2. ligy oblasti 
Bratislava. 
Družstvo sa tento rok omla-
dilo, vrátili sa bývalé odcho-
vankyne, ktoré trénerka Silvia 
Meszárosová trénovala ako 
žiačky (Markusová-Šmihelo-
vá, Petrušková, Pálová, Engl-
manová), niektoré ešte hrali 
ako juniorky (Drábová-Póc-
sová, Kucharičová, Koláriko-
vá, Doláková, Podolská), iné 
prišli po dlhšej prestávke už 
ako maminy z ďalších druž-
stiev (Bariaková-Trubačová), 
ale vyšli zo seneckých radov. 

Občas pomôžu aj šikovnejšie 
juniorky (Trnková, Vošková) 
a tiež Jarmila Čierna, ktorej 
dcéra hrá za Sláviu UK v naj-
vyššej volejbalovej súťaži. 
Tieto ženy - hlavne tie vo veku 
25-28 rokov - prišli opäť volej-
balu na chuť. Je to vidieť aj na 
výsledkoch, momentálne sú 
na 6. mieste zo 14 družstiev. 
Niektoré majú ambície hrať                   
a postúpiť do vyššej súťaže, 
na čo majú potenciál, ale je to 
aj otázka financií a možností 
tréningov vo večerných hodi-
nách.  
Aj zmiešané družstvá opäť 
bojujú a reprezentujú Se-
nec. Po minuloročnej sezóne, 

kedy  skončili na 3. mieste z 12 
družstiev, nie je isté, či sa po-
darí tento úspech zopakovať. 
Nádej však je, keďže v druž-
stve sú mladíci Šušla, Jasaň, 
ktorí hrávajú v 1. slovenskej 
a 3. bratislavskej lige. Kvalitu 
priniesli aj Peter Krátky a Vla-
dimír Kulich. Rovnako hráči, 
ktorých rodičia zažili v Senci 
éru výborného seneckého vo-
lejbalu a hrávali I. celonárodnú 
ligu (Jozef Frčo – jeho synovia 
Michal, Peter  hrá za STU Bra-
tislava najvyššiu mužskú vo-
lejbalu súťaž. Občas pomôžu 
aj bývalí reprezentanti vo vo-
lejbale (Mosoriak) a hráči, kto-
rí aj napriek svojmu veku sú 
oporou v mixovom družstve                                                  
a hrajú 2. Bratislavskú ligu 
(Zverbík, Meszáros). Ženy 
v tomto družstve nahrávajú 
– JarmilaČierna (bývalá hráč-
ka Slávie UK ) a nahrávačky 
z družstva žien Kucharičová, 
Šmihelová, Meszárosová.                     
V klube privítajú všetkých vo-
lejbalistov a volejbalistky, kto-
ré majú záujem, chuť a ocho-
tu trénovať a hrať volejbalové 
súťaže. 

(sm)

Volejbalová SEZÓNA v plnom prúde

Bilancovali aj oceňovali

Senecké juniorky obsadili na turnaji v Berlíne v silnej konkurencii 
pekné 7. miesto.

Budúce volejbalistky, dievča-
tá vo veku od 9-18 rokov oča-
kávajú vždy v utorok a štvrtok 
v telocvični na ZŠ Tajovského 
od 17. do 20. hod. Rovnako 
mužov a chlapcov, ktorí by si 
radi zahrali volejbal.

Najlepším hráčom SFM Senec za rok 2010 je Richard Köpllinger, naj-
lepším družstvom sú seniori, trénerom roka je Branislav Kriška, fun-
kcionárom Peter Horák, ocenenie za podporu klubu získal primátor 
Karol Kvál a mestskí poslanci.



Najlepšia slovenská arm-
wrestlerka Lucia Debnárová 
(AWK Senec) v súťaži do 60 
kilogramov nielenže obhájila 
zlatú medailu na pravú ruku     
z vlaňajšieho šampionátu         
v Taliansku, ale v americkom 
meste Mesquite (štát Nevada), 
ľavačkou získala aj striebro.

A to ju – na prekvapenie iných 
– aj mrzelo. „Nielenže mrzelo, 
bola som smutná. Potom som 
si povedala – no a čo, na fauly 
ma zdolala jedna z najlepších 
pretekárok sveta. Dobre som sa 
vyspala a povedala si: ide sa na 
titul!“ Aj do druhého štvorčlen-
ného finále sa Lucia dostala bez 
prehry, o zlato bojovala s rovna-
kou súperkou ako pri ľavačke. 
Ruska Jekaterina Larinova je jej 
osudom. „Prehru som jej však 
vrátila a bola som prešťastná.“ 
Je to obdivuhodné, pretože 
pravá ruka ju celú sezónu pobo-

lievala, lakeť ju neprestal bolieť 
doteraz.
Aká bola v Nevade konkuren-
cia? „S reprezentačným tréne-
rom Jánom Ďalákom sme za-
znamenali, že v kategórii do 60 
kilogramov sa „bijeme“ len ja     
a Jekaterina. Ostatné sú slabšie 

o dve-tri triedy.“ Súťažilo sa jej 
dobre, pochválila organizáciu, 
keď nie vždy je pravidlom, že 
finále sa koná v „rozumnom“ 
čase, a nie v neskorých večer-
ných hodinách.
Aká bola jej príprava na sveto-
vý šampionát? „Iná ako pred 
majstrovstvami Európy, kedy 
som trénovala dvojfázovo ráno                     
a večer, ťažšie sa mi potom re-
generovalo. Teraz som už od 
leta trénovala nárast sily, po-
stupne som vypúšťala dopln-
kové cvičenia hornej časti tela              
a sústredila som sa na ruky. 
Keďže s váhou som problé-
my nemala, jedla som všetko                                                         
a veľa! Ku koncu som bola una-
vená, zabrať dostala aj psychi-
ka, pretože som stále počúvala: 
musíš to zlato obhájiť! Človeku 
to na pokoji nepridá.“
Lucia vraví, že si to v Štátoch 
užila. „Pochodili sme aj po Las 
Vegas, nakúpila som darčeky, 

oblečením som si urobila radosť 
aj sebe. Hovorí sa, že Vegas je 
gýčové. Ja vravím, že je to origi-
nál. Zapôsobil na mňa.“
Najlepšia slovenská pretláčač-
ka získala dosiaľ z európskych 
a svetových šampionátov v se-
niorskej kategórii deväť medailí. 
Stále ich pribúda, akosi sa jej 
ťažšie rátali. A to už naozaj nie-
čo znamená!
Najbližšie – ak ju nezradí lakeť 
– by mala štartovať v mužskej 
kategórii na Silvestrovskej ruke 
v Senci. „Ak nebudem môcť 
súťažiť, budem aspoň rozhodo-
vať.“ Trénovať vraj začne medzi 
sviatkami. To vážne? Pýtame 
sa. „Naozaj, vtedy sa trénuje 
najlepšie. Ale aj si zapapkám, 
už sa teším na zákusky a kolá-
če, to je moje!“ Lucia ešte doda-
la, že vie napiecť aj navariť. „Nie 
som však k tomu nútená, tak to 
nerobím.“

Eva Lauková, foto Ján Lauko
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ZLATÁ pravačka, strieborná ľavačka
Lucia Debnárová zažiarila na 32. majstrovstvách sveta v pretláčaní v Nevade

SFM Senec prekvapením prvej LIGY
Prezident FK SFM Senec Ing. Alexander Matlák o jesennej časti ligy aj o zmenách

Nováčik 1. futbalovej ligy SFM 
Senec zimuje na 4. priečke. 
Cieľ bol umiestniť sa do 5. 
miesta. Všetci môžu byť spo-
kojní. Prezident si však zafilo-
zofuje.
-Rozdiel medzi tretím mužstvom 
a ôsmym v poradí je iba jeden 
bod. To však samozrejme nede-
valvuje naše umiestenie. Hrá-
me 1. ligu, ktorá je kvalitnejšia, 
každý zápas bol pre všetkých 
hráčov po každej stránke ťaž-
ší. Učili sa, zbierali skúsenosti. 
Mužstvo bolo prekvapením ligy, 
vzalo bod prvému Trenčínu aj 
druhej Petržalke. Aj to povzbu-

dilo.
V úvode súťaže mužstvo pla-
tilo nováčikovskú daň, vonku 
hralo ustráchane...
-Zápasy u súperov čo-to napo-
vedali. Okrem štyroch stretnutí 
sme v ostatných dostali gól do 
10. minúty a nebodovali sme. Je 
to negatívum mužstva. Doma 
sme hrali dobre aj veľmi dobre. 
Po štyroch remízach sme strati-
li osem bodov, ale ani raz sme 
neprehrali! Aj to nám zabezpe-
čilo 4. miesto.
Uprostred ligy a ku koncu sa 
už mužstvo vzchopilo.
-Na ihriskách  súperov sme 
chytili sedem bodov, bolo vidieť 
zlepšenie, hráči sa naučili túto 
súťaž „hrať“.
Obavy boli po hektickom lete, 
kedy viacerí odišli...
-To je fakt, káder sa zmenil, hráči 
sa zohrávali s novými posilami, 
ktoré však dobre do mužstva 
zapadli.
Otázka bola, či bude mať kto 
strieľať góly.
-Tejto úlohy sa veľmi rýchlo cho-
pili Ladislav Belkovics a Richard 

Chorvatovič. Našli streleckú 
odvahu a dali 71 percent gólov 
nášho mužstva.
Od 10. decembra do 10. janu-
ára má klub prestávku. Aká 
bude potom zimná príprava?
-V rámci nej odohráme sedem-
týždňový turnaj na ihrisku pri 
SOŠ Kysucká. Hrať sa bude kaž-
dú sobotu od 10. do 18. hodiny, 
v stredu absolvujeme priateľské 
zápasy vonku s corgoňligovými 
súpermi.
Chystá sa niekto z kádra o-
dísť?
-Z rodinných dôvodov už odišiel 
Ján Sokol, Marekovi Kostolá-
nimu sa skončilo hosťovanie. 
Otáznik je nad Belkovicsom, 
ktorému sa skončilo hosťovanie 
z Dunajskej Stredy. Verím však, 
že zostane u nás, bolo by to        
v jeho prospech.
A čo posily?
-Na skúške boli deviati hráči                                                     
z nižších súťaží, aj jeden Ho-
lanďan z 2. ligy. Momentálne sa 
však hráči ešte o prestupoch 
rozhodujú, niektorí majú na-
mierené do zahraničia. Preto 

nechcem hovoriť o konkrétnych 
menách. V polovici januára bu-
deme vedieť, ako sa kto rozhod-
ne.
Aký priestor dostanú seneckí 
odchovanci?
-Tréner ich začal stavať do zo-
stáv, Pomichala už na začiat-
ku, ku koncu dostal viac šancí 
Trajcsik. Predpoklady odohrať 
viac zápasov majú aj Voško                   
a Bedecs, v ktorom drieme veľ-
ký talent. Len ho zobudiť...
Ako to vyzerá s trénerom An-
tonom Jánošom? Zostáva?
-Áno, všetko je však otázka po-
nuky a dopytu. Nadviazal na 
dobrú prácu Braňa Krišku, kto-
rý doviedol mužstvo do 1. ligy. 
Nový tréner priniesol do muž-
stva viac pokoja a skúseností, 
začali platiť iné pravidlá, dôle-
žité je, že s hráčmi si „sadol“. 
Zoberme to štatisticky, zatiaľ 
čo v prvých siedmich kolách 
počas účinkovania Krišku bola 
úspešnosť priemerne 0,8 bodu 
na zápas, u Jánoša to boli dva 
body.

Eva Lauková, foto Ján Lauko

Lucia pred zápasom


