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Rekordná NÁVŠTEVNOSŤ zaskočila
Už tradičná kultúrno-spoločenská akcia Senecké
leto otvorila letnú turistickú sezónu v Senci veľkolepo, prišlo okolo 25-tis. ľudí
a organizátorom nestačili
vytlačené lístky.
Podpísalo sa pod to pekné slnečné počasie, lákavý
program aj úžasný ohňostroj.
Zatiaľ čo na juhu Slnečných
jazier sa ľudia začínali baviť,
na severe sa v hoteli Senec

stretli na slávnostnej recepcii
predstavitelia mesta so sponzormi, aby sa im poďakovali.
Atrakcie a program na malom
pódiu - Lodi prilákali množstvo detí. V malom amfiteátri
sa program začal už na poludnie. Možnosť predstaviť sa
dostala aj senecká rocková
kapela Patriot.
S pribúdajúcimi hodinami
prichádzalo čoraz viac ľudí,
viacerí sledovali program z lodiek či stáli a tancovali priamo

vo vode Slnečných jazier. Do
varu ich postupne dostali skupiny Get Explode, Polemic,
ale aj svojský Richard Müller,
ktorý svoje vystúpenie podmienil odchodom fotografov...
Program gradoval českou
skupinou Chinaski, diváci si
s ňou v závere vystúpenia zaspievali aj jej letný hit Pohoda,
klídek a tabáček. Záver patril
Desmodu.
(dokončenie na str.4)

Oslava FUTBALU
v amfiteátri
Najlepšiu futbalovú jedenástku Corgoň ligy za sezónu
2010/2011, najlepšieho trénera, hráča a objav roka vyhlásia
v seneckom amfiteátri v piatok
8. júla. Otvorenie sa uskutoční
o 20.30 hod., slávnostný program sa začína o 21. hod. V prípade nepriaznivého počasia
sa akcia koná v hoteli Senec.
Súčasťou ankety, ktorá sa vracia k svojej tradícii, je zaujímavý
program v réžii Jána Ďurovčíka.
Vystúpi Jana Kirschner a ďalší
zaujímaví hostia.
(r)
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ODCHÁDZA
dekan s darom
komunikácie
Veriaci farnosti v Senci sa lúčia
s dekanom a správcom farnosti
Viliamom Michalovičom, kaplánmi Andrejom Streicherom, Jánom M. Koščom a výpomocným
duchovným Milanom Blahom,
ktorí od 1. júla odchádzajú na
nové pôsobiská. V. Michalovič
pôsobil v Senci 12 rokov. Je známy svojím darom komunikácie
s ľuďmi, nehľadiac na národnosti. Ako uviedol člen farskej
rady a pravá ruka dekana Mgr.
František Podolský, pre seneckú farnosť urobil veľmi veľa po
stránke duchovnej, ale aj v oblasti jej zveľadenia. „Postaral sa
o vybudovanie novej fary, pastoračného centra, polyfunkčného
ihriska, ale aj o údržbu kostola
či o Boží hrob a vitráž, v poslednom období zakúpil aj nové liturgické predmety.“ Zaslúžil sa aj o
veľmi dobrú spoluprácu s laikmi
a laickými hnutiami v Senci, ako
aj s vedením mesta, ktoré mu aj
touto cestou ďakuje a želá všetko najlepšie na novom pôsobisku.
(el)

Najlepší si prevzali OCENENIA
Stalo sa už tradíciou, že vedenie mesta pri príležitosti
Medzinárodného dňa detí
oceňuje najlepších žiakov jednotlivcov, ale aj kolektívy
seneckých škôl.
Primátor Karol Kvál a viceprimátorka Helena Nemcová prijali na mestskom úrade tých
najlepších, ktorí reprezentovali školu a mesto na rôznych
oblastných, krajských a celoslovenských olympiádach
a súťažiach, ale i na medziná-

rodnom poli, kde sa umiestňovali predovšetkým žiaci
ZUŠ Fándlyho. (V oblastných
kolách ocenili iba prvé miesta na športových súťažiach.)
Celkovo odmenili 114 žiakov.
Primátor sa im poďakoval za
vzornú reprezentáciu a zaželal veľa úspechov v ďalšom
štúdiu. Zdôraznil, že sú vzorom pre ostatných. Viacerí
z nich zaznamenali úspechy v rôznych predmetných
olympiádach, ale aj v športe.
Napríklad Dávid Dubovec zo

ZŠ Tajovského mal úspechy
na technickej, chemickej aj
geografickej olympiáde, svoju
všestrannosť v súťažiach preukázala aj Gabriela Kuzmová.
Vyniká v matematike, recitácii,
ale aj výtvarnom prejave. Matematika a biológia zase prinášajú úspechy Andrejovi Tibenskému zo ZŠ Mlynská. Na
Spojenej škole A. M. Szencziho okrem iných vyniká Adam
Halász v matematike, šachu,
ale aj anglickom jazyku.

Eva Lauková, foto Jána Lauko

Zdravé SVETLO v seneckých školách
Podobne ako v ďalších školách na Slovensku aj v seneckých základných a materských
školách sú svetelné podmienky nedostatočné a nevyhovujú súčasným požiadavkám.
Sú dedičstvom starých školských budov, v ktorých vládne
nekvalitné a nehospodárne
osvetlenie. Mesto Senec je jedným z prvých na Slovensku,
ktoré sa týmto problémom začali zaoberať. Začal sa projekt
Modernizácia osvetlenia ZŠ
a MŠ. Modernizácia zahŕňa
nielen úsporu energie, ale predovšetkým kvalitné osvetlenie,
ktoré si vyžadujú hygienické
predpisy. Osvetlenie na školách
nestojí na dobrovoľnej báze, ale
požiadavky naň sú dané vyhláškou ministerstva zdravotníctva.
Ako ukázali audity a merania
osvetlenia na troch základných
školách, piatich materských
a jednej základnej umeleckej
školy, osvetlenie často nespĺňa
ani tie najzákladnejšie požiadavky. Je buď veľmi poddimen-

zované, alebo vysoko oslňujúce. V niektorých prípadoch boli
namerané intenzity osvetlenia
nižšie ako jedna tretina normou
požadovaných hodnôt. Úspory
v mnohých prípadoch presahujú 30 percent. Závery auditov
odporučili modernizáciu osvetľovacích sústav s cieľom splniť
zákonom predpísané hygienické požiadavky, zhospodárniť
prevádzku aj údržbu a ušetriť
elektrickú energiu.
Staré svietidlá je potrebné nahradiť modernými, nový návrh osvetlenia sa bude opierať
o svetelno-technický projekt
osvetlenia. V školách je nevyhnutné vytvoriť celkovú zrakovú
pohodu, pretože tam prebieha
viachodinový vyučovací proces.
Poškodenie zraku v dôsledku
nedostatočného osvetlenia je
aktuálne. Snahou mesta pri obstaraní generálneho dodávateľa
pre tento projekt je, aby sa modernizácia osvetlenia uskutočnila ešte v tomto roku.
Eva Lauková
foto Ján Lauko
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Matica pozýva,
príde Michalica
Miestna organizácia Matice Slovenskej v spolupráci
s MsÚ v Senci vás pozývajú
na celomestské oslavy pri
príležitosti štátneho sviatku
sv. Cyrila a Metoda, ktoré sa
uskutočnia dňa 5. júla o 16.
hod. v evanjelickom kostole
v Senci.
V kultúrnom programe pod
názvom Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane vystúpia aj
herec a recitátor Jozef Šimonovič a známy husľový virtuóz Peter Michalica.
Nenechajte si ujsť krásny kultúrny zážitok!

3

SMRŤ našiel v jazerách
Prítomnosť na akcii Senecké
leto bola tragická pre 18ročného Martina Š. z Trnavy.
Jeho telo vytiahli z vody Slnečných jazier hasiči v nedeľu po 17. hod. z hĺbky asi
päť metrov, desať metrov od
brehu.
Lekár záchranky už pomôcť
nedokázal, mohol len konštatovať smrť.
Za mladým futbalistom, ktorý
hrával za Lokomotívu Trnava,
smúti nielen rodina, ale aj veľa
spoluhráčov a kamarátov.
Čo nešťastiu predchádzalo?
Martin, žiak 3. ročníka špor-

tového gymnázia v Trnave,
prišiel za kamarátmi a zatiaľ
sa dá len špekulovať, čo sa
udialo. Martin na chatu, kde
sa mali stretnúť, nedorazil.
V nedeľu ráno nahlásili jeho
nezvestnosť polícii rodičia,
začali si robiť o neho starosti.
Jeho telo objavil rybár. Pri chate v časti Kosa si všimol niečo
biele vo vode. Boli to Martinove tenisky... Bol oblečený, mal
aj doklady.
Súdny lekár vylúčil cudzie zavinenie, rovnako ho nepreukázala ani zdravotno-bezpečnostná pitva. Čas jeho smrti
bol stanovený medzi 4. a 5.

Deň detí
na RYBAČKE

Dávajte si pozor na veci!

Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Senci usporiadala pri príležitosti
osláv MDD na Striebornom
jazere preteky v love rybiek
- slnečníc. Zišlo sa veľa detí
a napriek tomu, že organizátori museli preteky ukončiť pre
silný vietor a dážď skôr, zaznamenali pekné úlovky. Veď hneď
traja súťažiaci chytili po štyridsaťdva kusov slnečníc. Ceny
si deti mohli vybrať v závislosti
od umiestenia. Bolo ich neúrekom, odmenili všetkých účastníkov.
PetHor

V tomto období sa v našom
okrese vyskytlo niekoľko prípadov krádeží vecí z dvorov
rodinných domov. Zlodeji za
bieleho dňa odcudzili z pozemkov rodinných domov bicykle, pracovné náradie, záhradné náradie a iné veci. Preto
senecká polícia upozorňuje
občanov, aby boli obozretní: •
pozemky zabezpečené oplotením nenechávajte prístupné cez neuzatvorený vstup, •
vchodové bránky si zamykajte,
aj keď ste doma, • na pozemku si nenechávajte bez dozoru

voľne odložené veci (kosačky,
bicykle, náradie a iné), radšej
si ich odložte tam, kde nie sú
viditeľné pre zlodeja, • všímajte si pohyb cudzích osôb
alebo motorových vozidiel vo
vašom okolí, aj váš poznatok
môže pomôcť polícii, ale predovšetkým vám alebo vašim
susedom.
Ak máte poznatok, ktorý môže
pomôcť pri ochrane majetku,
alebo sa vo vašom okolí pohybujú podozrivé osoby, kontaktujte políciu na bezplatnom tel.
čísle 158.
(r)

„VODNÍCI“ varili halászlé pri Dunaji
Kade chodia, tade reprezentujú. Varia. Tentoraz v Bratislave na 14. Dňoch vodníkov, ktorý
sa spája s varením rybacej polievky halászlé.
Zišlo sa tu 22 družstiev zo Slovenska, Maďarska, Srbska a Nemecka. Senčania František
Šušla a Ladislav Katona sa na tomto podujatí
zúčastnili piatykrát a opäť ich vychvaľovali. Prví
uvarili, prví rozdali, prví išli domov... Varili v 20
litrovom kotlíku z dvoch kaprov, ktorých dodal
organizátor a sumca. Toho im daroval senecký primátor. Rovnako ikry na zahustenie. „No
a zvyšok, to je náš kumšt,“ vysvetľuje F. Šušla.
„Už doma sme si pripravili rybací vývar, so sebou sme si brali cibuľu, ingrediencie, zeleninu.
Veľmi dôležitá je kvalita mletej červenej papriky, pridali sme aj čerstvú. Ľudia chodili a čudovali sa, čo to tak dobre vonia. Vysvetľovali sme,
že do kotla sme pridali aj zväzky zelerovej a
petržlenovej vňate, ktoré sme samozrejme potom vybrali. V našej hustej rybacej polievke boli

hodinou rannou zo soboty na
nedeľu, vo vode bol približne
dvanásť hodín. V čase našej
uzávierky ešte neboli známe
toxikologické skúšky, vyšetrovatelia majú podozrenie na
prítomnosť alkoholu.
Nešťastie nikdy nie je ďaleko. Táto tragédia je krutá, na
Seneckom lete však medzi
mladými alkohol úradoval vo
veľkej miere. Z toho vyplynulo aj viacero ošetrovaných
zranení, či stavov, pod ktoré
sa podpísal alkohol. Sanitky
a ich personál boli neustále
v pohotovosti.
Eva Lauková

Senčania, najlepší
ZÁCHRANÁRI
Družstvo zo ZŠ Tajovského
dosiahlo mimoriadny úspech,
keď získalo prvenstvo na majstrovstvách Slovenska družstiev Mladých záchranárov CO.
Uskutočnili sa v Moravanoch
nad Váhom. Senec reprezentovali: Natália Kolembusová, Dominika Bučanová, Lukáš Mráz
a Jarko Bučan. Súťažili v rôznych disciplínach - streľbe zo
vzduchovky, topografii, dávali
prvú pomoc, hasili malé požiare, ovládať museli aj teóriu. Pripravovali sa niekoľko mesiacov
pod vedením viacerých pedagógov, najviac sa im venovala
(bv)
učiteľka Oľga Kráľová.

aj celé podkovičky rybacieho mäsa.“ Nečudo,
Dôležité čísla
že sa niektorým, ktorí na dobré halászlé striehli
• Hasiči - 02/4592 3333, 150
od rána, neušlo. Tešiť sa môžu až o rok... (el)

• Záchranka - 155
• Integrovaný záchranný systém
- 112
• Mestská polícia -159
• Štátna polícia:
služba Senec - 0961 533 705,
02/4592 4555
ústredie - 0961 011 111
bezplatná linka - 158
Hlásenie porúch
• Elektrina - 0800 111 567
• Voda - 0800 121 333
• Plyn - 0850 111 727

František Šušla (vľavo) a Ladislav Katona s vodníkom Ferkom a šarmantnými vodníčkami.

Uzávierka júlovo-augustového
čísla mestských novín Senčan
je vo štvrtok 18. augusta.

4

SENČAN jún 2011

ZAUJALO NÁS

Rekordná NÁVŠTEVNOSŤ zaskočila
(dokončenie zo str. 1)

Frontmana kapely Kulyho fanúšikovia v ošiali postriekali
a „osviežili“ vodou z jazera, získal si ich speváckym výkonom
aj svojou bezprostrednosťou.
Škoda, že pre posun programu musela táto kapela skončiť
skôr. Čakalo sa už na ohňostroj, na jeho odštartovanie muselo pár minút pred jeho spustením dať súhlas Bratislavské
letisko. Všetko napokon klaplo

a na nočnej oblohe sa roztancovala fantastická farebná šou
Pekelných zvonov Hells Bells.
Na záverečnej Oldies párty
Radia VIVA sa tlačili a tancovali predovšetkým mladí. Pred
ich zrakmi tu namiešali najväčší koktail na Slovensku, mega
drink mal 319 litrov. Prekonali
tak vlaňajší rekord (218 litrov),
zapísaný v Knihe Slovenských
rekordov.
Eva Lauková, foto Ján Lauko

Patriot, senecká kapela.

Kapela Chinaski bodovala.

Aj deti si našli svoje idoly.

Namiešali najväčší 319 litrový megadrink.

Get Explode explodoval.

SENČAN jún 2011
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Hrajú sa po ANGLICKY...
Školský klub v Základnej škole Tajovského sa vydal cestou hodnou nasledovania.
Funguje tu na Slovensku ojedinelý projekt,
v rámci ktorého deti maximálne využívajú
voľný čas na výučbu angličtiny. „Neučia sa
klasicky, ide o hravú formu, vetné konštrukcie sa im do uší dostávajú automaticky, ani
si to neuvedomujú,“ vysvetľuje iniciátorka
tejto užitočnej aktivity Alena Walterová,
mama prváčky Emy, ktorá sa rovnako do
tejto výučby zapojila. Pre deti je škola hrou
po anglicky: majú pohybové aktivity, tvoria,
využívajú pracovné listy, učia sa básničky,
pesničky a pod. Nápad chváli aj riaditeľka
školy Mgr. Božena Venerčanová.
Nebolo jednoduché nájsť lektorov podľa
predstáv: aby perfektne ovládali angličtinu, aby u nich prevládala hravosť, aby
mali pedagogické vzdelanie. A. Walterová
oslovila Poľku Sylwiu Zienkiewiczovú-Lissnikovú, ktorá žila vo Veľkej Británii. Dnes
učí v seneckej škole prváčikov a druháčikov. Pribudla k nej Mirka Barnaby, rovnako
žila v Anglicku. Venujú sa tridsiatim deťom
v dvoch triedach. V jednej sa učia tri a pol
hodiny, v druhej hodinu. Deti väčšinou začínali od nuly, no sú aj také, ktoré už s angličtinou do kontaktu prišli. Majú aj spolužiaka,
ktorý sa narodil vo Washingtone a anglicky
vie lepšie ako slovensky.
Ako nám povedala Zdenka Patassiová,

Lektorka Sylwia so svojimi žiakmi.

mama osemročného Krištofa, ktorý končí
druhú triedu, jej syn chodí do anglickej družiny od septembra. „Rozumie už všetkému,
čo mu hovoria. Pritom po anglicky nevedel
nič. Je to však predovšetkým zásluha lektorky Sylwie, ktorú milujeme obidvaja. Smejem sa, že môj syn má dvojnásobné hobby:
angličtinu a Sylwiu. Chodí však aj na hokej,

NAJLEPŠÍ autokarosár
je zo Senca

Pavol Both zo SOŠ Kysucká
v Senci získal výborné 3. miesto
ako najlepší autokarosár zo Slovenska na prvom ročníku Česko-slovenského superfinále Autoopravár Junior Castrol 2011.
V silnej konkurencii predovšetkým zo strany českých reprezentantov sa presadil v kategórii
Autoopravár - karosár.
Superfinále sa konalo v Brne
počas Autosalónu 2011. Na
súťaži sa zúčastnili najlepší

Pavol Both preberá ocenenie.

trénuje v Slovane. Ale je nešťastný, ak má
napríklad odísť z angličtiny skôr. Keď začínali, povedal mi: Mami, veď ja nič nerozumiem! Po týždni už chápal pokyny, rozumel,
čo od neho chcú, postupne sa osmeľoval
rozprávať. Vyučovanie hrou je úžasné. Na
hodinách deti súťažia, lúštia krížovky, spievajú a majú aj iné aktivity. Dôležité je, že môj
syn sa na tieto hodiny teší, nenudí sa tam.“
Lektorka Sylwia vraví, že začiatky boli ťažké,
pretože deťom sa prihovára iba po anglicky.
„Keď vysvetľujem, tak názorne, ukazujem.
Deti boli zo začiatku trochu vystrašené, ale
veľmi rýchlo začali reagovať, užijeme si aj
dosť humoru. Sú naozaj šikovné, baví to
nielen ich, ale aj mňa. Prekvapilo ma, že
pri hraní sa, ktoré im je vlastné, tak rýchlo
napredujú.“
„Sumy za hodinu angličtiny v tomto školskom klube sú rôzne, zľavy sa odvíjajú aj
od pravidelných školských krúžkov či mimoškolských aktivít. Aké sú základné sadzby? Ak dieťa chodí do anglickej družiny
hodinu, rodičia platia mesačne 56 eur. Keď
však komunikuje tri a pol hodiny denne,
stojí ich to približne 98 eur. Rodičia sú spokojní, záujem o angličtinu stúpa a začína sa
uvažovať, že v budúcom školskom roku vytvoria samostatnú triedu pre prváčikov.
Eva Lauková
foto Ján Lauko

Máj ukončili AKADÉMIOU
Už niekoľko rokov v posledný
májový deň reprezentujú deti zo
ZŠ Tajovského svoju školu na
slávnostnej akadémii. Aj tentoraz si za svoje vystúpenia vyslúžili nadšený potlesk. Na pódiu
kinosály kultúrneho domu sa
predviedli žiaci všetkých ročníkov v spolupráci s niekoľkými

mladí autoopravári z Českej aj
Slovenskej republiky. Súťažilo
sa v testových, poznávacích
a praktických úlohách priamo
pred návštevníkmi Autosalónu,
ktorí mohli sledovať mladých
autoopravárov pri práci. Súťaž
mimoriadne pútala pozornosť
odbornej i laickej verejnosti
a prispela i k propagácii autoopravárenských povolaní. Veľký
záujem prejavili aj zástupcovia Čakali, že príde okolo 70 ľudí, pri
médií. Mgr. Silvester Krištofík 250 prestali počítať. Rozlúčka
so školou na ZŠ Mlynská prekonala očakávania. Spokojní boli
rodičia, žiaci aj pedagógovia.
Neformálnosť stretnutia vtiahla všetkých do športu, zábavy
a rozhovorov. Futbal hrali deti
proti deťom, ale súperom im boli
aj rodičia. Súťažilo sa v sedemboji, stolnom tenise, zahrali si aj
vybíjanú. Výborný guláš chválili
všetci. Zahanbiť sa nedali ani
mamičky, napiekli koláče.
A prispeli aj sponzori, aby si
každé dieťa mohlo odniesť ocenenie. Vládla všeobecná spokojnosť, riaditeľ školy Mgr. Ivan

vychovávateľkami.
Tancovali,
spievali, hrali na hudobné nástroje, predviedli gymastické
prvky, ale aj futbalový kumšt.
Nechýbali scénky či poézia.
Tak ako po minulé roky deti zabavili svojich učiteľov, predstaviteľov mesta aj rodinných príslušMonSkov
níkov.

LÚČILI sa so školou

Rezník preto na otázky, či si
o rok takéto stretnutie zopakujú,
nemohol povedať nie.
(el), foto Ján Lauko
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Založili legionársku
Jednotu v Senci

Mgr. Miroslav Bilský.

V Prahe na Vítkove sa v júni konal V. manifestačný snem Československej obce legionárskej
(ČSOL). Na sneme privítali významných hostí: predsedu senátu parlamentu ČR Milana Štěcha,
primátora mesta Prahy Bohuslava Svobodu a predstaviteľov
rezortu obrany. Na pozvanie republikového výboru ČSOL sa na
ňom zúčastnil aj Mgr. Miroslav
Bilský zo Senca. Delegáti schválili obnovenie činnosti ČSOL na
Slovensku po 63 rokoch, a založili Jednotu práve v Senci. Za
predsedu ČSOL - Jednota Senec
zvolili Mgr. M. Bilského a za podpredsedu Dr. Ing. plk. Mila Pika,
syna významného čs. legionára
a generála Heliodora Piku. V.
manifestačný snem sa konal pri
príležitosti 90. výročia založenia
ČSOL a aj tentokrát šlo najmä
o to, verejne deklarovať jednotu
a silu ČSOL a súčasne sa prihlásiť k ideám zakladateľov spoločného štátu Čechov a Slovákov.
Až do pádu totality ČSOL po februári 1948 nemohla vykonávať
svoju činnosť. Dňa 8. októbra
1991 sa však zišli čs. legionári
a delegáti jednotiek čs. zahraničnej armády, aby činnosť
ČSOL oficiálne obnovili. ČSOL
je nestranícke politické občianske združenie založené v roku
1921 čs. legionármi zo všetkých
bojísk prvej svetovej vojny. Jeho
hlavným cieľom bolo chrániť
a rozvíjať princípy, na ktorých
stálo Masarykovo Československo. V súčasnosti pôsobí na území Čiech a Moravy viac ako 80
jednôt ČSOL. ČSOL - Jednota
Senec, bude o svojej činnosti,
projektoch a akciách informovať
na svojej webovej stránke www.
obeclegionarska.sk, ktorú oficiálne spustia 21. júla pri príležitosti 131. výročia narodenia gen.
M. R. Štefánika.
Eva Lauková
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Kvalitná TELEVÍZIA od spoločnosti
e-Net bez mesačných poplatkov

Senecká spoločnosť e-Net
prichádza s novou ponukou.
Pred rokom testovala televíznu službu IPTV u 100 vybraných zákazníkov. Nadšenie
a ich spokojnosť ju povzbudili
prejsť na ostrú prevádzku tohto produktu.
„V súčasnom období môžeme
skonštatovať viditeľný nárast záujmu o túto službu, a preto sme
sa rozhodli, opäť rozšíriť ponuku našich služieb o dva nové
produkty, z ktorých jeden súvisí
práve s IPTV. Pritom ani pri jednom z nich nemusíte platiť žiadne mesačné poplatky,“ uviedol
technický riaditeľ spoločnosti
e-Net Tomáš Juríček. Obe služby sú poskytované bez pravidelných mesačných poplatkov
a obsahujú slovenské, české
a dokonca aj maďarské TV stanice. Tieto služby sú poskytované pomocou optickej siete
spoločnosti e-Net, takže nie je
potrebná montáž satelitných
parabol a sú dostupné väčšine
domácností v Senci.
S čím novým prichádza e-Net ?
T. Juríček: „Služba TV Gratis je
klasická káblová televízia, ktorú
môžete sledovať na vašom pôvodnom TV prijímači aj po roku
2012 a dokonca ju „rozbočiť“
na viacero TV prijímačov .Na jej
príjem nepotrebujete takzvaný
Set Top Box. Je to služba, ktorá
je prijímaná digitálne a na kon-

cových bodoch modulovaná do
koaxiálnych rozvodov, ktoré sú
obvykle súčasťou každého, aj
staršieho bytu.“
Služba SUPER TV Gratis však
okrem možnosti zapojenia na
viacero TV prináša mnoho revolučných doplnkových služieb.
„V prvom rade je ťažiskovou
doplnkovou službou TV archív,
ktorý umožní sledovať obľúbenú reláciu bez ohľadu na to,
kedy bola vysielaná, jednoducho si ju cez menu vyberiete
a pozriete spätne až sedem dní
dozadu. Táto služba je poskytovaná bez akýchkoľvek doplatkov k všetkým službám SUPER
TV. Ďalej by som rád spomenul
službu nahrávanie, ktorá umožní naplánovať si nahrávanie
programu až sedem dní vopred
alebo nahratie aktuálne vysielaného programu jednoduchým
stlačením „červeného tlačidla“.
Dokonca je možné nahrávať aj
viacero relácií vysielaných v tom
istom čase. Nahrávanie bude
v blízkej budúcnosti možné nastaviť aj prostredníctvom internetu od odkiaľkoľvek.“
Ďalšia zaujímavá funkcia umožňuje pozastavenia alebo sledovanie aktuálnej relácie od
začiatku, aj keď ste ju dovtedy

nesledovali. „Pretáčanie a pozastavenie vysielania je samozrejmosťou. Okrem týchto veľmi
užitočných funkcií nové služby
obsahujú funkcie - obraz v HD
rozlíšení, EPG, teletext, možnosť zvoliť jazykovú „mutáciu“
u kanálov s viacerými zvukovými
stopami, rodičovskú ochranu,
titulky a iné. V blízkej budúcnosti plánujeme spustiť videopožičovňu, prezeranie www stránok
na TV obrazovke a mnohé iné
zaujímavé doplnkové služby.
K službe SUPER TV Gratis je
potrebné zariadenie tzv. Set Top
Box, ktorý poskytujeme v rámci
inštalačného poplatku. Jednorazový inštalačný poplatok, ktorý obsahuje materiál aj prácu
potrebnú k zriadeniu prípojky
pre 1 TV prijímač je v prípade TV
Gratis 158 eur a v prípade SUPER TV Grátis 308 eur (v cene
je zahrnutý aj jeden tzv. Set
Top Box). Poskytovanie služby
je následne bez mesačných
poplatkov. V prípade záujmu je
možné doobjednať si doplnkové balíky. Z ponuky vyberáme
balík Športových programov
v cene 3,95 eura alebo balík
HBO za 8,21 eura.“
Eva Lauková

Spoločnosť e-Net všetky služby predvedie v zákazníckom centre na
Lichnerovej 35 v Senci. Viac informácií poskytne na www.e-net.sk
alebo na zákazníckej linke 02 / 20 202020.

GURYČOVA Kvapka krvi

V júni sa konal ďalší z pravidelných odberov krvi, venovaný
tentokrát pamiatke na Miroslava
Guryču. Práca s ľuďmi a pomoc
iným bola pre neho celoživotným poslaním a prácou zároveň.
Od roku 1972 bol predsedom
miestneho spolku Červeného
kríža v Senci a vďaka nemu je
Senec na prvom mieste v republike čo sa týka darcovstva
krvi. Tento mesiac by sa dožil 80
rokov, no bohužiaľ nás pred ro-

kom náhle navždy opustil. Jeho
„tím“ naňho s láskou a obdivom
spomínal aj prostredníctvom tejto akcie. Boli by sme radi, keby
„starším“ darcom krvi zostal
v pamäti a noví darcovia vedeli,
kto bol v Senci zakladateľom a
priekopníkom darcovstva krvi.
Dňa 9. júna krv darovali: ALBERTUSOVÁ
Henrieta (tretíkrát),
ANTALOVÁ Edita (16), BORKOVIČ Matúš (4), CIBUĽA Šimon
(3), ČAMBALOVÁ Milada (16),
DADAJ Viktor (38), DEBNÁROVÁ Janka (1), ĎURIŠ Lukáš (1),
FILOVÁ Marta (25), FILOVÁ Zuzana (5), GALOVIČOVÁ Mariana
(40), GULDANOVÁ Viera (56),
HANKO Igor (50), HORSKÝ
Marek (2), Mgr. HORVÁTHOVÁ
Erika (9), JENIS Maroš (7), JUHAS Miloš (2), KARAS Ján (28),

KOLENČÍKOVÁ Renáta (14),
KONEČNÁ Viera (3), Mgr. KOREŇ Ondrej (33), Ing. KRUTÁ
Lucia (11), LABUDA Adrián (30),
LAKY Michal (57), LANCZ Emil
(89), LUKÁČOVÁ Lenka (3), LUKOŠIK Maroš (11), MANO Imrich
(42), MÉSZÁROŠOVÁ Zuzana
(24), MIKOVÁ Oľga (48), MOLNÁR Ernest (60), NOVÁK Milan
(52), ONDRUSOVÁ Andrea (13),
PIROŠKA Peter (18), PRÁZNOVSKÁ Mária (50), SKÁCELOVÁ
Anna (26), SMRTIČ Miroslav (8),
STRÁNSKA Lenka (5), ŠKRÍP
Branislav (1), TÓTH Róbert (16),
VOBEROVÁ Lucia (4), ZSIGMOND Pavol st. (33).
Všetkým darcom ĎAKUJEME.
Ďalší hromadný odber krvi je
naplánovaný na 4. augusta.
Miestny spolok SČK Senec
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Maľujem SOPKU, občas vybuchnem
Vznikla súkromná výtvarná škola, zaradená do ministerskej siete

Jitka Bezúrová s dcérou Barbarou vedú deti k tvorivosti.

„Aha, toto je obraz môjho brata Samka. Však pekne maľuje,“
chváli o štyri roky staršieho
bračeka osemročný Radko Bánoczký. „Ja maľovať nemôžem,

lebo chodím tancovať a to sa
nedá stíhať,“ mudruje. Na svoj
obraz je hrdá Karolínka Borošová (11). Namaľovala sopku, páči
sa aj iným deťom. Prečo práve

sopku? „Občas vybuchne, tak
to cítim, mám rada zaujímavé
veci.“ A viac sa nad tým nepozastavuje. Podobne ako väčšina detí, 45 autorov tematicky

rôznorodých prác z Ateliéru
– Výtvarnej školy akademickej
maliarky Jitky Bezúrovej. Vernisáž Letnej výstavy detských
prác sa konala v hoteli Senec,
ktorého priestory ožili pestrými
farbami. „Ťažko bolo vybrať jednotlivé dielka, ale mám z nich
radosť. Rovnako ako samotní
tvorcovia a ich rodičia,“ vraví J.
Bezúrová, ktorá zároveň prítomným deťom, rodičom a hosťom
oznámila radostnú zvesť: „Našu
školu od 1. septembra zaradili
do siete ministerstva školstva.
Vzniká tak Súkromná ZUŠ Ateliér.“ Prítomní potleskom privítali
túto správu. V škole Ateliér sa
deťom bude venovať J. Bezúrová a jej dcéra Barbora, ktorá
pracuje aj s deťmi v seneckých
škôlkach. Už teraz sa tešia, ako
naďalej budú deti viesť k tvorivosti.
Eva Lauková
foto Ján Lauko

Roztancovali RADOSŤ a vášeň

Carmen zožala zaslúžený úspech.

Ema a jej učiteľ.

Absolventi tanečného odboru
ZUŠ Fándlyho a ich spolužiaci
svojimi výkonmi v kinosále kul-

túrneho domu opäť potvrdili,
že svojim pedagógom Monike
a Mikulášovi Czingelovcom

a Jozefovi Manákovi robia len
radosť. Počas takmer dvoch
hodín predviedli sedemnásť
tanečných čísiel cez ľudovky,
klasiku či moderný tanec a svoj
program ukončili emocionálne
dokonalou Carmen, zatancovanou na vysokej úrovni. Všetci, od škôlkarov po 22-ročných
tanečníkov rozohrali na pódiu
tanečnú radosť a vášeň. V závere programu si v čísle Kráľovský
duet M. Czingel zatancoval so
svojou žiačkou, iba šesťročnou Emou Vrábeľovou. „Je to
malá Maja Plisecká zo Senca,“
prirovnal ju pedagóg k slávnej
ruskej primabaleríne. „Za 40
rokov som sa s takým talentom
nestretol.“ Potlesk mu to len
potvrdil. M. Czingel učí svojich
žiakov úcte a slušnosti voči svojim rodičom, čo sám na pódiu
zdôraznil. „K srdcu by si to žiaci
mali zobrať aj v prípadoch správania sa voči svojim šikovným
spolužiakom, pretože sa objavil prípad agresívnej žiarlivosti
a šikany,“ dodal po vystúpení
úspešný pedagóg.
Eva Lauková, foto Ján Lauko
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PSÍČKARI a tí druhí...
Obraciam sa na všetkých obyvateľov
Senca s problémom absencie plôch na
voľný výbehov pre psov, ktoré tu chýbajú. Chcem však hovoriť aj o prístupe
ľudí ku zvieratám a ich majiteľom.
Nedávno ma totiž zastavila mamička
a nahnevane mi vysvetľovala, že mám
mať psa na vôdzke. Viem, má pravdu
a preto som sa jej ospravedlnila, dala psa
na vôdzku a snažila som sa jej vysvetliť,
že nemám kde „venčiť“ psa na voľno, takže mi iné nezostáva.. Jej odpoveď bola
stručná: „Je to váš problém.“ A môjho psa
nazvala „sprostým zvieraťom“. Radšej
som s plačom odišla preč. Nesúhlasím
s názorom spomínanej mamičky a vidím
v tomto prístupe dva zásadné problémy.
Každé dieťa má emocionálnu potrebu pozitívneho vzťahu k zvieratám. Ak toto ako
rodičia nezabezpečíme, vychovávame si
generáciu detí, ktoré sa nielen budú báť
zvierat, ale budú im aj škodiť či ich týrať
a ich vzťah k životnému prostrediu bude
tiež negatívny. Pritom by sme ich mali
vychovávať k láske a úcte ku zvieratám
a vysvetliť im, že nie každý pes je zlý. Východisko z tejto dvojtáborovej (psíčkari
versus nepsíčkari) situácie vidím vo výchove oboch táborov.
Ak človek chce mať psa, ktorý je pokojnou súčasťou našej spoločnosti, musí
dodržiavať 3V: – Výcvik, Výchovu a Voľný pohyb. Platí to pre malých aj veľkých
psov. Každý majiteľ psa by mal svôjho
miláčika vycvičiť, aj to je možnosť, ktorú
mesto Senec môže poskytovať majiteľom
psov. Na druhej strane je potrebné, aby
rodičia viedli svoje deti k pozitívnemu
vzťahu ku zvieratám, nie strachu a zlobe.
Som ochotná tu pomôcť svojimi znalos-

Na sídlisku v Senci, kde sa hrávajú aj deti,
pritom výbeh je vzdialený asi 150 metrov.

ťami a časom. Či už sa to týka výchovy
majiteľov psov, alebo prednášok pre rodičov s deťmi.
Ďaľší problém, ktorý je z môjho pohľadu celospoločenský, je potreba voľného
výbehu pre psov v Senci. Veď ak nemá
akýkoľvek živý tvor, vrátane ľudí, možnosť
slobodne sa pohybovať a unaviť sa pri
tom, vzniká frustrácia, ktorá sa nahromadí a ventiluje sa napríklad nekonečným
štekaním psa, či u detí plačom a robením
zla. Ďalším argumentom za voľné plochy
pohybu psov je zákon 115 z roku 1995,
kde je povinnosťou majiteľa zvieraťa mu
poskytnúť primeraný pohyb. Môj osobný názor ako výcvikára psov však je, že

adekvátnym pohybom pre psa je napríklad cvičisko, kynologický šport ako
agility, aportovanie, beh, ale aj dlhá prechádzka, čiže akýkoľvek pohyb, kde pes
má možnosť zo seba dostať nahromadenú energiu. Preto plocha pre voľný pohyb
psov by mala spĺňať aj určité požiadavky
– mala by byť vyčistená a bezpečná pre
ľudí a zvieratá, upravená a mala by mať
smetné koše na výkaly a hlavne mala by
byť dostupná pre nás majiteľov psov. Inak
nám nebude zostávať nič iné, len nedodržiavať zákony... A pritom sa to dá. Nielen
v Bratislave, ale aj v menších mestách napríklad v Leviciach boli schopní nájsť
plochy pre psov aj v rámci mesta.
Som majiteľka psa, zároveň mama malého dieťaťa, študentka sociálnej práce a aj
výcvikár psov. Poznám túto problematiku
z rôznych pohľadov, a úprimne si myslím, že je to problém nás všetkých. Naším spoločným cieľom by mali byť zodpovední majitelia psov, ktorí vychádzajú
s ostanými obyvateľmi v mieri a pokoji.
To sa však nedá, ak budeme k tomu pristupovať, že je to problém majiteľov psov,
ich chyba, že ich vôbec vlastnia a my
ich budeme len šikanovať pokutami. Dá
sa to iba tak, že im umožníme spokojný
život medzi nami, budeme ich vzdelávať,
aby boli zodpovední a budeme učiť svoje deti, že zvieratá nie sú sprosté, ale že
nám napríklad psi dokážu zachrániť život
pri katastrofách, či nás nájsť, keď sa stratíme v lese, lebo majú vynikajúci čuch
a podobne...
Je to predsa pre dobro nás všetkých, aby
sme spolu vychádzali, aj keď sme máme
iné názory. O tom je spokojná spoločnosť
a tú chceme všetci rovnako.
Michaela Nagy, miska@miskinpark.sk

Všetko závisí od ĽUDÍ. Aj psy
Koľko psov máme v Senci?
Presné číslo ťažko povedať,
pretože niektorí občania majú
aj dvoch-troch. Avšak počet
tých, ktorí za psa platia mestu
daň, je viac ako 1530.
Odhadom môžeme povedať, že
v Senci je vyše dvetisíc psov.
Najviac sa ich nachádza v rodinných domoch (821 daňovníkov),
v bytovkách – malé a stredné
plemeno 421, veľké plemeno
19. V rekreačných chatách drží
psov 21 daňovníkov, na podnikanie ich využíva 18 firiem. Od
dane je oslobodených 115 psov
osamelých dôchodcov a 116
psov zdravotne ťažko postihnu-

tých. Ako uviedla Blanka Šušlová z oddelenia miestnych daní
a poplatkov, tieto čísla majú
ďaleko od reálneho stavu, no
psov je ťažko spočítať. Psa by
mali jeho majitelia prihlásiť tam,
kde trávi väčšiu časť roka. Ľudia
sú však vynaliezaví, výhovorky
a klamstvá radšej nebudeme
spomínať. Preto je aj na občanoch, aby nahlásili tých, ktorí svojich psov zatajujú. Je to
lepšie riešenie ako agresivita
chlapa, ktorý sa na mestskom
úrade vyhrážal, že trávnik, kde
ľudia vodia psov, posype otravou. Zabudol, že sa zahráva so
zákonom...

Existuje štatistika – vraj pri dennej priemernej produkcii (znížili
sme ju o polovicu na 250 gramov exkrementov na jedného
psa) vychádza, že dvetisíc psov
žijúcich v meste vyprodukuje
denne 500 kíl exkrementov. Povinnosť odstraňovať ich si však
časť majiteľov psov neplní.
Mestskí policajti v Senci riešia
priestupky týkajúce sa psov
zväčša dohovorom, pokutujú
chronické či extrémne prípady.
Do popredia kladú prevenciu.
Podpisuje sa pod to aj absencia
plôch na voľný výbeh, ale i fakt,
že väčšina ľudí si dá povedať.
(el)

Opýtali sme sa
PRIMÁTORA
Karola Kvála
Ako bude mesto riešiť absencie plôch na voľný výbeh
psov?
- Na tento problém nezabúdame. Máme vytypované lokality, začali sme rokovať s majiteľmi pozemkov na kraji mesta, je to však trochu zdĺhavejšie. Mesto si ich chce prenajať
ako poľnohospodársku pôdu,
aby sme nezaťažili mestský
rozpočet. Občanov budeme
informovať.
(r)
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Osobné prekážky v práci

V živote prechádzame rôznymi situáciami a často ide
o také osobné okolnosti, ktoré si vyžadujú voľno v práci.
Mnohí to riešia čerpaním dovolenky. Zákonník práce však
niektoré životné situácie zamestnanca považuje za natoľko významné, že zamestnávateľ je povinný ospravedlniť jeho neprítomnosť v práci
a v niektorých prípadoch má
zamestnanec nárok aj na náhradu mzdy, takže ide o „platené“ voľno.
Najčastejším dôvodom, pre
ktorý je potrebné v práci voľno,
je určite návšteva lekára.
Zamestnávateľ je v týchto prípadoch povinný
poskytnúť
pracovné voľno s náhradou
mzdy v rozsahu najviac sedem
dní v kalendárnom roku. Vyžaduje sa, aby návštevu lekára
nebolo možné vykonať mimo
pracovného času. Rovnaký
rozsah, t. j. sedem dní za rok
s náhradou mzdy, prináleží aj
v prípade sprevádzania rodinného príslušníka, napr. dieťaťa, k lekárovi. Tehotnej žene
patrí platené voľno v rozsahu preventívnych lekárskych
prehliadok, ktoré súvisia s tehotenstvom, čiže v konečnom
dôsledku to môže byť aj viac
ako sedem dní.

Právnik radí
Medzi výsostne osobné dôvody, kedy sa hodí pracovné
voľno patrí svadba, narodenie
dieťaťa, ale aj úmrtie.
Budúci manželia majú nárok na
platené voľno v rozsahu jedného svadobného dňa. Pokiaľ
ide o svadbu dieťaťa, či rodiča
môžete žiadať jeden deň voľna
za účelom účasti na svadbe,
ale už bez nároku na náhradu
mzdy.
V prípade očakávania narodenia dieťaťa patrí manželovi platené voľno na čas potrebný na
odvoz rodičky do nemocnice
a privedenie si manželky
s dieťaťom domov. Ide však len
o čas prevozu, nepatrí sem čas
samotného pôrodu. Pripravovaná novela Zákonníka práce
má umožniť čerpanie tohto voľna nielen manželovi, ale jedno-

ducho otcovi dieťaťa.
Zákon garantuje platené voľno
v rozsahu troch dní pri úmrtí
manžela alebo dieťaťa, pričom
jeden deň je určený na účasť
na pohrebe. Jeden platený deň
za účelom účasti na pohrebe
prináleží aj v prípade úmrtia rodiča, či súrodenca, ale aj svokra, či švagra. V prípade smrti
prarodiča, vnuka, či inej osoby,
ktorá žila so zamestnancom
v čase úmrtia v domácnosti
patrí pracovné voľno najviac na
čas účasti na pohrebe. Ak ale
zamestnanec obstaráva pohreb vyššie uvedených osôb,
má nárok na jeden deň voľna aj
s náhradou mzdy.
Nárokovať si na voľno je možné aj v prípade sťahovania,
a to sťahovania v tej istej obci
na jeden deň a pri sťahovaní do
inej obce na dva dni. Náhrada
mzdy za takéto voľno prináleží
iba v prípade, že sťahovanie je
v záujme zamestnávateľa.
Veľmi bežným problémom pri
cestovaní do práce pravidelnou
verejnou dopravou je jej meškanie, či vynechanie spoja. Ak
z takéhoto dôvodu meškáte aj
do práce, ide o ospravedlniteľnú prekážku, ale bez náhrady
mzdy.
Osobitným prípadom, keď za
účelom hľadania si novej práce
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prináleží voľno, je výpovedná
doba. V tej je nárok na pracovné voľno najviac na poldeň
v týždni počas výpovednej
doby. Takže pokiaľ je výpovedná doba 2 mesiace, vyplýva
z toho celkový nárok na štyri
dni pracovného voľna, avšak
takéto zlučovanie jednotlivých
poldní je možné iba so súhlasom zamestnávateľa. Pracovné
voľno platené patrí iba tým, ktorým bola daná výpoveď alebo
pracovný pomer bol skončený
dohodou z dôvodu zrušenia,
premiestnenia, organizačných
dôvodov, či zdravotného stavu.
Vyššie uvedený výpočet zachytáva niektoré osobné momenty, ktorým zákon priznáva nárok na pracovné voľno,
ale nie je úplným výpočtom.
Pamätajte aj na to, že každú
prekážku v práci musíte zamestnávateľovi preukázať. Je
dôležité aj to, že zamestnávateľ môže poskytnúť aj väčší rozsah pracovného voľna,
či už plateného alebo nie,
na zariaďovanie dôležitých
osobných, rodinných a iných
vecí. Avšak to už je iba vecou
dobrej vôle a dohody zamestnávateľa a zamestnanca.
JUDr. Mária Faithová
mfaithova@gmail.com

SALÓN KRÁSY zamestnáva zdravotne postihnutých
Keď k nim zákazník príde, ani
si neuvedomí, že je v chránenej dielni. Vstúpi do príjemného prostredia kvalitného
salónu krásy v centre Senca,
obslúžia ho hneď pri vstupe
na recepcii a po absolvovaní
služieb si ani neuvedomí, že
nie je v klasickom salóne krásy.
Dôraz na reklamu priniesol tomuto salónu zvýšený záujem
Senčanov o jeho služby, preto
rozšírili otváraciu dobu až do
20 hod. večer, v sobotu vychádzajú v ústrety do 16. hod.
Ako v salóne udržiavajú krok
s dobou? Spolumajiteľka a konateľka PhDr. Elena Kopcová,
PhD. vraví, že si pomáhajú aj
inovovaním web stránke fotkami priestorov, ale i formou

on-line objednávkového formulára. „Zverejňujeme cenník
všetkých úkonov, ponúkame
možnosť platby kreditnou
kartou, máme bezbariérový
prístup aj s kočíkom, slúži aj
náš detský kútik priamo vo

vstupnej hale salóna. Neustále skvalitňujeme ponuky našich služieb a tak pomáhame
vytvárať lepšie prostredie na
stretnutie človeka s človekom,
bez predsudkov a s vychutnaním si života, oddychom

WELLNEA, s.r.o. (chránená dielňa), poskytuje služby salóna
krásy a zamestnáva päť zdravotne postihnutých ľudí. Európska
sieť nadácií sociálnej ekonomiky so sídlom v Bruseli ju v apríli
tohto roku vybrala medzi desať najlepších sociálnych projektov
z krajín EÚ na Európsku cenu pre zamestnávanie mladých ľudí
v sociálnej ekonomike. Podmienkou bolo založenie sociálneho
podnikania minimálne dvoma mladými ľuďmi do 30 rokov, pričom v organizácii mali vytvoriť pracovné miesta pre ďalších mladých a efektívne podnikať na trhu minimálne dva roky. Európska
sieť nadácií sociálnej ekonomiky ocenila najmä ochotu sociálnej solidarity, demokratické zapájanie zdravotne postihnutých
a mladých ľudí do rozhodovania o službách verejnosti v organizácii práce ako aj ich osobnostný rozvoj a uplatnenie sa v napĺňaní cieľov sociálneho podnikania pre dobro spoločnosti.

a úľavou od rýchleho pracovného tempa každodenného
života. Poskytovanie služieb
verejnosti našimi zdravotne
postihnutými kolegami tak nadobúda hlbší ľudský rozmer.
A za to všetkým Senčanom
- našim terajším aj budúcim
klientom, ďakujeme.“
Začiatkom roka 2011 získala
táto chránená dielňa aj podporu Nadácie VÚB. „Vďaka nej
sa nám podarilo zvýšiť kvalitu
služieb pre seneckú verejnosť.
Podporili nás kúpou kozmetického prístroja - kavitácie
(ultrazvukové
odburávanie
tukových buniek v problematických partiách tela), masážnych lávových kameňov ako
aj ďalších spotrebných materiálov.“
Eva Lauková
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Spoločenská kronika
Narodili sa
Sergej Stojka, Sophia Šimoničová, Matej Krajč,
Patrícia Gallaiová, Nela Holeková, Jakub Strečka, Lilly Jurišová, Marko Partel

Manželstvo uzatvorili
František Papp - Martina Čemanová, Pavol Maglocký - Anikó Karácsonyová, Peter Valachovič
- Zuzana Belajová, Ing. Ivan Maroš - Soňa Medveďová, Martin Šimončič - Eva Zborková, Maroš
Kollár - Stanislava Kurucová, Ľubomír Farský
- Danka Hokšová, Marek Ivančo - Terézia Klučiková, Roman Tóth - Dana Poórová, Peter Lengyel
- Marta Benčičová, Radúz Dula - Mgr. Lívia Allárová, Tomáš Varga - Ildikó Vinczeová, Dušan
Rybár - Zuzana Volentičová, Peter Eliaš - Terézia
Gerhardtová, Peter Horváth - Zlatica Čavajdová,
Ľubomír Guldan - Michaela Buchlíková

Blahoželáme jubilantom
Jednota dôchodcov MO v Senci
Alžbeta Kovácsová (60), Ing. Ladislav Heriban
(75), Helena Šandorová (75)

Klub dôchodcov
Alžbeta Kovácsová (60), Milan Sabo (65), Ida
Urgelová (65), Alexander Neszméry (75), Mária
Fehérová (80)

Slovenský zväz telesne
postihnutých ZO č. 215 v Senci
Gabriela Karšayová (45), Jaroslav Šebo (50), Eva
Sabová (65)

Navždy nás opustili
Andrej Pál (1935), Helena Hanuščáková (1929),
Amália Paulusová (1930), Pavel Janečko (1921),
Anna Vargová (1947), Helena Hatalová (1929),
Štefan Pokrivka (1957), Alžbeta Siposová (1944),

Program na júl
AMFITEÁTER
Začiatok filmových predstaví o 21.30
hod., od 22. júla o 21. hod.
1., 2., 3. piatok - sobota - nedeľa
PIRÁTI KARIBIKU: V neznámych vodách
Johnny Depp sa vracia vo svojej najúspešnejšej
úlohe kapitána Jacka Sparrowa. Keď mu cestu
skríži žena (Penelope Cruz), nie je si istý, či ho
stále miluje. USA, nevhodné do 12 r., 140 min.
Vstupné: 2,50 eur
4., 5. pondelok – utorok V PERINE
Magický svet dobrých a zlých snov, ktorý sa ukrýva
v našich perinách, ožije v muzikálovej rozprávke.
Hrajú: L. Bílá, J. Mádl, B. Polívka, D. Rollins a ďalší.
ČR, nevhodné do 12 r., 103 min.
Vstupné: 2,50 eur
6., 7. streda – štvrtok ZDROJOVÝ KÓD
Akčný thriller o vojakovi, ktorý sa prebudí v tele
neznámeho muža a zisťuje, že sa práve zapojil do

Štefan Moszor (1948), Tibor Katona
Dňa 5. júla uplynie rok, čo nás
náhle opustila naša mama, stará mama a prastará mama Anna
Bednárová. S láskou a so smútkom v srdci na ňu spomína dcéra
Soňa a syn Roman s rodinami.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku.
Veľmi vrúcne ho chceme objať, no
nevieme, ako tú nekonečnú diaľku zdolať. Vieme iba to, že sa už
k nám nevráti, preto srdcia stále
trpia a more sĺz steká po tvári. Dňa
13. júna sme si pripomenuli prvé
výročie plné smútku a bolesti, keď
krutá smrť od nás odtrhla nášho drahého manžela, otca, dedka Jána Dóku. S láskou spomína
manželka a ostatná rodina.
S láskou spomíname na otca, starého otca Pavla Benčíka, ktorý by
sa 15. júla dožil 90 rokov.
Čas neúprosne plynie... Dňa 18.
júna sme si pripomenuli 1. výročie
úmrtia nezabudnuteľného človeka, otca a starého otca Pavla Horníka. S láskou na neho spomínajú
deti s rodinami.
Stíchlo srdce i tvoj hlas, no zostali krásne spomienky v nás. Dňa
4. júna uplynulo 15 rokov, čo nás
navždy opustil náš drahý manžel,
otec, dedko, brat a švagor Rudolf
Podmanický. S láskou na neho
spomínajú manželka, syn, dcéra s
rodinou, súrodenci s rodinami.
Venujte prosím tichú spomienku nášmu drahé-

mu zosnulému Lackovi Poórovi,
ktorý by sa bol 5. júna dožil 80 rokov. Milujúca manželka a dcéra s
rodinou. Fájó szívvel emlékezünk
drága halottunkra Poór Lászlóra,
aki 2011 június 5-én töltené be
80-adik életévét. Szerető felesége Erzsike és lánya Éva családjával.
Odišiel si kdesi v diaľ, zostal nám
len smútok a žiaľ. Oči plačú,
srdce bolí, možno nám čas rany
zhojí. Dňa 30. júna si pripomenieme prvé výročie rozlúčky s naším
drahým Štefanom Sipekym, ktorý nás opustil vo veku 79 rokov.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami
tichú spomienku. Ďakujeme. Smútiaca rodina.
Tri roky uplynú 14. júla, kedy nás
navždy opustil milovaný manžel,
otec, syn a dedko Michal Bučan. Navždy ostáva v našich srdciach. Kto ste ho poznali, venujte
mu prosím tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka Anna, matka a deti s rodinami.
Dňa 24. júla uplynie 21 rokov, čo
nás navždy opustil manžel, otec
a dedko Ján Fodor. S láskou
spomína celá rodina.
Dňa 14. júla si pripomíname 1. výročie, čo nás
navždy opustila naša milovaná dcéra, sestra, krstná mama a švagriná Adriana Levická.
S láskou na Teba spomíname, navždy ostaneš
v našich srdciach. Mama, sestra, krstné dcéry
a švagor.
Dňa 9. júla uplynie 25 rokov, čo
nás navždy opustil manžel, otec
a dedko Ján Škrabák. S láskou
na neho spomína celá rodina.

náročnej misie. USA, nevhodné do 12 r., 110 min.
Vstupné: 2,50 eur

ČR, nevhodné do 15 r., 85 min.

9., 10 sobota – nedeľa HOP
Cukríčky, sliepočky a poriadny rock´n´roll.
Komédia je obľúbenou kombináciou hraného
a animovaného filmu. USA, 100 min., slov. dabing
Vstupné. 2,50 eur

14., 15. štvrtok - piatok
TVOJ SNÚBENEC, MÔJ MILENEC
Priateľstvo, alebo láska svojho života? Komédia.
USA, nevhodné do 12 r., 110 min.
Vstupné: 2,50 eur

11. pondelok THOR
Všemocný boh hromu svojou aroganciou a pýchou
privedie svet Asgardu do vojny. USA, nevhodné do
12 r., 130 min. čes. dabing.
Vstupné: 2,30 eur

16., 17. sobota - nedeľa
VO ŠTVORICI PO OPICI 2
Tentokrát sa hrdinovia vydajú do exotického
Thajska. USA, nevhodné do 15 r., 102 min.
Vstupné: 2,50 eur

12. utorok KAZATEĽ
Kňaz zaprie svoje poslanie, aby našiel upírov, ktorí
mu uniesli neter. Horor. USA, nevhodné do 15 r.
Vstupné: 2,50 eur

18. pondelok LÁSKA A INÉ ZÁVISLOSTI
Film o netypickom milostnom príbehu. Hrajú: A.
Hathaway, J. Gyllenhaal. USA, nevhodné do 15 r.,
112 min.
Vstupné: 2,50 eur
19. 20 utorok - streda
KŠEFT ZA VŠETKY PRACHY
Ako zarobiť prachy a nemať nepriateľov? USA /V.
Británia, nevhodné do 15 r., 103 min.
Vstupné: 2,50 eur

13. streda PREDPREMIÉRA
CZECH MADE MAN
Nová česká komédia o tom, že kto nič nerobí,
nezarobí. Život kráľa internetových domén.
V hlavnej úlohe držiteľ Českého leva Jan Budař.

Vstupné: 2,50 eur

Vydáva Mestský úrad Senec. Adresa redakcie: Mestský úrad Senec, šéfredaktorka Mgr. Eva Lauková, tel.: 0903 621 880. Redakčná
rada: PhDr. Gabriella Németh - predsedníčka, Ing. Helena Krajčovičová, Mgr. Marek Vincze, Mgr. Peter Szabo, Monika Škovránková,
Ing. Brigita Glončáková, Mária Rovenská, Martina Martišovičová, Ladislav Nádaský. Inzercia: 0903 621 880, sencan@senec.sk. Tlač:
PROMA, Senec. Registrované pod číslom OÚ SC-3/98. Nevyžiadané rukopisy nearchivujeme a nevraciame. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť a jazykovo upraviť. Za obsah článku zodpovedá autor, stanovisko redakcie sa nemusí zhodovať
s uverejnenými príspevkami. Nepredajné.
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21. štvrtok RITUÁL
Nadprirodzený thriller, ktorý hovorí
o tom, že Diabol môže zasiahnuť aj na
najsvätejšom mieste na Zemi. USA,
nevhodné do 15 r., 114 min.
Vstupné: 2,30 eur
22. piatok MEDVEĎ YOGI
Miláčik malých aj veľkých prvýkrát
na veľkom plátne! Musí dokázať, že
je naozaj múdrejší ako priemerný
medveď. USA, 80 min., slov. dabing.
Vstupné: 2 eurá
23., 24. sobota – nedeľa
RÝCHLO A ZBESILO 5
Sú jednoducho rýchli a zbesilí už po
piaty raz. USA, nevhodné do 12 r.,
100 min.
Vstupné: 2,50 eur
25. pondelok RANGO
Film zaujme divákov bez rozdielu
veku. USA, slov. dabing.
Vstupné: 2 eurá
26. utorok PREDPREMIÉRA
VRESKOT 4
Najdesivejšia hororová séria je späť!
USA, nevhodné do 15 r., 111 min.
Vstupné: 2,50 eur
27. streda KRÁĽOVA REČ
Vystrašená krajina potrebuje nového
vodcu. Film inšpirovaný skutočným
príbehom kráľa Juraja VI. Oscar
za najlepší film roku 2011. USA,
nevhodné do 12 r., 118 min.
Vstupné: 2,50 eur
28. štvrtok VODA PRE SLONY
Výpravná romanca z cirkusového
prostredia 30. rokov minulého
storočia o zakázanej láske. Film
nakrútený
podľa
celosvetového
knižného bestselleru. Hlavné úlohy:
držiteľka Oscara R. Witherspoon
a hviezda ságy Zatmenie R. Pattinson.
USA, nevhodné do 12 r., 121 min.
Vstupné: 2,50 eur

Múzeum má svoj ERB
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Turecký dom:
Výstavy v múzeu

Odkaz na pergamene.
Výstava prezentuje časť takmer
dvoch stoviek pergamenových
rukopisov českej, slovenskej,
nemeckej, francúzskej, talianskej proveniencie z 11. - 20.
storočia, nachádzajúcich sa
vo fondoch Archívu literatúry
a umenia Slovenskej národnej
knižnice v Martine. Okrem toho
predstavuje aj výrobný proces
Dr. Ladislav Vrtel odovzdáva erbovú listinu múzea riaditeľovi kultúr- pergamenu, jeho spracovávaneho strediska Mgr. Petrovi Szabovi (vpravo), a Mgr. Gáborovi Strešnie a použitie. Výstava bude
ňákovi, vedúcemu Mestského múzea v Senci.
sprístupnená do 14. októbra.
Mestské múzeum v Senci už od
začiatku roka 2011 používalo
svoje heraldické znamenie odvodené od mestského erbu. Došlo
k tomu na základe zapísania
erbu múzea do Heraldického registra SR vedenom na ministerstve vnútra. Erbovú listinu, ktorú
vystavil Heraldický register SR,
múzeu odovzdali v rámci vernisáže výstavy Odkaz na pergamene 13. mája. Listinu vo funkcii
herolda Slovensko odovzdal Dr.
Ladislav Vrtel, hlavný štátny
radca pre heraldickú tvorbu,
akademik Medzinárodnej heraldickej akadémie. Oficiálny opis
erbu je nasledovný: v modrom

štíte medzi dvoma zlatými privrátenými mamutími klami strieborný lev v zlatej zbroji, prevýšený zlatou, rubínmi zdobenou
korunou. Štít je zdola ovinutý
zlatou modrolemou, purpurom
podšitou stuhou usporiadanou
do troch segmentov – stredného s nápisom SENEC, pravého s nápisom SZENC a ľavého
s nápisom WARTBERG. Nad
horným okrajom štítu nápis MÚZEUM. Senecké múzeum je prvé
z inštitúcií tohto typu vlastniace
erb udobrený Heraldickým registrom SR. (gb), foto Margit Polák.
(gs)

Stála
expozícia
prírody
a starších dejín Senca a jeho
okolia.
Osídlenie Senca a okolia od
doby kamennej, história stredoveku a novoveku v archeologických nálezoch a archívnych
dokumentoch, živá i neživá príroda od Čiernej Vody po Svätý
Martin. Preparáty zvierat, nálezisko mamuta v Senci.
Otvorené - utorok: 10. - 16.,
streda - piatok: 10. - 18., do
konca septembra aj v sobotu:
14. - 16. hod.

Vyrábali aj DEKORAČNÉ papiere

29., 30., 31 piatok - sobota - nedeľa
MACKO PÚ
Nový príbeh Macka Pú po prvýkrát
v kinách na Slovensku! Animovaná
rodinná komédia. USA, 70 min., slov.
dabing
Vstupné: 2,50 eur

Pripravujeme:
v Parku oddychu
Najsledovanejšia zábavná relácia
TV Markíza

SUPER LETO S PARTIČKOU
28. augusta, nedeľa o 19. hod.
Populárne televízne hudobno zábavné improvizačné posedenie,
do ktorého sú zatiahnutí aj diváci.
Hrajú: Petra Polnišová, Daniel Dangl,
Roman Pomajbo, Marián Miezga,
Lukáš Latinák, Róbert Jakab, Juraj
Kemka, Richard Stanke
Hudobný doprovod: Marián Čurko
Réžia: Daniel Dangl
vstupné 12 eur

Do celoštátnej akcie Noc múzeí a galérií sa v máji zapojilo
už druhýkrát aj senecké múzeum. V Tureckom dome od
druhej hodiny popoludní sa
pod vedením odborných reštaurátorov Slovenského národného archívu v Bratislave
vyrábali škrobové dekorač-

né papiere, turecké papiere,
pečatilo sa historickými pečatidlami do vosku. Koncert
autentického folklóru síce
mračná zahnali z námestia do
priestoru expozície prírody, no
okrem vydareného koncertu
mali návštevníci pôžitok aj z
tunajšej vynikajúcej akustiky.

Večer nasledovala odborná
prednáška archeológa Mgr.
Radoslava Čambala o okolitých nálezoch a náleziskách
najmä z doby železnej.
Približne 150 Senčanov a ďalších návštevníkov zo Šamorína, Lehníc a aj z Bratislavy si
užilo skvelý a hodnotný deň.
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Göcsörtös régi fa
A régi fának gyümölcse mért más?
Mit eddig termett sok-sok őse itt?
A lég és felhő felette hű társ!
Arany napsugár ma is még hevít!
Forró nyaraknak minden perce int,
teremd a régit te hű fa megint!

SPLNILI si sen, ihrisko slúži

Száz tavasz látta, virágba borult,
zajlott az élet, bódult méhraj,
gyönyörű tavasz jövőbe hódolt,
édes gyümölcse lágy yolt , mint a vaj,
apraja nagyja ette jó ízzel,
tiszta volt a bor! Nem vegyült vízzel!
Derék, göcsörtös régi fa, segíts!
Hamvas gyümölcsöd maradjon mi volt!
Ősi szent hittel az égbe segíts,
új termésed ne legyen már korcs!
Sok tavasz vár rád, szent régi hévvel,
teremd a régit, hűség így érvel!
Kikelet, jövőd az utad jelzi,
minden gyümölcsöd mi volt, az legyen!
A szent kikelet tétovát kelti,
ízes gyümölcsöt nevelőd egyen!
Lesz, ami lesz majd... az a fa él csak,
mely régit terem, bár zord az évszak!
Mgr. Katona Roland

Pre radosť menších a pre uspokojenie dospelých sa podaril náš sen – upraviť areál,
školský dvor pre voľnočasové aktivity žia-

kov I. stupňa.
Realizácia sa začala počas
aktívnej činnosti bývalého
riaditeľa ZŠ s vjm Alberta
Molnára Szencziho, PaedDr.
Zoltána Metznera. Upravil sa
terén a bolo zakúpené ihrisko. Montáž a sprístupnenie
areálu sa realizovali v máji
toho roku. V júni sme areál
odovzdali do úžívania. Chýbajú síce ešte lavice, ale do
konca júna sa má aj tento nedostatok odstrániť.
Ďakujeme našim sponzorom,
bez ich pomoci by sme nemohli realizovať
Mgr. Erika Takács
náš sen.
riaditeľka ZŠ A. M. Szencziho

Megvalósították álmukat
A kicsik nagy-nagy örömére, s mindannnyiunk megelégedettségére elkészült a
„szép udvar”, ahová jóleső érzés kimenni, eltölteni a szabadidőt kicsinek és nagynak.
Sikerült befejezni az előző igazgató,

Metzner Zoltán által elkezdett játszótér
felállítását, bár még hiányoznak a padok,
illetve az ülőalkalmatosságok.
Bízom benne, hogy amikor az iskolaújság megjelenik, már ez a hiányosság is
a múltté lesz.

Na ceste do histórie RÍMSKEJ ríše
Spoločnosť AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o., v kooperácii s Rakúskym kultúrnym fórom a Rakúskym veľvyslanectvom pozvali takmer 75 žiakov zo ZŠ A. M.
Szencziho a ZŠ Matej Bela zo Šamorína, na
výstavu krajiny Dolného Rakúska s názvom
Získať - objaviť - zažiť v rímskej krajine Carnuntum. V tomto duchu sa nesie národná
výstava, ktorá sa koná do 15. novembra
2011 na troch miestach: Hainburg, Petronell-Carnuntua a kúpele Deutsch Altenburg.
S oboma mestami a okolím je spoločnosť
AVE spojená dlhodobým partnerstvom,
ktoré zabezpečuje služby v oblasti komunálneho odpadového hospodárstva.
Deti boli po návšteve výstavy nadšené.
Ocenili pozvanie spoločnosti AVE na taký-

to výlet, na ktorom sa mohli bližšie dotknúť
kultúry starého Ríma. Od spoločnosti AVE
si navyše odniesli na pamiatku drobnosti v

podobe tašiek s reklamnými predmetmi a
sladkosťami a nechýbal ani informačný leták o potrebe triedenia odpadu.

Szponzorált tanulmányi kirándulás CARNUNTUMban
Iskolánk 45, hatodikos és hetedikes tanulója vehetett részt május 23-án az AVE
osztrák-szlovák tulajdonú hulladékfeldolgozó cég által szponzorált, az Osztrák
Kulturális Intézet által szervezett ausztriai
tanulmányi kiránduláson.
Mivel a cég ausztriai partnere a felvilágosító kampányt tartja a legcélratörőbb megoldásnak annak elérésére, hogy már fiatal korban tudatossá váljék környezetünk
védelme, a hulladék szelektálása, emellett
hazájának kulturális értékeit is célja bemu-

tatni, minden évben kiválasztanak néhány
iskolát, melyek egy tanulmányi kirándulás
során ingyen megtekinthetik a határhoz
közeli római kori emlékeket.
Utunk először Heinburgba vezetett, ahol a
ma Kulturfabriknak(„Kultúragyár”) nevezett
egykori dohánygyár épületében található,
több ezer évet felölelő interaktív történelmi
kiállítást nézhettük meg, kiváló idegenvezető kíséretében, a római kori emlékektől a
XIX.század végének felfedezőiig.
Innen Petronell-Carnuntumba, a római

kori szabadtéri múzeumba utaztunk, ahol
a kiadós ebédet követően saját bőrünkön
tapasztalhattuk, hogy milyen lehetett a római polgárok működő fürdője, ugyanis az
áprilisban átadott rekonstruált építményben jól befűtöttek, hadd lássa a látogató,
hogy lehet még melegebb a kinti harminc
foknál...Ennél érdekesebb csak a közös illemhelyek virtuális kipróbálása volt, illetve
tanulóink beöltözése római polgári és polgárnői ruhába a Lucius-villában.
Matus Mónika
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Deň plný POUČENIA a zábavy

Pol dňa zábavy, ale aj predvádzania činností záchranných a ozbrojených zložiek
a ich techniky, tanca či športu zorganizovala organizácia
Piccard Senec v spolupráci
s mestom. Na 5. ročníku Akčného dňa si na svoje mohli
prísť všetky deti, no najviac
ich lákalo previezť sa v člnoch
a na kajakoch po hladine Slnečných jazier, „vygúľať sa“
v priesvitnej guli alebo vyblázniť sa na penovej párty.
Slnko svietilo, znela hudba pod
taktovkou dídžeja Roba Matejku a všade bola dobrá nálada.
Prišli profesionálni hasiči, ale
aj dobrovoľní so svojou starou
„Barborkou“. Deti videli, ako
zachraňujú ľudí z horiaceho
auta, ale aj na vode, mohli si
vyskúšať hasiť plamene historickým čerpadlom. Akčné
scénky predviedli aj kukláči,
chytajúci predajcov zbraní či
drog, deti si mohli vyskúšať,
ako sa berú odtlačky a strieľa
z naozajstných zbraní. Zaujali
aj psovodi a poslušné policajné psy. Nechýbali záchranári
zdravotníci, zachraňujúci životy na zemi aj na vode. Všetci
si mohli vyskúšať, že nie je
jednoduché strieľať z luku. Zábava bola aj na mechanickom
býkovi a v skákajúcom hrade.
A kto chcel, aby sa mu trochu
krútila hlava, povozil sa na
malom drevenom kolotoči či
na „naozajstnom“ veľkom.
Deti išli oči nechať na seneckých taekwondistoch, medzi
ktorými bol aj majster sveta
a tréner Tibor Labuda. Keď

nohami prerážali dosky či rukami škridle, zatajovali dych.
A keď sa tancovala Zumba,
niektoré by sa na pódiu tiež
rady videli. Zaujalo ich však
aj zdobenie perníkov. Akciu
vtipne moderoval nezastaviteľný Roman Pomajbo (ale
aj Paťo Bujna), ktorého prišla podporiť aj jeho manželka
a dcérky. Staršia Bibinka (2,5)
prezradila, že najviac z celého
podujatia sa jej páčil tatinko.
Jakubovi Pankiewiczovi (6)
zase hasičské autá či guľa na
vode a jeho bratrancovi Miškovi Kovácsovi takmer všetko.
Ten mal smolu, delobuch mu
pri policajnej akcii zasiahol
nohu, nemohol si vychutnať
ani penovú párty. Maťkovi pri
rovnakej akcii trafila malá časť
delobucha tvár, dá sa hovoriť
o šťastí. Ďalšie deti rachot vyľakal. Policajti sa ospravedlňujú, organizátori už rozmýšľajú
nad tým, ako na budúci rok
bezpečnosť ešte viac posilniť.
Eva Lauková, foto Ján Lauko

14

SENČAN jún 2011

ŠPORT

Senecké HÁDZANÁRKY
hrajú najvyššiu súťaž!

Pozvánka na
PLÁŽOVÚ PARÁDU

Hádzanársky klub Piccard Senec usporiada v dňoch 2. a 3.
júla II. ročník turnaja v plážovej
hádzanej. Uskutoční sa na juhu
v Slovenskom pohári). Po Slnečných jazier a organizátor ho
odchode odtiaľ sa stal tréne- obohatil aj o zápasy mužov. Po
rom prvoligových hádzanárok vydarenom 1. ročníku sa okrem
v Senci, s ktorými v nastávajú- slovenských ženských aj mužcej sezóne postupuje vyššie. ských celkov prihlásili aj družHráčky ŠKP Piccard Senec stvá z Francúzska a Poľska. Srdečne pozývame!
(el)

Ako hrom z jasného neba
zapôsobila správa, že hádzanárky Piccard Senec
budú v ročníku 2011/2012
hrať hádzanársku Interligu,
spoločnú slovensko-českú
súťaž WHIL.

budú trénovať a domáce zápasy hrať v Pezinku, nakoľko
regulárna hala v Senci stále
nie je. Letná príprava sa už
začala.
V Interlige hrá osem českých
celkov (Olomouc, Slavia Praha, Zlín, Veselí nad Moravou,
Jindřichův Hradec, Písek, Poruba, Most) a päť slovenských
(Slovan Duslo Šaľa, Iuventa
Michalovce, ŠKP Piccard Senec, Danlog Partizánske, Slávia Nitra-Sereď). O tom, ktoré
hráčky budú Senec reprezentovať, sa rokuje. Eva Lauková

Z 1. ligy sa posunuli na hádzanársky piedestál. Ako sa
to udialo? Jóbovku vysvetľuje predseda klubu František
Gábriš: „S ŠKP Bratislava sme
vytvorili spoločné družstvo.
Hrať budeme pod názvom
ŠKP Piccard Senec.“ Trénerom zostáva Štefan Kelemen,
ktorý už v Interlige pôsobil ako
kormidelník nováčika WHIL
z Bánoviec nad Bebravou (so
Šaľou v minulosti získal dva
majstrovské tituly a víťazstvo

Víťazstvo vo FRANCÚZSKU povzbudilo
Ženy - hádzanárky Piccard
Senec si zapísali ďalší pekný
úspech. Vyhrali dobre obsadený 19. ročník medzinárodného turnaja vo francúzskom
meste Saint Brice, keď vo finále porazili domáce hádzanárky
z klubu Reims, hrajúce najvyššiu francúzsku súťaž, o dva góly
(9:7). Doteraz zakaždým vyhral
turnaj práve tento celok... Hralo sa dvakrát 20 minút, medzi
šiestimi súperiacimi družstvami
boli Francúzky, Nemky, Dánky
a Poľky. Senčanky potvrdili svoju kvalitu, na medzinárodných
turnajoch sa im darí. Vlani skončili na tomto turnaji na druhom
mieste. „Prvé zápasy sme vyhrali vysoko, s Nemkami a Poľkami, v ktorých hrali aj po dve

reprezentantky, boli výsledky
tesnejšie. Zabrala predovšetkým naša obrana,“ vraví pred-

seda klubu Piccard František
Gábriš, ktorý na turnaji suploval
trénera Kelemena. Z rodinných

dôvodov nemohol s družstvom
vycestovať.
Ktoré dievčatá sa o úspech zaslúžili? F. Gábriš: „Tri hráčky zo
základnej zostavy brankárka
Denisa Šufliarska, ktorá vo finále vychytala aj nemožné, pochvalu si zaslúži Kristína Kupkovičová, Michaela Palková,
Katarína Galiková, ale aj osem
nádejných dorasteniek. Všetky
sa samozrejme tešili z víťazstva
a pohára. Šampanské sme ešte
neotvorili, ale budeme mať príležitosť,“ naznačil veľké zmeny
F. Gábriš. Na tomto turnaji sa
opäť presvedčil, že keď sú hráčky zdravotne v pohode, súperky
majú problém...

Beach VOLEJBAL pozýva!

Volejbalový klub (VK) Tajovského srdečne pozýva všetkých
seneckých nadšencov volejbalu na 1. ročník seneckej beach
volejbalovej ligy. Dva turnaje žien, mužov a mixu (vekové kategórie od 14 do sto rokov) sa konajú 23. júla a 13. augusta. Prihlásiť sa treba do 20. júla na e-mail vk.tajovskeho@gmail.com,
alebo osobne u pani Mészárosovej vždy v nedeľu poobede na
beach volejbalovom ihrisku na južnej strane jazier. Prihlásení
dostanú propozície najneskôr 21. júla podľa počtu a záujmu

Eva Lauková

v jednotlivých kategóriách. Tešíme sa na všetkých volejbalistov a volejbalistky! Turnaje sú otvorené aj pre volejbalistov rekreantov! VK Tajovského zároveň hľadá do budúcej sezóny
dievčatá - záujemkyne o športovú prípravu vo VK, predovšetkým budúcoročné žiačky 4. až 7. ročníkov ZŠ a osemročného
gymnázia. Ak majú záujem aj staršie alebo mladšie žiačky, radi
ich privítajú! Info na e-maile vk.tajovskeho@gmail.com alebo
osobne u trénerky Mészárosovej.
(r)
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Hokejbalovou HVIEZDOU Watberg
Víťazom Seneckej hokejbalovej ligy sa bez prehry stalo
mužstvo Watberg.
Aj druhý finálový zápas - derby dvoch seneckých mužstiev
- vyhral Watberg, keď v dramatickom stretnutí zdolal Playboy
2:0 (prvý zápas 3:1). Porazený
celok nevyužil niekoľko šancí
(chýbali mu traja stabilní hráči)
a šťastie častejšie stálo na strane Watbergu. V oboch celkoch
veľmi dobre zachytali brankári,
keď gólman víťaza bol vyhodnotený ako najlepší počas celej
sezóny. Watberg si však víťazstvo po vyrovnaných výkonoch
v tomto ročníku ligy právom
zaslúžil, obhájil tak vlaňajšie prvenstvo. Prekvapením je druhé
miesto tímu Playboy.
Celkové poradie: 1. Watberg
Senec, 2. Playboy Senec, 3.
Orly Modra, 4. Devils Petržalka,
5. Leaders Senec, 6. Empíria
Bratislava, 7. Reca Devils, 8.

Bernolákovo, 9. Pavúci Pezinok,
10. Dunajská Lužná, 11. Predators Nová Dedinka, 12. Skeletons Senec.
Najlepší brankár: Adrián Nogeli (Watberg Senec), najlep-

ší nahrávač: Tomáš Tengeri,
najlepší strelec, najproduktívnejší hráč základnej časti:
Tomáš Gašparík (obaja Playboy Senec), najproduktívnejší
hráč play-off: Róbert Kováč

(Watberg Senec), najužitočnejší hráč: Marek Repásy (Reca
Devils), majstri sveta (starí
páni): Miroslav Hrazdíra, Jozef
Demeš, Miloš Braxatoris.
Eva Lauková, foto Ján Lauko

ZVÍŤAZILI šport a dobrá atmosféra
(dokončenie zo str. 16)

„Tento ročník môžeme považovať za vrchol doterajších.
Takéto referencie máme aj od
zástupcov účastníkov turnaja,
v ktorom mladí hráči svojimi
výkonmi udávali jeho športovú úroveň. Odohrali celkovo
224 zápasov v ôsmich kategóriách, neobjavil sa ani jeden
protest či problém.“ Z tých približne 1500 hráčov mali smolu

dvaja, jeden skončil v nemocnici so zlomeným zápästím
a druhý si oblial nohu horúcou
vodou.

Megaturnaj v číslach

Megaturnaj sa hral na ihriskách v deviatich obciach
(Veľký Biel, Igram, Slovenský
Grob, Ivanka pri Dunaji, Nová
Dedinka, Čataj, Tomášov, Kráľová pri Senci, Bernolákovo).

Výkony chlapcov ocenila aj trénerská legenda Milan Lešický.

Zúčastnilo sa na ňom 75 družstiev, z toho 19 zo zahraničia
a 56 zo Slovenska, prišlo 36
klubov zo Slovenska, Česka,
Maďarska, Srbska, Bosny
a Hercegoviny. Ubytovanie
a stravovanie mali mladí futbalisti zabezpečené na ZŠ Tajovského v Senci. Keď Megaturnaj, tak aj mega stravovanie.
Účastníci turnaja skonzumo-

vali okolo tony zemiakov, 300
kíl cibule, osem prasiat, jedného býka, 5000 kusov párkov, 350 chlebov, 4000 kusov
pečiva, 100 litrov oleja, 150 kíl
zeleniny, 800 jogurtov, 200 litrovl sirupov, 2500 litrov vody
atď...

Eva Lauková
foto Ján Lauko
Viac foto na www.senec.sk

Patrik Varády (s ocenením) a Kristián Petráš z prípravky A prevzali
z rúk prednostu Obvodného úradu Senec Milana Stranovského cenu
pre najužitočnejší kolektív U11.
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ZVÍŤAZILI šport a dobrá atmosféra
Megaturnaj má za sebou 13. ročník, v okolitých obciach videli 224 zápasov
Najúspešnejším
domácim
tímom medzinárodného mládežníckeho
Megaturnaja
v Senci a jeho okolí sa stali
starší žiaci A klubu SFM Senec. Vo finále na štadióne vo
Veľkom Bieli zvíťazili nad Šamorínom 2:0.
Druhé miesta si odniesli mladší
žiaci A, prípravka B a prípravka
C, tretie priečky obsadili starší
žiaci B, mladší žiaci B a prípravka A.
Už sprievod výprav pešou zónou a slávnostné otvorenie turnaja pred mestským úradom
napovedali, že nadšenie mladých futbalistov vo veku od šesť
do 15 rokov a atmosféra budú
jeho najväčšími devízami. A aj
keď občas zapršalo, všeobecne
dobrej nálade to neubralo.
Mládežnícky turnaj Okres Senec a jeho priatelia má za sebou úspešný 13. ročník. Opäť

Víťazné mužstvo starších žiakov A SFM Senec.

v ňom zvíťazil šport, záštitu nad
ním prevzal generálny sekretár
Slovenského futbalového zväzu Jozef Kliment. Ako uviedol
prezident ŠK SFM Senec Ing.

Alexander Matlák, v takomto
prípade výsledky idú do úzadia. Aj keď sa bojovalo o každú
loptu a radosť aj smútok hráčov
ovládali, napokon v pamäti zo-

stane priateľská atmosféra na
štadiónoch v jednotlivých obciach, privítanie či starostlivosť
o hráčov.
(pokračovanie na str. 15)

Cenný úspech BASKETBALISTOV

Senčania zvíťazili v druhom ročníku basketbalového turnaja chlapcov GABBO Cup - junior 2011
V dvoch skupinách hrali chlapci ročník nar. 1997
a mladší.
Vo výbornej konkurencii si Senčania v domácom prostredí
poradili v skupine B so Sláviou
Trnava a s Topoľčanmi, v semifinále zdolali Pezinok 53:24
a v dramatickom finále vlaňaj-

šieho víťaza BK Klokani Komárno 42:35. Tento celok vyhral A
skupinu pred Pezinkom a Karlovkou Bratislava. Tretiu priečku
si vybojovali hráči BKP Pezinok.
V prvom ročníku turnaja Senčania skončili na treťom mieste.
Práca s trénerkou Gabrielou
Rebrošovou prináša ovocie,
chlapci opäť urobili veľký kvali-

tatívny jump.
Hráči víťazného seneckého
celku: Victor Ibara, Samuel
Hanák, Miroslav Sabo, Erik
Rajna, Róbert Rybár, Dušan
Vicena, Lukáš Kaduch, Samuel
Žák, Adam Slováček, Ivan Brtanyi, Peter Lančarič, trénerka
Gabriela Rebrošová. Najlepšia
päťka turnaja: Lukáš Kaduch,

Róbert Rybár (obaja Gabbo Senec), Matej Ondrejovič (BK Klokani Komárno), Krištof Švenk
(MBK Slávia Trnava), Martin
Kováč (BKP Pezinok). Najužitočnejší hráč: Lukáš Kaduch
(Gabbo Senec). Najlepší strelec: Halmeš (BK Domov Topoľčany).

Eva Lauková, foto Ján Lauko

Najužitočnejší hráč Lukáš Kaduch.

