Slovenský film Dom, v ktorom má dvojnásobné zastúpenie Senec, zbiera ocenenia (str. 8-9)

Ročník 21

Výnimoční ľudia, ktorí zviditeľnili mesto Senec, získali
Cenu primátora, resp. Cenu
mesta.
Z rúk primátora Karola Kvála
a viceprimátorky Heleny Nemcovej si ocenenia prevzali

HODOVALI
s jablkami
Opäť viac ľudí a jablkových
dobrôt sa objavilo na 3. ročníku podujatia Jablkové hodovanie.
(viac na str. 4)

október 2011

siedmi Senčania, ktorí svojou
prácou, resp. činmi, reprezentujú mesto Senec. Pozdraviť
ich prišli aj riaditeľ ZUŠ Mgr.
art. Gabriel Škriečka (hra
na flaute) a dve absolventky
školy Mgr. art. Zuzana Szabó

(operný spev) a Mgr. art. Petra
Mazúchová (klavír). Primátor
sa oceneným poďakoval za
ich doterajšiu činnosť a ocenil fakt, že mesto každoročne
môže z adeptov na tieto ceny
vybrať tých najlepších.

Vedenie mesta organizuje
16. novembra (streda) o 18. hod. v kinosále

OKRÚHLY STÔL

na témy: Priority mestského zastupiteľstva
a aktuálne témy Senca
Predstavíme Vám aj odborné komisie MsZ. Diskusia
bude príležitosťou získať informácie od primátora, ale
aj poslancov, akým spôsobom chcú napĺňať svoje
predvolebné sľuby a predstavy. Nosným bodom bude
hodina pre otázky k aktuálnej situácii v meste. V prípade potreby základných informácií k príprave na uvedenú tému, je možné informovať sa na sekretariáte MsÚ.
Ing. Gašpar Józan
poslanec Mestského zastupiteľstva v Senci

Zľava: Štefan Demitrov, manželka oceneného Ľudovíta
Mészárosa, Pavel Šilhár, Jozef
Zrnek, Viliam Michalovič, Anna
Lieskovská a Ivan Fendek.

(viac na str. 7)
foto Ján Lauko

Tradičná ZABÍJAČKA
Primátor Karol Kvál
a Spolok seneckých
podnikateľov pozývajú
na ukážky tradičnej ľudovej zabíjačky spojenej
s ochutnávkou zabíjačkových špecialít a kvalitného vínka v sobotu
3. decembra od 9. hod.
na Nám. 1. mája pred
kultúrnym domom.
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Na „DUŠIČKY“ sa pripravili
Mesto Senec a jeho cintoríny
sú pripravené na návštevy príbuzných, ktorí prichádzajú začiatkom novembra v súvislosti
so Sviatkom všetkých svätých
a Pamiatkou zosnulých.
Sviatok „dušičiek“ prináša so
sebou aj rôzne organizačné
zmeny, týkajú sa predovšetkým
cintorínov. V Senci sú štyri - na
Bratislavskej ul. a Boldockej
ceste (spravuje ich mesto), jeden v časti Sv. Martin a ďalší
patrí židovskej obci. Príjemná tichá hudba z domu smútku bude
znieť na najväčšom cintoríne na
Bratislavskej ul.
Ako uviedol Ladislav Nádaský,
ktorého firma zabezpečuje cintorínske služby, aj tento rok sa
predĺži otváracia doba, cintoríny budú otvorené od 8. hod.,
zatvárať ich bude mestská polícia podľa potreby, najskôr však
o 22. hod. „Týka sa to nielen
oficiálnych sviatkov, ale aj ví-

kendových dní pred nimi, keď
už ľudia prichádzajú na cintoríny.“ Mestskí policajti tam budú
v týchto dňoch chodiť častejšie,
aj keď cintorín na Bratislavskej
ul. monitorujú dve kamery.
Okrem tejto služby bude posilnený aj zber a vývoz cintorínskeho odpadu. Pracovníci
z odboru zelene, údržby a čistenia mesta už v predstihu pripravovali cintoríny na zaťažkávacie dni. Ako uviedla Ing. Viera

Ocenili SPRÁVNU ženu

Pekné ocenenie získala Margit
Polák, dlhoročná pracovníčka
mestskej knižnice v Senci.
V rámci kategórie nepedagogických pracovníkov dostala
cenu Katedra od rovnomennej
nadácie Zväzu maďarských
pedagógov na Slovensku.
Cena za celoživotnú prácu ju
veľmi prekvapila, pretože meno
oceneného tajili do poslednej
chvíle. Margitka sa pousmiala:
„Hm, za celoživotné dielo. Platí
to takmer doslova, veď ja som
sa narodila a hneď som bola
v knižnici... Som prekvapená

a dojatá. Prácu beriem ako samozrejmosť, nenapadlo ma, že
by ma niekto mohol takto oceniť. Robota ma veľmi baví, je to
môj životabudič.“
Cenu získala za prácu so seneckými deťmi, osvetovú prácu
v knižnici, vedenie literárneho
krúžku, organizovanie rôznych
kultúrno-výchovných podujatí,
osvetu v oblasti regionálnej histórie. Všetci okolo nej vedeli, že
ju ocenia, iba ona nie. Pobavene konštatuje: „Ani ku kaderníčke som nemohla ísť.“
V seneckej knižnici robila od
roku 1964, ešte aj dnes pracuje
s deťmi predovšetkým zo ZŠ
s vyučovacím jazykom maďarským, ale aj so škôlkarmi v literárno-čitateľskom krúžku. Priamo
v školskej knižnici vedie záujmový krúžok. Celkovo sa venuje asi
30 deťom. Zároveň vypomáha aj
v mestskom múzeu.
„Musím sa pri tejto príležitosti
poďakovať riaditeľovi mestského kultúrneho strediska, že som
sa tejto práci mohla venovať až
doteraz. Všeličo sa menilo, ja
som zostávala. Mám možnosť
stále pracovať s deťmi a to je
úžasné.“
Eva Lauková
foto Monika Matus

UNIKÁTNA
výstava hmyzu

Novú výstavu s názvom Zem
– planéta hmyzu otvoria v mestskom múzeu 25. novembra
o 17. hod. Bude zaujímavou exkurziou do sveta hmyzu, ktorý
svojou rozmanitosťou viac ako
milióna opísaných druhov dominuje našej planéte. Vďaka zápiskom, fotografiám a preparátom
vznikla expozícia s dôrazom na
hmyz tropických dažďových
pralesov rôznych oblastí Zeme.
Unikátna zbierka osloví tých,
ktorí túžia spoznať svet bezstaKolozsváriová, vedúca odboru, vovcov. Výstava potrvá do konca
podľa potreby robia aj vývoz apríla 2012.
odpadu na Boldockej ceste.
V bežné dni ho má na starosti
súkromná firma, v sobotu však Prednášky o vesmíre
túto činnosť zabezpečujú pra- 3. november: Vesmír na vlastcovníci mesta, ktorí sú na to nej koži (Ing. Ivan Bella, prvý
technicky pripravení. Návštev- slovenský kozmonaut, člen poníci cintorína na Bratislavskej sádky 27. expedície na MIR).
ul. majú k dispozícii aj toalety 9. novembra: Anomálie Slnečv zadnej časti domu smútku.
nej sústavy (RNDr. Ladislav KóEva Lauková mar, PhD., Slovenská akadémia
foto Ján Lauko vied).

Evanjelici majú
ZBOROVÉHO farára

Na slávnostných službách
Božích 17. septembra uviedli
v Senci do úradu doterajšieho námestného farára Tibora Jančíka, pochádzajúceho
z Dobrej Nivy. Na desaťročné
obdobie si ho za svojho farára
cirkevný zbor zvolil v máji tohto roku. T. Jančík v Senci pôsobí viac ako päť rokov a tak

ho mohli nielen seneckí evanjelici, ale aj ostatní obyvatelia
Senca spoznať pri rôznych
prácach v zbore i mimo neho.
Úvod zborového farára vykonal senior bratislavského
seniorátu Boris Mišina a slávnostným kazateľom bol emeritný biskup Ivan Osuský.
(el)
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Niektorí ZACHRAŇOVALI,
iní fotili
Pred výjazdom na Senec na
diaľnici D1 v smere do Bratislavy sa 11. októbra popoludní krátko po 15.30 hod. stala
vážna dopravná nehoda.
Vodička (27) z nej vyšla s podozrením na vážne poranenie
brucha a chrbtice a so zlomeninou ľavého stehna a popáleninami skončila v nemocnici,
kde ju transportoval vrtuľník.
Podľa vyšetrovania na mieste nehody prešla s osobným
vozidlom Fiat Marea mimo vozovky, pričom sa prevrátilo do
priekopy.
Po vyslobodení vodičky a jej
36-ročného spolujazdca z vozidla začalo auto horieť, hasili
ho seneckí hasiči. Pri nehode
bol aj Tomáš Lévai, príslušník
kriminálnej polície OR PZ Senec. „Nehoda sa stala predo
mnou, uvidel som odtrhnuté
plechy, prevrátené auto. Zastal
tam kamionista, z auta vyťahoval ženu. Keď začalo horieť,
ženu som rýchlo odtiahol čo

Reklamné PLOCHY
pod lupou mesta
Po inventarizácii reklamných
plôch mesto Senc bude pravidelne sledovať a vyhodnocovať dodržiavanie príslušného
všeobecne-záväzného nariadenia.
Upozorňujeme firmy a obyvateľov, ktorí vylepujú svoje
reklamy a oznamy mimo určených plôch, resp. nie sú zlegalizované, že mesto ich bude
odstraňovať na náklady tých,
ktorí nerešpektujú zavedené
pravidlá.
(r)

najďalej. Mala problémy, okrem iného si necítila nohy. Jej
spolujazdec bol na tom lepšie.
Snažil som sa vyčistiť priestor
na pristátie vrtuľníka, ktorým
zranenú leteckí záchranári po
ošetrení transportovali na Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny ružinovskej
nemocnice, muža odviezla
sanitka.“ Nebol to prvý zásah,

ÚSPEŠNÍ
dobrovoľní hasiči

Seneckí dobrovoľní hasiči kráčajú od úspechu k úspechu.
Na súťaži s historickou technikou sa im v októbri darilo v Budapešti. Spomedzi 22 zúčastnených družstiev zo Srbska,
Rakúska, Bosny a Hercegoviny, Poľska, Českej republiky
a Maďarska v silnej konkurencii obsadili 2. miesto, keď iba
o štyri sekundy zaostali za
víťazným družstvom z Bosny
a Hercegoviny.
Pod vedením veliteľa Jozefa
Bordácsa sa predtým zúčastnili na súťaži v Cychowe (Poľsko)
na V konkurencii 104 družstiev
obsadili pekné 4. miesto. Súťažili: J. Bordács, Alexander
Kuruc, František Daniš, Nikola
pri ktorom T. Lévai pomohol Bališová, Ľudovít Čandal, Pazachrániť ľudský život. Ako ďa- vol Stacho, Miroslav Masaryk
lej uviedol, aj v tomto prípade a Jozef Slávik.
(ab)
sa objavili „hyeny“, vodiči, ktorí
Predaj jabĺk
namiesto pomoci zraneným si
nešťastie nakrúcali, resp. fotili.
od 0, 25 eura
On sám sa nadýchal jedovatých splodín a musel navštíviť
Jablká slovenskej
špecialistu.
produkcie aj na zimné
Eva Lauková
foto seneckí hasiči

uskladnenie

Pon:
12.00 Ut-pia: 9.00 13.30 nebezpečenstva vzniku požiaru
Sob:
8.00 vykonávali hliadkovaciu činnosť

POŽIARE a prevencia
Každoročne Okresné riaditeľstvo HaZZ v Pezinku venuje pozornosť ochrane lesov pred požiarmi, predovšetkým v období
zvýšeného
nebezpečenstva
vzniku požiaru. I v tomto roku
zorganizovalo poradu pre zástupcov lesníckych organizácií.
Úlohy vyplývajúce z tejto porady
preverovali príslušníci OR HaZZ
v Pezinku v rámci výkonu štátneho požiarneho dozoru vykonaním šiestich tematických protipožiarnych kontrol, pri ktorých
sa nevyskytli žiadne nedostatky.
V čase vyhláseného zvýšeného
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v príslušných lokalitách okresov
Pezinok aj Senec.
OR HaZZ v Pezinku sa bude
venovať ochrane lesov pred požiarmi i v oblasti prevencie, predovšetkým plnením úloh vyplývajúcich z Programu propagačno-výchovnej činnosti. Aj touto
cestou by sme chceli požiadať
občanov, aby pri pobyte v našich lesoch boli disciplinovaní a
predišli tak možným požiarom.
kpt. Bc. Škvarková
OR HaZZ v Pezinku

POZOR! 2 voľné pracovné pozície: PC TECHNIK
Náplň práce: Úlohou PC TECHNIKOV je zabezpečovať služby v oblasti identifikácie
a odstraňovania porúch osobných počítačov, notebookov a periférnych zariadení
nachádzajúcich sa v domácnostiach alebo kanceláriách našich zákazníkov. Naši PC technici
neriešia len poruchy, ale poskytujú aj konzultácie a rady. Kandidáti musia mať skúsenosti
s inštaláciou softvéru, hardvéru a dokázateľné zručnosti v diagnostike problémov a ich
odstraňovaní. V prípade, že máte záujem, zašlite e-mail s vaším CV na praca@e-net.sk.

Do tela mailu pripojte nasledujúci súhlas: Zaslaním svojho CV a ďalších dokumentov obsahujúcich osobné údaje, poskytujem svoj súhlas spoločnosti e-Net, s.r.o., so sídlom Lichnerova 35, 903 01 Senec, IČO: 35 860 413, aby spracovávala
moje osobné údaje pre účely: poskytnutia zamestnania, získania informácii o vhodných pracovných miestach formou
ukladania na nosiče dát a do informačného systému spoločnosti a ich upravovaním alebo vyhľadávaním v nich v súlade
so zákonom č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov, a to až do odvolania písomnou formou.

17.30
12.30
17.30
12.00

hod.
hod.
hod.
hod.

Jablkáreň Dodofruct
Lichnerova 30, Senec
(prechod pri Unibanke)

tel.: 0915 971 732

Dôležité čísla
• Hasiči - 02/4592 3333, 150
• 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
Uzávierka novembrového
čísla mestských novín Senčan
je v piatok 18. novembra.
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ZAUJALO NÁS

Hodovali s JABLKOVÝMI dobrotami
Opäť viac ľudí a jablkových dobrôt sa objavilo na 3. ročníku podujatia Jablkové hodovanie.
Aj keď studený vietor sa snažil
odradiť, opak bol pravdou. Pribudlo nielen návštevníkov, ale
aj tých, ktorí dobroty z jabĺk
pripravili a – väčšina aj predávala. Našli sa však aj takí, ktorí
si pýtali symbolickú sumu, resp.
nechceli za ne ani cent.
Ako uviedla Jana Žilincová
z kultúrneho strediska (tá nielenže velila organizácii podujatia v Senci, ale aj napiekla, pripravila pyré a nechty jej zdobili
malé jabĺčka...), v hojnej miere
sa zapojili aj senecké školy napečením jablkových koláčov.
„Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli pri organizácii, pečení,
ale i tým ženám a dievčatám,
z ktorých sa na pár hodín stali
predavačky sladkých dobrôt.“
Na pultoch pred kultúrnym domom jablkové lahôdky z pekáčov a košíkov rýchlo mizli.
Výrobky svojich mám ponúkali
aj deti, do akcie sa zapojili škôlky, materské centrum, rodiny,
susedské partie. Lákali všakovaké štrúdle, koláče, žemlovky,
muffiny, perníky, šaláty, mušty,
ovocie čerstvé i sušené, ale aj

Vľavo Jana Žilincová z kultúrneho strediska s vlastnoručne napečenými koláčmi.

v tekutom stave – dobrý kalvados, mušt či jablkové pivo. Deti
si mohli jabĺčka aj nakresliť alebo vymaľovať, zaujali ich rôzne
techniky. K dobrotám sa ľuďom
ušli receptáre jablkových špe-

cialít.
Gazdinky si povymieňali recepty a už rozmýšľali, s čím prídu
na budúci rok a že veru toho
napečú ešte viac...
Hlavným organizátorom príjem-

nej akcie doplnenej o kultúrny
program bol Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci so seneckým mestským strediskom
a mestom Senec.
Eva Lauková, foto Ján Lauko

Za starostlivosť sa PRÍRODA vie odvďačiť
„Prekvapili predovšetkým výrobky a práce detí zo základných a materských škôl,“ konštatuje predseda Slovenského
zväzu záhradkárov v Senci Ján
Bilanič na Výstave ovocia, zeleniny, kvetov, malieb a prác,
ktorá má už viac ako 50-ročnú
tradíciu.

Kristián Stanko, víťaz aranžovania

Stoly v jedálni ZŠ Tajovského
žiarili všetkými farbami pestrej
jesene. Z plodov prírody nechýbali tekvice, šípky, šušky,
bukvice, makovice, semienka či
kvety. Upútali maľby, koláže aj
strašiak. „Aha, pamätáš sa, i my
sme z gaštanov všeličo vyrábali,“ bavia sa dvaja starší páni.

Výrobky z gaštanov obdivovali
aj deti.
Učiteľka z MŠ Kysucká Milena
Bilaničová je spokojná. „Bolo
tu vyše 500 prác, deti sa veľmi
tešili, keď ich pripravovali. Veľa
sa pri tom naučili o prírode, jeseni. Cieľom bolo poukázať na
to, čo daruje matka zem, keď

sa o ňu staráme. Rozvíjali si
pri tom fantáziu, predstavivosť,
pozorovacie schopnosti i jemnú
motoriku.“
Pozornosť priťahovali aj kaktusy
Pavla Glončáka, ktorý ich pestuje už viac ako 40 rokov a má
ich asi sto druhov. Keď s nimi
pracuje, dva dni si vyberá pichliače... Tento rok obohatil výstavu o kaktusy Aloe. „Doma ich
používame pri popáleninách,
stačí ich narezať. Zlepšujú hojenie popálenín, tlmia bolesť. Pestujem ich asi rok.“ Obdivuhodné
boli i jeho kolekcie jabĺk. Na stoloch sa však pýšilo aj ovocie a zelenina, čerstvá i zaváraná.
Najkrajšie produkty a práce: jablko Rubín - Ing. Pavel Glončák,
kolekcia - rodina Rózsová, práca
žiakov - ŠK pri ZŠ Tajovského,
aranžovanie kolektívov - MŠ Kysucká, aranžovanie žiakov - Kristián Stanko, aranžovanie dospelých - Natália Hrabinská. Vyhrať si
však zaslúžili všetci.
(el)
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SPEKTRUM

Jubilantka z BRIGÁDY Jána Žižku
Zuzana Zrneková sa 8. októbra
dožila krásneho životného jubilea 90 rokov. Pri tejto príležitosti
jej Ústredná rada Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov udelila Pamätnú medailu
M. R. Štefánika III. stupňa za
priamu účasť v odboji proti fašizmu.
Osobne jej ju odovzdala predsedníčka výboru ZO SZPB
v Senci MUDr. Oľga Čerbaničová a tajomníčka Ing. Lýdia Nedvědová. Aj v mene členov ZO
jej zaželali do ďalšieho života
pevné zdravie, šťastie, optimizmus a pohodu v kruhu najbližších. Z. Zrneková, ktorá je vo
výbornej psychickej kondícii, sa
tejto pozornosti veľmi potešila.
Zaspomínala si na minulosť, ani
vek jej z pamäti nevymazal dávnominulé, často nebezpečné

POCHVALA pre
malých turistov

Pochvalu od vedenia Základnej školy vo Veľkej Bíteši dostalo 21 detí s vychovávateľkami Andreou Šalkovičovou
a Jarmilou Mihálikovou zo ZŠ
Tajovského. V rámci turistického krúžku sa vybrali na Moravu
kráčať po turistických chodníkoch. Poznávací program pre
nich pripravila družobná škola
v Bíteši. V liste sa píše: Veľmi
ma teší, že môžem oznámiť iba
tie najlepšie referencie. Deti
pod vedením vychovávateliek
svojím správaním, záujmom
o poznanie, vytrvalosťou a disciplínou vzorne reprezentovali
nielen vašu školu a Senec, ale
aj Slovensko...
(el)

Zuzana Zrneková

zážitky.
Jubilantka sa narodila v obci
Kšinná v Bánovskom okrese.
Počas Slovenského národného

povstania sa zapojila do činnosti partizánskej brigády Jána
Žižku. Varila, prala, zásobovala
potravinami, nakupovala lieky.
Ale aj získavala správy o pohybe Nemcov a gardistov, ktoré
odovzdávala partizánom. Túto
činnosť vykonávala až do 5.
apríla 1945, kedy obec Kšinná
oslobodila Červená armáda.
Členkou ZO SZPB v Senci je
od roku 1980. Za priamu účasť
v domácom odboji proti fašizmu
je držiteľkou osvedčenia podľa
zákona 255/1946 Zb. Za svoju
prácu získala viaceré vyznamenania: Medailu k 63. výročiu
SNP (Obl. výbor SZPB Bratislava), Ďakovný list (ZO SZPB
Senec), Pamätnú medailu k 65.
výr. oslobodenia (Ministerstvo
obrany SR).
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Deratizáciou
proti MYŠIAM
Regionálny úrad verejného
zdravotníctva Bratislava vyzýva na vykonanie celoplošnej deratizácie do 15. novembra.

Jedným z opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení je regulácia
živočíšnych škodcov. Povinné plniť ho sú všetky fyzické
osoby (občania, podnikatelia),
právnické osoby a obce.
Za vhodných podmienok pravidelne dochádza k premnoženiu potkanov a myší v objektoch ľudských sídiel, ako aj
v priľahlých vonkajších priestoroch. Jediným efektívnym spôsobom ich regulácie je pravidelná celoplošná deratizácia
MUDr. Oľga Čerbaničová prípravkami schválenými na
foto Juraj Šebok
tento účel.
(r)

Splnili mu SMETIARSKY sen

Pre spoločnosť AVE je klient
prvoradý. Preto jej vedenie neváhalo ani pri nezvyčajnej požiadavke jedného z nich. Pán
Majerovský prišiel s prosbou, či
by mu v tejto firme pomohli pripraviť darček pre jeho kamaráta
Ivana Chobota. Ten je v súčasnosti úspešným podnikateľom
aj v Senci, no stať sa smetiarom
bol vždy jeho detský sen. Povedali si - prečo nie, a tak v deň
jeho menín sa pán Ivan spolu
s dvoma pracovníkmi spoločnosti AVE prezliekol do pracovného odevu.
Po školení o bezpečnosti práce
naskočil na korbu auta a zvážal
celý deň odpad v rodnej obci
Igram pri Senci. Jeho kamaráti
ho pri tom s úsmevom fotili a na-

krúcali na video.
„Nový“ pracovník si odviedol
prácu skvelo. Pre pána Chobota to bol neopakovateľný
zážitok, pričom by si to rád nie-

kedy aj zopakoval. Nuž, ako je
napísané na začiatku, želania
klientov sú pre spoločnosť AVE
prvoradé. Aj keď sú niekedy nezvyčajné. ☺

ŠMOLKOVIA s batohmi plných zážitkov
Večer a noc plnú zábavy a záhad zažilo 31 žiakov - Šmolkov
v Základnej škole na Mlynskej
ulici spolu s učiteľkami Teréziou
Grigovou, Viktóriou Musilovou,
Janou Tamášiovou a Annou
Mikulovou. Výroba lampiónov,
hľadanie pokladu v areáli školy či zumba v duchu príbehov
o Šmolkoch, to všetko prispelo
k dobrej nálade a nezabudnuteľnej atmosfére „Šmolkovania“,
ktoré sa konalo pri príležitosti
Medzinárodného dňa školských

knižníc z piatka na sobotu.
Na druhý deň ráno si malí Šmolkovia pobalili svoje zážitky do
batohov, aby sa o ne podelili
so svojimi rodičmi, ktorí na nich
netrpezlivo čakali pred bránou
školy. Šmolkovia, ich rodičia,
ako aj pedagógovia na záver
rozprávkovej noci spontánne
vyjadrili radosť z prežitých dobrodružstiev a tešia sa na ďalšie
stretnutia s rozprávkovými bytosťami. Mgr. Terézia Grigová
Mgr. Viktória Musilová
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Mesto OCENILO vzácnych ľudí
Do sobášnej siene mestského úradu prišli v očakávaní,
poctení pozornosťou mesta
a primátora. Prevzali si ocenenia (finančné, resp. vecné)
a zapísali sa do kroniky mesta.
Cenu mesta získali: Mgr. Viliam Michalovič - od 1. júla
1999 bol farárom farnosti Senec a dekanom Seneckého
dekanátu. Od 1. júla tohto roku
ho preložili na farnosť do Janíkoviec pri Nitre. Ako bude spomínať na Senec? „Uzavrel som
jednu etapu života, zostane
v mojom srdci. Spomínať budem s láskou a úctou.“
Mgr. Ivan Fendek - Desať rokov pôsobil ako pedagóg na
Gymnáziu v Senci, päť rokov
na ZŠ Mlynská. Bol dlhoročným poslancom mestského
zastupiteľstva. Od roku 1995
pracoval ako riaditeľ Bytového
podniku a od roku 1998 Dalkie
Senec. „Keď ma kedysi za niečo pochválili, nosil som plecia
vysoko. Pri ocenení sa nedá,
aby človek nepocítil spätnú
väzbu. No pochvaly má byť ako
šafránu. Každú robotu som
vždy robil ako svojho koníčka.
Ocenenia som nečakal. Je to
však satisfakcia, ktorá poteší
každého.“
Štefan Dimitrov - jeho meno
je späté s rybárstvom v Senci. Keď tu v roku 1972 založili
rybársky zväz, bol členom rybárskej stráže. Neskôr pracoval ako jeho tajomník a od roku
1980 je predsedom Mestskej
organizácie v Senci. Organizoval rybárske podujatia, brigády,
školenia, pracoval s mládežou,
staral sa o zarybňovanie a chov
rýb. Činný je aj v Slovenskom
rybárskom zväze.
MUDr. Pavel Šilhár - lekár
v pľúcnej ambulancii seneckej polikliniky. Je pravidelným
dobrovoľným darcom krvi, vlani vo februári získal Diamantovú plaketu profesora Janského.
Doteraz daroval krv 85-krát.
„Získať ocenenie je fantastický
pocit. Dobrovoľné darcovstvo
krvi je málo oceňované, vážim
si aj tých, ktorí naberú odvahu
a idú krv darovať prvý raz. My
ostrieľaní sa už nebojíme, doteraz som daroval 40 litrov krvi.

pekné časy, pod ktoré sa podpísal kolektív aj vedenie mesta.
Teraz si chodím pravidelne požičiavať knihy, už nie som žena
za pultom, ale pred pultom,“
usmieva sa Anka.

Anna Lieskovská má veľkú zásluhu na rozvoji mestskej knižnice.

V darcovstve to chcem dotiahnuť na 100 odberov a získať
najvyššiu Kňazovického plaketu.“ S touto humánnou činnosťou začal na vojenčine, keď
prišiel do Senca, zoznámil sa
s Miroslavom Guryčom. „Bol
to fantastický človek, utvrdil
ma v tom, že som na správnej
ceste.“
Anna Lieskovská - bývalá vedúca mestskej knižnice, kde
pracovala od roku 1981 až do
odchodu do dôchodku na konci minulého roka. Knižnica za

jej pôsobenia prešla veľkými
zmenami a vývojom. Zapojila
ju do celoslovenských podujatí s knihou, usporadúvala rad
podujatí pre deti, mládež aj dospelých, besedy s významnými
predstaviteľmi slovenskej literatúry. Nastavila vysokú latku pre
ďalšiu knihovnícku generáciu,
veď získala aj ocenenie Osobnosť slovenského knihovníctva.
„Najlepšie je, keď povolanie
je pre človeka hobby. U mňa
to vždy tak bolo. V knihovníctve som robila 47 rokov, boli to

Cenu primátora získali: Mgr.
Jozef Zrnek - spisovateľ, debutoval zbierkou lyrických básní
pre dospelých Verše pre Izabelu. Svojou tvorbou však oslovuje predovšetkým detských čitateľov. Prispieva do detských
časopisov, napísal a vydal niekoľko kníh pre mládež, ktoré si
zväčša sám ilustruje. „Vážim si,
že si ma mesto všimlo. Podpisujem sa pseudonymom Jozef
zo Senca, je to určité PR pre
mesto. Do Senca ma doniesli,
keď som mal tri mesiace, som
rád, že tu bývam, pretože je
blízko Bratislavy a jej kultúry,
kde si rád zájdem predovšetkým na operu.“ Aké má do budúcnosti plány? „Chcem napísať švejkovský román z mojich
vojenských čias, ale aj poéziu
nazvanú Lýrou ľahkej múzy
a pre deti rozprávky o vynálezoch.“
Ľudovít Mészáros - ako majster odbornej prípravy pôsobil
v poľnohospodárskych podnikoch, kde mal na starosti
výchovu a odbornú prípravu
učňov. Vo voľnom čase bol
trénerom hádzanárok. Za jeho
pôsobenia ženy Slávie Senec vybojovali titul majsteriek
Československa, dorastenky
postúpili do 1. slovenskej ligy.
Ocenenie prevzala jeho manželka.
Eva Lauková, foto Ján Lauko
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Spievalo sa, aj NÔŽKY tancovali

Po roku sa opäť stretli. Vľavo predsedníčka Červeného kríža v Senci Anna Legindiová blahoželá členke Červeného kríža.

Úctu k starším majú na pamäti
aj v Miestnej organizácii Červeného kríža. V októbri sa stretli
na spoločnom posedení tí, ktorí
dovŕšili viac ako 70 rokov. „Výborný program nám pripravili
na Základnej umeleckej škole
Fándlyho. Texty básní triafali
do detstva našich členov, hrali sa aj pesničky na želanie,

spievalo sa, i nôžky tancovali,“
vraví predsedníčka miestnej
organizácie Anna Legindiová.
Nechýbali ani tí, ktorí sú členmi
už od roku 1958. Prišla aj vyše
90-ročná Helena Füzesiová, bývalá riaditeľka materskej školy,
do ktorej chodila aj prednostka
mestského úradu Ing. Jarmila
Répássyová. Aj ona pozdravila

Potešili KLIENTOV

Dôchodcov zabávali
brušné TANEČNICE

Členovia Klubu dôchodcov
v Senci sa v októbri už pravidelne stretávajú pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Tentoraz sa
ich zišlo 195. Príjemne ich prekvapil kultúrny program. Vedúca
klubu Helena Majorová: „Časť
V modernom Domove sociálsme si zabezpečili svojpomocnych služieb Dom dobra (Domus
ne, len dva týždne pred posedebene) už pravidelne pripravujú
ním sme založili spevácky zbor.
pre svojich klientov rôzne kultúrNa stretnutí mal premiéru, spiene podujatia. V októbri ich potevali sa slovenské aj maďarské
šili pri príležitosti Mesiaca úcty k
ľudové pesničky, bolo naozaj
starším. Na programe spolupraveselo.“ O zábavu sa postarali aj
(el)
cujú aj so ZUŠ Fándlyho.
brušné tanečnice, nadšená bola

prítomných a zaželala im predovšetkým zdravie a pohodu.
„Spomienok na stretnutí nebolo
až tak veľa, to viete, ja pracujem
v Červenom kríži iba 36 rokov,“
konštatovala A. Legindiová. Na
začudované „iba“ reagovala:
„Kým žil Miroslav Guryča, duša
seneckého Červeného kríža,
spomínalo sa roky dozadu. Veď

predovšetkým mužská časť klubu. „Vedia spraviť dobrú náladu,
do tanca napokon zobrali mužov aj ženy,“ dodáva H. Majorová. Aj na ich vystúpenie boli len
a len pozitívne reakcie.
Na tomto stretnutí si však dôchodcovia aj zaspomínali na
tých, ktorí ich navždy opustili
a zablahoželali dlhovekým, ktorí sa dožili 80, 85 a 90 rokov.
Potešili ich darčekové balíčky.
Prítomných pozdravila aj viceprimátorka Helena Nemcová.
(el)

Tri dni POHODY členov jednoty
Po úspešných zájazdoch na Záhorí, Morave, Orave a Kysuciach
sa členovia Jednoty dôchodcov
v Senci v septembri vybrali na
Horehronie. Počasie bolo ako
na objednávku. Najprv sme sa
zastavili v Kremnici a jej historickej mincovni. Na pamiatku
návštevy si každý sám vyrazil
mincu. Spokojní sme sa presunuli na hrad, kde sme sa čo-to
dozvedeli o histórii hradu i mes-

ta. Prezreli sme si neskorogotický kostol Sv. Kataríny. Zdatnejší
z nás vystúpili po 178 schodoch
na hradnú vežu a pokochali sa
krásou prírody.
Druhý deň sme sa vyviezli železničkou z Čierneho Balogu do
Vydrovskej doliny, do lesníckeho
múzea. Náročná, ale zaujímavá
bola cesta lesom po náučnom
chodníku. Tretí deň sme začali
prehliadkou Bystrianskej kra-

sovej jaskyne a pokračovali do
Zvolena. Prehliadka hradu spojená s výkladom o jeho histórii
bola umocnená výstavou diela
Ernesta Zmetáka, významného
slovenského maliara a zberateľa. Samozrejme, že sme sa
zastavili aj na salaši na neodmysliteľné bryndzové halušky
a pirohy – každému podľa chuti.
Nechýbal ani spev. Boli to tri dni
pohody. Mgr. Jana Conortová

stál pri ňom od začiatku jeho
zrodu.“ Na stretnutí sa zúčastnili funkcionári, darcovia krvi, aktivisti, členovia zdravotníckych
družín, dobrovoľné opatrovateľky. Mladé opatrovateľky priviedli aj svojich klientov.
Eva Lauková
foto Ján Lauko

Darovali KRV
V októbri sa v Senci konal ďalší
z pravidelných odberov krvi, na
ktorom sa zúčastnili:
ALAPIOVÁ Eva (štvrtýkrát), ALBERTUSOVÁ Henrieta (4), ANTALOVÁ Edita (17), ÁRVOVÁ Zuzana
(8), BAIER Vladimír, Ing. (23), BARTOŠOVÁ Silvia (6), BOHONY Imrich (27), BOLEK Igor (3), BORKOVIČ Matúš (5), DORDAI Peter (20),
DORONYAY Marián (1), ĎURČOVÁ
Jana (12), FARKAŠ Jozef (56), FERNYÁK Mário (9), FILO Jozef (46),
FILOVÁ Kristína (1), FILOVÁ Zuzana (6), GALOVIČOVÁ Mariana (41),
GULDANOVÁ Viera (57), HANKO
Igor (51), HARANGOZÓ Zsolt (23),
HLAVATÝ Alojz (74), JENIS Maroš
(8), JUHAS Miloš (3), KARAS Ján
(29), KOLENČÍK Marián (6), KOLENČÍKOVÁ Renáta (15), KONEČNÁ Viera (4), KOREŇ Ondrej, Mgr.
(34), LANCZ Emil (90), MÉSZÁROŠOVÁ Eva (12), MÉSZÁROŠOVÁ
Zuzana (25), MOLNÁR Ernest (61),
NOVÁK Milan (53), PAVLOVSKÝ
Peter (12), PRÁZNOVSKÁ Mária
(51), SLOBODOVÁ Katarína (7),
STRÁNSKA Lenka (6), ŠRANKO
Juraj (2), ŠUŠLOVÁ Blanka (5), TAKÁČ Peter, Ing. (5), TÓTH Róbert
(17), VOBEROVÁ Lucia (5), ZÁVODSKÁ Emília (1), ZSIGMOND
Pavol st. (34).
ČK Senec
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Ubližujeme aj tým,
ktorých MILUJEME

Senčanka Judit Bárdos hrala vo filme Dom
s renomovanými hercami a mala z toho zážitok
Judit Bárdos hrá vo filme Dom jednu z hlavných postáv, mladšiu,
ešte snívajúcu Evu. Čaká ju maturita, až potom vysnená au pair
v Londýne. Zatiaľ však musí pomáhať na stavbe ,,svojho“ domu
a na útek potajomky zarábať. Toľko z filmu. Judit Bárdos je Senčanka od narodenia, v posledných rokoch býva cez týždeň v bratislavskom podnájme. Domov chodí zväčša cez víkendy, ale vždy
veľmi rada trávi voľný čas v Senci.
Čo vám v Senci najviac prirástlo k srdcu?
-Vyrástla som v Senci, takže
tu mám rodinu, priateľov, spomienky na detstvo... Je to veľmi
atraktívne, krásne mestečko,
najradšej mám samozrejme Slnečné jazerá.
Kde ste chodili na základnú
školu?
-V Senci na ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským.
Chceli ste byť ako dieťa herečkou? Otec Gyula Bárdos je
známy politik za SMK, mama
robí v médiách. Trochu ďaleko
ste padli od stromu. ☺
-Ako dieťa som dlho nechcela byť nič „konkrétne“, chodila
som na hudobnú výchovu, na
angličtinu, na dramatický krúžok, na konzervatóriu som sa
venovala hre na klavíri. Zaujímalo ma veľa vecí. Od stromu som
nepadla až tak ďaleko, moja
mama chcela byť herečkou,
aj ju prijali do Maďarského oblastného divadla na Slovensku,
ale vtedy už robila aj v rozhlase,
takže napokon sa rozhodla pre
iné povolanie.
Margita Polák z mestskej
knižnice v Senci nám prezradila, že ste ku nej chodili do
krúžku. Čo vám to dalo?
- Krúžok sa volá Kincskereső
a dal mi veľa. Chodila som tam
počas deviatich rokov základnej školy. Hrali sme aj konkrétne
divadelné hry, ale i našu „autorskú tvorbu“. Väčšinou to bol výber z poézie rôznych básnikov
na danú tému. Naučilo ma to
láske k literatúre a divadlu a za
to som Margitke veľmi vďačná.
Je dokonca naša bývalá susedka a moja dobrá kamarátka.

Do postavy Evy vo filme Dom
si vás vybrala režisérka Zuzana Liová. Vedeli ste, že žije
v Senci?
-Keď sa ma spýtala, odkiaľ pochádzam, bola pravdaže prekvapená. Pôvodná Senčanka nie
je, žije tu asi sedem rokov, ale
má tiež veľmi rada toto mesto.
Do akej miery ste si pri nakrúcaní rozumeli? Stretávate sa
aj v súkromí?
-Veľmi rýchlo sme sa skamarátili
a nakrúcať s ňou ma naozaj bavilo. Je to úžasný človek, stretávame sa doteraz.
Ako dlho ste film nakrúcali, čo
bolo pri tom najťažšie?
-Približne to bolo 40 dní, z toho
ja som nakrúcala asi 30 dní. Najťažšie na tom je, že sa pracuje
10 až 12 hodín denne, ale keď
si človek zvykne na ten režim, je
to radostná práca. Atmosféra pri
nakrúcaní bola veľmi pohodová
a rodinná, veľa sme sa smiali.
Hrali ste s ostrieľanými skúsenými hercami. Aký to bol
pocit?
-Je to pre mňa česť, že som si
mohla zahrať s takými veľkými
českými hercami, ako je Miroslav Krobot, Tatjana Medvecká,
atď. Bol to obrovský zážitok
a skúsenosť.
Priblížte pocit, keď ste si pozreli film v jeho konečnej podobe. Nepovedali ste si – Tak,
a už som naozaj herečka?
-Bola som veľmi pyšná na Zuzku Liovú, že dokázala vytvoriť
takýto pekný film. Na nakrúcaní
veľakrát nevieme, ako to bude
v samotnom filme vyzerať, takže keď som si to prvýkrát pozrela, uvedomila som si, že Zuzka
to mala všetko veľmi podrobne

Judit Bárdos (23) študuje herectvo na VŠMU v Bratislave a ako hosťujúca herečka pôsobí v Slovenskom národnom divadle a Divadle
Nová scéna. Stvárnila postavy Salome (Herodes a Herodias), Virgilie
(Coriolanus) a ďalšie. Za svoju debutovú postavu Evy vo filme Dom
získala na MFF Art Film Fest 2011 v Trenčianskych Tepliciach Modrého anjela za najlepší ženský herecký výkon.

vymyslené. A ja som vďačná, že
som si v Dome mohla zahrať.
Oslávili ste úspech na festivale s kamarátmi a rodinou?
-Rodičia aj kamaráti boli na premiére, mám z toho veľkú radosť.
Ale ak myslíte nejakú konkrétnu
oslavu, na to nie je čas, život ide
ďalej. Rodičia sú na mňa pyšní.
Na čom v súčasnosti pracujete a akou cestou by ste sa
chceli v herectve uberať?
-Chcela by som hrať v divadle
aj vo filme. Momentálne v SND

skúšam rozprávku Mechúrik Koščúrik a hru Lakomec od Moliéra. Okrem toho pripravujeme
inscenáciu aj v škole.
V decembri budú film Dom
premietať v Senci opäť. Skúste vlastnými slovami pozvať
Senčanov, aby si ho pozreli.
-Ak prídete „na Dom“, určite nebudete ľutovať. Je to film, ktorý
je o nás. Veď každý z nás často ubližuje tým, ktorých najviac
miluje.
Eva Lauková

Ocenenia scenára a filmu Dom:
• Prestížna Cena Krzysztofa Kieslowskeho na Medzinárodnom filmovom festivale (MFF) v Cannes za najlepší nerealizovaný stredoeurópsky
scenár( 2007) • Slovenská Cena Tibora Vichtu za najlepší scenár • Art
Film Fest Trenčianske Teplice - Trenčín 2011 - Najlepší mužský herecký
výkon (Miroslav Krobot), Najlepší ženský herecký výkon (Judit Bárdos)
• Filmový festival Titanic, Budapešť - Cena študentskej poroty • MFF
Pasavaris, Vilnius - Zvláštna cena poroty • MFF Anonimul, Rumunsko
- hlavná cena festival Anonimul Trophy
Uvedenie na festivaloch:
MFF Karlove Vary - 10 európskych režisérov očami Variety (ČR), CinEast 2011, (Luxembursko), MFF Anonimul 2011 (Rumunsko), MFF
Valladolid 2011 (Španielsko), MFF Espoo Ciné 2011 (Fínsko), MFF
Thessaloniki 2011 (Grécko), Festival Elles Tournent 2011 (Belgicko),
MFF Arras 2011 (Francúzsko), BFI London 2011 (Veľká Británia), MFF
Listapad 2011 (Bielorusko), MFF Molodist 2011 (Ukrajina), MFF Haifa
2011 (Izrael), MFF Göteborg 2012 (Švédsko) a ďalšie.
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„Inšpiroval ma ŽIVOT na Slovensku“
Scenáristka a režisérka Zuzana Liová najoceňovanejší slovenský film vo svete písala aj v Senci
Zuzana v očakávaní ďalších
oceňovaní v Londýne nám
svoj film priblížila so všetkým,
čo k tomu patrí. „Chcela som
natočiť príbeh o vzťahoch medzi otcom a jeho dvoma dcérami. Otec si myslí, že postavením
domov pre svoje deti im dá to
najlepšie, čo vie. Jeho presvedčenie však postupne rozkladá rodinné vzťahy a namiesto
šťastného domova vytvára
dusno, z ktorého chcú dcéry
ujsť. Je smutné, že jeho dary sú
nechcené a nepochopené.“
Film Dom je vo svete najoceňovanejší slovenský filmový
príbeh tohto roka. Príjemné
recenzie, spokojní diváci,
ocenenia... Čo k tomu ešte
chýba? „Mne by nič nechýbalo,
ani keby sme nedostali žiadnu
cenu. Teším sa, že sme urobili
dobrý film, ktorý oslovuje divákov v zahraničí a teraz už aj
doma. Nemusí sa páčiť každému, ale tak už to chodí. Ja mám
najväčšiu radosť, keď sa s divákmi po filme rozprávam, počujem spätnú väzbu. Teším sa,
keď mi niekto povie, že ho film
dojal alebo prinútil zamyslieť sa
aj nad svojím životom. Napríklad
veľa žien sa mi po uvidení filmu
zdôverilo, ako sa ich otec podobá na toho filmového. Možno
je to v spôsobe komunikácie,
v hľadaní tej najsprávnejšej cesty, ako pristúpiť k svojej dcére.
Láska k nej býva často krehká,
no silná, až sa toho môžu zľaknúť a nedokážu ju prejaviť.“

Prirodzená Judit

Film sa dostal aj do úzkej nominácie na ocenenie Sutherland Award, ktoré sa udeľuje
originálnym filmovým debutom na rešpektovanom filmovom festivale v Londýne. Čo
to pre vás znamená? „Výsledky majú byť známe 27. októbra.
Náš film vybrali z veľkého počtu
filmových debutov medzi jedenásť, ktoré sa uchádzajú o cenu
a už to si veľmi vážim. Je to
ohodnotenie práce celého tímu,
zároveň sa nášmu filmu Dom
dostane na festivale väčšia pozornosť a verím, že to pritiahne
do kina divákov. Dúfam, že sa
o ňom bude hovoriť viac aj na
Slovensku a ľudia si ho prídu

Chcela nakrútiť film o rodinných vzťahoch a zároveň zachytiť atmosféru, v ktorej sa nachádza postkomunistická spoločnosť.
V slovenskej dráme Dom sú námet, scenár a réžia podareným dielom Zuzany Liovej, žijúcej v Senci. Získala zaň mnohé ocenenia.
Do jednej z hlavných úloh obsadila Senčanku Judit Bárdos. Táto
dráma má aj tragikomické momenty, ktoré ľudí rozosmejú. Senčania si film mohli pozrieť v mestskom kine v septembri, znova ho
premietnu 27. decembra.

Z nakrúcania filmu Dom - zľava ostrič Eči Skurka, producent Michal
Kollár, Zuzana Liová, kameraman Jan Baset Střítežský

pozrieť. Práve život na Slovensku ma totiž inšpiroval.“
Film nevznikal jednoducho,
mal svoju postupnosť. „Vznikal
v niekoľkých fázach. Popri písaní scenára som pracovala na
iných projektoch, natočila som
film Ticho a s prestávkami som
sa vracala k scenáru filmu Dom.
Písala som doma, pol roka som
žila v Berlíne, kde som získala
štipendium na písanie. V roku
2009 som našla producentov
a v roku 2011, vo februári, sme
film premiérovali na festivale
Berlinale v Berlíne. Nakrúcali sme v dvoch fázach – na jar
a v lete, v dedine Malá Lehota
pri Novej Bani, v Čadci a v Krakowe.“
Predstaviteľku Evy – Judit
Bárdos, ste hľadali najdlhšie.
Prečo? „Neviem. Jednoducho
asi na casting neprišli tie správne herečky. V úzkom výbere
som mala štyri, potom dve.
Nakoniec som si vybrala Judit
pre jej prirodzenosť. Zároveň
vyžarovala rovnakú energiu ako
postava Evy, ktorú som si vymyslela.
Ako bola režisérka s výkonom
Evy spokojná? „S Judit sa mi
pracovalo veľmi dobre. Má veľký talent, je vnímavá a citlivá.
Prácu na filme zvládala výborne

a bola rovnocennou partnerkou
svojim hereckým kolegom – Miroslavovi Krobotovi a Taťjane
Medveckej, ktorí sú uznávaní
českí herci.“
Vedeli ste, že je Senčanka?
„Dozvedela som sa to na castingu a potešila som sa, že sme
z rovnakého mesta.“

Aj tragikomické
momenty

Táto rodinná dráma má na
pohľad jednoduchú tému, ale
s rôznymi hĺbkami. No ľudia sa
na tomto filme aj smejú. „Film
má tragikomické momenty a ja
som sa bavila už počas písania.
Som rada, že napriek tomu, že
to nie je komédia, sú tam miesta, ktoré ľudí rozosmejú.“
Medzinárodný filmový festival
hraných filmov Art Film Fest
v Trenčianskych Tepliciach po
prvý raz v jeho histórii otvoril

slovenský film – práve Dom
Zuzany Liovej. Muselo to byť
úžasné... „Bol to pekný pocit,
zároveň som cítila aj zodpovednosť. Na Artfilme to bolo vlastne
prvýkrát, čo sme film ukázali
domácemu publiku.“
Dom získal aj cenu Film Europe. Znie to povzbudzujúco. „Cenu udeľuje Mediálna
spoločnosť Film Europe Media
Company, s cieľom oceňovať
tých, ktorí sa svojím umením výrazne presadili v zahraničí. Mne
dali cenu za mimoriadny tvorivý
počin slovenského režiséra
v zahraničí.“
K filmu ste napísali scenár,
sama ste ho aj režírovali. Bola
to výhoda? „Ja to považujem
za výhodu. So scenárom som
strávila veľa času, veľmi dobre
som poznala svoje postavy, prostredie, v ktorom sa pohybovali,
ich vzťahy. Pri režírovaní sa rieši
množstvo vecí a ja som cítila, že
sa na scenár môžem spoľahnúť,
ľahšie sa mi robili zmeny za pochodu. Vlastne som už len čo
najpresnejšie oživovala to, čo
som mala v hlave.

Pošlite ich do kina...

Život však ide ďalej. Aké máte
plány? „Pracujem na novom
scenári a chystám jednu časť
dokumentárneho cyklu „Slovenské kino“ o slovenskej kinematografii - konkrétne o žene
v slovenskom filme.“
Aj v Senci film divákov zaujal,
opäť ho budú premietať v decembri. Čo odkážete seneckým divákom? „Tým, ktorí film
už videli a ktorým sa páčil - aby
o tom povedali svojim známym
a poslali ich do kina. A tým, ktorí sa do kina ešte len chystajú,
prajem, aby 100 minút, ktoré
s filmom strávia, malo v ich živote zmysel.“
Eva Lauková

Zuzana Liová (34) vyštudovala dramaturgiu a scenáristiku na Filmovej a televíznej fakulte VŠMÚ v Bratislave, kde v roku 2008 ukončila aj
doktorandské štúdium. Pracovala ako dramaturgička pre STV a ako
scenáristka sa podieľala na viacerých televíznych seriáloch (Medzi
nami, Ordinácia v ružovej záhrade, Mesto tieňov) a na televíznom filme Obvinenie. Nakrútila krátke animované filmy Slečna Mária a Paľko.
Jej autorským debutom bol televízny film Ticho (2005). Film Dom je jej
celovečerný debut pre kiná. Na scenári pracovala takmer deväť rokov.
Film uviedli v svetovej premiére v programe sekcie FÓRUM na prestížnom Medzinárodnom filmovom festivale Berlinale vo februári 2011.
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Spoločenská kronika
Narodili sa
Sebastian Molnár, Lara Jambrichová, Selim
Bolek, Sofia Slavkovská, Nikolas Mészároš,
Magdaléna Melasová, Viktória Bodová, Simona
Žideková, Nela Jánošová, Stanislav Backa, Ondrej Šimonek, Šimon Kováčik, Naďa Mosorjaková, Matej Mečiar, Lucas Horváth, Nikolas Boguský, Eva Herčanová, Oliver Pokorný, Karolína
Kucharčíková, Samuel Nagy, Sára Šmihelová,
Viktória Vinczeová, Peter Vencel, Liliana Peterka, Adrián Šipoš, Vivien Vančo, Nina Krekáčová, Michaela Karetková.

Manželstvo uzatvorili
Dušan Halčin - Zdenka Mičudiková, Marek Elexa - Patrícia Galovičová, Peter Zajačik - Katarína
Kakašová, Michal Vyšňan - Dana Finiková, Mikuláš Vigh - Rita Suchanská, Andrej Vanderka
- Zuzana Kovačičová, Peter Gombala - Erika
Cviková, Ing. Mikuláš Elek - Melinda Takácsová

Blahoželáme jubilantom
Sú to oni, naša
mama a otec,
ktorých
láska
spája a vzájomne im silu dodáva v radostných i ťažkých
chvíľach.
Dňa
28. októbra pred 50 rokmi si povedali spoločné ÁNO a teraz oslavujú zlatú svadbu Alžbeta
Rakúsová a Alexín Rakús. Želáme Vám zdravie, spokojnosť, veľa pokoja, by ste v láske dlho
medzi nami žili. Dcéry Alena, Iveta s manželom
Pavlom a vnukom Peťom.
Život Františka Gábriša je neodmysliteľne spätý s hádzanou.
Do našich sŕdc sa zapísal nielen
ako tréner, ale aj ako veľký človek, nehľadiaci na vlastné pohodlie, dobro či peniaze. Oslávil rovných 50 a my mu aj touto
cestou želáme predovšetkým
zdravie, rodinnú pohodu, ako aj úspechy v podnikaní a športe. Bývalé hráčky HK Piccard.

Program na november
Kino MIER SENEC
Začiatok filmových predstaví o 18. hod.
2. streda IDE LEN O SEX
Obohatenie priateľstva len o sex, dokáže pekne
skomplikovať život. Hrajú: J. Timberlake, M. Kunis.
Komédia. USA, nevhodné do 12 r., 109 min.
Vstupné: 2,50 eur
3. štvrtok VO ŠTVORICI PO OPICI 2
Pokračovanie hitu z roku 2009 – tentokrát sa
hrdinovia vydajú na cestu do exotického Thajska.

Jednota dôchodcov MO v Senci
Anna Lieskovská (65), František Dvorský (70),
Teodor Križan (70), Valéria Vargová (70), František Kiš (75), Judita Macháčková (75), Matilda Kormanovičová (85)

Klub dôchodcov
Ján Michalek (65), Juraj Sebők (65), Anna
Lieskovská (65), Ján Majoroš (70), Ladislav
Pomšár (70), Emília Tanková (70), Eva Hartlová (75), František Kis (75)

Slovenský zväz telesne
postihnutých ZO č. 215 v Senci
Alžbeta Findurová (70), Františka Tengeriová
(70), Zuzana Kováčová (65), Terézia Doláková
(45), Roman Lopušný (40)

Navždy nás opustili
Alžbeta Holocsyová (1939), Alžbeta Rezsnáková (1946), Ján Senný (1952), Juraj Ranostaj
(1974), Mária Lovíšková (1944), Emília Špilová
(1941), Koloman Granec (1952), Zuzana Izsáková (1940)
Dňa 4. novembra si pripomíname 2. výročie, čo nás navždy
opustil náš milovaný Silvester
Gottgeisel. S láskou na neho
spomíname, navždy ostane
v našich srdciach.
Szívünkben soha el nem múló szeretettel
emlékezünk november 4 – én halálának 2.
évfordulóján drága halottunkra, Gottgeisel
Szilveszterre. Köszönjük mindenkinek, akik
velünk emlékeznek. Szerető felesége, lányai,
fia, vejei és unokái.
Odišla si tíško, bez rozlúčky.
Dňa 5. októbra 2011 sme sa
navždy rozlúčili s našou drahou
manželkou, maminou, svokrou
a babkou Máriou Lovíškovou.
Opustila nás 1. októbra vo veku
67 rokov. Ďakujeme celej rodine, všetkým príbuzným a známym za prejavenú sústrasť a kvetinové dary. S láskou manžel
Dušan, dcéra Ľubica s rodinou, dcéra Mária
To, čo sa prihodí v Bangkoku, si nemožno ani
predstaviť... USA, nevhodné do 15 r., 102 min.
Vstupné: 2,30 eur
4., 5., 6. piatok - sobota - nedeľa
DREAM HOUSE
Napínavý thriller o rodine, ktorá sa nevedomky
presťahuje do domu, v ktorom došlo k brutálnym
vraždám. USA, nevhodné do 15 r., 90 min.
Vstupné: 2,50 EUR
7. pondelok RÝCHLO A ZBESILO 5
Nohou šliapu na pedál plynu na doraz, jednou
rukou šoférujú a v tej druhej držia zbraň. Príbeh sa
odohráva v Riu. Sú rýchli a zbesilí už po piaty raz.

s rodinou, sestra Lýdia s rodinou.
Od smrti Jána Kontára uplynulo už 10 rokov, ale stále naňho s láskou spomínajú - jeho
rodičia, súrodenci Anka, Danka, Ľuboš a Milan s rodinami.
Najbližšia rodina ho nosí stále
v srdci.
Už nič nie je také, ako bolo
predtým. Stíchlo srdce i tvoj
hlas, no zostali krásne spomienky v nás. S láskou si pripomíname nedožité 81. narodeniny Jána Michaleka. Manželka Mária, syn Ján a dcéry
Marika, Ruženka a Betka s rodinami.
Srdečne ďakujeme všetkým,
ktorí 17. septembra odprevadili nášho drahého zosnulého
Ladislava Schavela na jeho
poslednej ceste. Ďakujeme aj
za prejavy sústrasti. Smútiaca
manželka s rodinou.
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeptember 17-én elkísérték utolsó
útjára drága halottunkat Schevel Lászlót.
Köszönjük az együttérzés szavait és virágait.
Gyászoló felesége és családja.
Dňa 22. októbra uplynuli dva roky, čo nás
navždy opustil náš drahý manžel, otec a dedko Karol Mikyška. S láskou na Teba spomína
celá rodina.
Dňa 14. októbra uplynulo 15
rokov, čo nás navždy opustila Anna Turnerová. S láskou
spomíname, navždy zostaneš
v našich srdciach. Smútiaca
rodina.
Dňa 8. októbra sme si pripomenuli nedožité 75. narodeniny našej drahej Terézie
Žilincovej. Kto ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.
S láskou spomína celá rodina.
USA, nevhodné do 12 r., 100 min.
Vstupné: 2,30 eur
8. utorok
CAPTAIN AMERICA: PRVÝ AVENGER
Historické sci-fi, ako alternatívny pohľad na 2.
svetovú vojnu. USA, nevhodné do 12 r., 125 min.
Vstupné: 2,50 eur
10. štvrtok MUŽI V NÁDEJI
Šarmantný bonviván Rudolf (B. Polívka) úspešne
uplatňuje svoju divokú teóriu o účinku nevery
v každodennej praxi. Komédia ČR, nevhodné do
15 r., 115 min.
Vstupné: 2,50 eur
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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.

SPEKTRUM

SENČAN október 2011

12., 14. sobota a pondelok
KOVBOJI A VOTRELCI
Príbeh z komiksovej predlohy - ide o dobrodružstvo,
ktoré by chcel prežiť každý chlapec. Najdrsnejší
pištoľníci Divokého západu sa stretnú s ešte
drsnejšími mimozemšťanmi. V hlavných úlohách
H. Ford a O. Wilde. Sci-fi, western. USA, nevhodné
do 12 r., 100 min., dabing
Vstupné:2,50 eur
15. utorok ŠÉFOVIA NA ZABITIE
Dokonalý plán, ako sa navždy zbaviť svojich
nadriadených. Komédia. Hrajú: J.Aniston, J.
Bateman a ďalší. USA, nevhodné do 15 r., 98 min.
Vstupné: 2,30 EUR
17. štvrtok DRIVE
Cez deň filmový kaskadér, po nociach nájomný
vodič zločineckých gangov. Akčný film. USA,
nevhodné do 15 r., 95 min.
Vstupné: 2,30 eur
18., 19., 20. piatok - sobota - nedeľa
SUPER 8
Tento sci-fi film si užijú nielen deti a teenageri,
ale aj dospelí. USA, nevhodné do 12 r., 112 min.,
dabing
Vstupné: 2,50 eur
21., 22. pondelok - utorok LÓVE
Milostná dráma zo súčasnosti, ktorá sa odohráva
na periférii veľkomesta. Film scenáristu a režiséra
Jakuba Kronera je určený mladému divákovi
s ambíciou zaujať aj staršiu cieľovú skupinu.
Účinkujú: M. Nemtuda, J. Gogál, D. Cinkota, K.
Svarinská, R. Luknár, A. Hajdu, Ľ. Kostelný a ďalší.
SR/ČR, nevhodné do 12 r., 90 min.
Vstupné: 2,50 eur
24. štvrtok PÁN POPPER A JEHO TUČNIACI
Jim Carrey v rodinnej komédii. Jedného dňa sa
niečo stane a jeho život sa obráti naruby. Film
vznikol na motívy klasickej detskej knihy. USA,
nevhodné do 12 r., čes. dabing, 100 min.
Vstupné: 2,30 eur
25. piatok 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: 2,30 eur
26., 27. sobota – nedeľa AUTÁ 2
Animovaná rodinná komédia prináša najslávnejšie
filmové autá s novým príbehom. USA, vhodné pre
všetkých maloletých, 90 min., dabing
Vstupné: 2,50 eur
28., 29. pondelok - utorok
JOHNNY ENGLISH SA VRACIA
Kto zachráni Jej veličenstvo britskú kráľovnú, keď
agent 007 James Bond je práve uložený na ľad? J.
English nosí tvár R. Atkinsona, disponuje registrom
grimás a silným magnetom na katastrofy všetkého
druhu. USA/Franc./V. Británia, nevhodné do 12 r.,
101 min.
Vstupné: 2,50 eur
DETSKÉ A MLÁDEŽNÍCKE
FILMOVÉ PREDSTAVENIA
20. nedeľa o 15.30 hod. SUPER 8
Sú tu. Tento sci-fi film si užijú nielen deti a tínedžeri,
ale aj dospelí. USA, nevhodné do 12 r., 112 min.,
dabing
Vstupné: 2,50 eur

27. nedeľa o 15.30 hod. AUTÁ 2
Animovaná komédia prináša autá s novým
príbehom. USA, vhodné pre všetkých maloletých,
90 min., dab.
Vstupné: 2,50 eur
KULTÚRNE PODUJATIA:
KINOSÁLA
6. nedeľa o 15.30 hod.
Keď mama nie je doma, divadlo PIKI
Stávame sa svedkami Jazmínkinej svadby.
Prichádza na ňu aj jej tatko s obrovským
svadobným darom - batohom plným spomienok.
Vstupné: 2 eurá
KULTÚRNE PODUJATIA:
LABYRINT
4. piatok o 18. hod., vernisáž
Klub neprofesionálnych výtvarníkov mesta Senec
- Nové nápady v ľudovej tvorbe. Praktická škola
Senec - Netradičné koberce z netradičnej tkáčskej
dielne Betánia Senec, n. o. - Tu sme! Výstava
výtvarných prác, trvá od 1. do 25.novembra.
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26. sobota o 16. hod.
Ako mali psíček a mačička sviatok. Bábkové
predstavenie pre deti do 10 r.
Vstupné 2,50 eur
MESTSKÉ MÚZEUM - TURECKÝ DOM
Výstavy - 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. Dermoplastické preparáty
zvierat, nálezisko mamuta v Senci.
Prednášky - Na 2. december pripravujeme:
Predstavenie
najnovšieho
monografického
spracovania života a diela seneckého rodáka A. M.
Szencziho (1574 – 1634) od autora Andrása Szabóa,
zameraného na jeho zrekonštruovaný denník,
európske paralely a inšpirácie najvýznamnejších
diel, ako aj výrazné obdobie návratu do vlasti na
sklonku života. Prednáška bude v maďarskom
jazyku.
Otvorené: uto: 10. - 16.; str - pia: 10. - 18.
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Uctili si Alberta Molnára SZENCZIHO

XLII. Dni Alberta Molnára Szencziho sa začali kladením vencov
pri jeho soche na Mierovom
námestí (7. okt.). Napriek zlému počasiu okrem miestnych
a
regionálnych
organizácií
a škôl veniec položilo aj Veľvyslanectvo Maďarskej republiky,
ako i delegácie partnerských
miest z MR - Mosonmagyaróvár
a Kőszeg - na čele s primátormi miest. Následne sa v kultúrnom stredisku konala premiéra
vystúpenia pre spev a organ

„Ľudové piesne a žalmy“, ktoré uviedla Viktória Ballánová
a Mária Szitková (spev), Ágnes
Bárdos (moderovanie) a Gabriel
Agárdy (organ). Po nadšenom
potlesku László Kovács uviedol
vernisáž majstra maliara János
Godány. V rámci osláv priaznivci zo Senca a širokého okolia si
mohli v nedeľu vypočuť koncert
Gábora Tamása, ktorý je nemenovaným veľvyslancom maďarskej populárnej hudby vo svete.
(do), foto Zuzana Oros

XLII. Szenczi Molnár Albert Napok

Koszorúzással
kezdődtek
a XLII. Szenci Molnár Albert
Napok (okt. 7.).
A rossz idő ellenére a helyi
és regionális intézményeinken kívül képviseltette magát
a Magyar Köztársaság Nagykövetsége és testvérvárosaink, Kőszeg és Mosonma-

gyaróvár küldöttségei, élükön
a polgármesterekkel. Utána
a kultúrházban Ballán Viktória,
Szitka Marika és Agárdy Gábor
mutatta be a „Népdal-zsoltár“
összeállítást énekhangra és
orgonára, amit Bárdos Ágnes
moderált. A vastaps és ráadás
után pedig a jelenlévők meg-

tekinthették Godány János
festőművész tárlatát, amelyet
Kovács László nyitott meg. Az
ünnepségsorozat keretében
pedig vasárnap délután Tamás Gábor, a magyar könnyűzene nagykövete koncertjét
hallhatta Szenc és környéke
közönsége.

Založili SPEVÁCKY zbor

Énekkart alapított az alapiskola

Na ZŠ A. M. Szencziho založili spevácky zbor.
Vznikol z iniciatívy riaditeľky Mgr. Moniky Matus, podľa ktorej je na tejto škole toľko šikovných
a nadaných žiakov, že by bola škoda to nevyužiť.
Vedúcimi zboru sú Mgr. Anett Szőcs a Mgr. Erika Sándor, obidve učiteľky I. stupňa. Pôsobia tu
deti z I. aj II. stupňa nielen v rámci krúžkovej záujmovej činnosti, ale keď treba, tak na vystúpenia
sa pripravujú aj ráno pred vyučovaním alebo po
ňom. Ako uviedla M. Matus, vystúpili už v školskom programe Spomienka na martýrov Aradu
a pripravujú sa na slávnostné vystúpenie v záverečnom programe Dní Alberta Molnára Szencziho, konajúce sa 12. novembra. „Spevácky zbor
sa bude orientovať na tvorbu vlastného repertoáru, aby našu školu mohli reprezentovať na rôznych kultúrnych podujatiach v rámci školy, ale aj
mimo nej.“ (el)

A Szenczi Molnár Albert Alapiskola énekkart alapított az idei tanévtől. Annyi tehetséges, jó hangú tanulója van az iskolának, kár lenne ezt nem
kihasználni, hiszen az énekkari tevékenységnek
több évtizedes hagyománya van a szenci alapiskolában. Az énekkar vezetői Mgr.Szőcs Anett és
Mgr.Sándor Erika, akik kisiskolásokat és a felső
tagozat tanulóit is szeretettel fogadták a karba,
részben az érdekköri tevékenységen belül, hogy
heti rendszerességgel gyakorolhassanak, bár a
fellépések előtt a tanítás előtt és után is próbálni
kell. Legutóbb az aradi vértanúk tiszteletére adott
emlékműsoron lépett fel az énekkar, legközelebb
pedig a Szenczi Molnár Albert Napok záróműsorán mutatják be tudásukat-hangjukat. Céljuk egy
saját énekrepertoár kialakítása, hogy a különféle
ünnepségeken képviselhessék iskolánkat. (mm)

ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA
CSEMADOKU V SENCI
Vás srdečne pozýva na

CSEMADOK ASZ SZENC
szeretettel meghívja Önt és becses családját

PLES CSEMADOKU
ktorý sa uskutoční dňa 25. novembra 2011
(piatok) od 19. hodiny
Miesto konania: reštaurácia Nostalgia
Hudba: REMIX
Vstupné: 17 eur
(večera, káva, o polnoci kapustnica, každá
vstupenka je zlosovateľná)
Predaj vstupeniek: u členov vedenia
ZO Csemadoku

a CSEMADOK BÁLRA
2011. november 25 – én, (pénteken)
19.00 órai kezdettel
Helyszín: Nosztalgia vendéglő
Zene: REMIX
Belépődíj: 17 eur
(vacsora, kávé, éjfélkor káposzta, minden
belépőjegy egyben tombola is)
Jegyelővétel a Csemadok vezetőségi tagoknál
tel.: 0907 985 510

Učia sa o VODE
Do programu Modrá škola sa zapojila aj ZŠ A. M. Szencziho. Projekt
má formovať pozitívny postoj mládeže k vode a ochrane vodných
zdrojov. Podľa riaditeľky školy Mgr.
Moniky Matus „úlohy sú zaradené
do vyučovacieho procesu. Na jednotlivých predmetoch realizujeme exkurzie - napríklad návštevu
čistiarne odpadových vôd priamo
v Senci, môžeme používať materiály poskytnuté BVS a pracovné
zošity.“ V škole budú podporovať
žiakov aj v zdravej životospráve,
aby v rámci dodržiavania pitného
režimu namiesto sladených nápojov pili čistú vodu.
(el)

A vízről és
a vízvédelemről
A Szenczi Molnár Albert Alapiskola
bekapcsolódott a Kék Iskola programba. A projekt célja, hogy alakítsa a fiatalok vízhez való viszonyát,
hozzájáruljon a víz védelméhez,
amelyet különféle teszteken, munkalapokon és játékos feladatokon
kersztül próbálunk majd megvalósítani. Ezek a feladatok a különféle tantárgyakhoz- kémia, biológia, természetrajz-kapcsolódnak,
a programon belül kirándulást tervezünk a szenci víztisztító állomásra, a Pozsonyi Vízművek online
feladatlapjait használhatjuk, érdekességeket ismerhetünk meg az
ivóvízről. Szeretnénk elérni, hogy
tanulóink ne csak édesített és
cukrozott italokat fogyasszanak,
hanem a megfelelő mennyiségű
folyadékbevitel is inkább a tiszta
ivóvízzel valósuljon meg. Biztosan bekapcsolódunk a vízművek
által szervezett önkéntes napba
is, amelynek során környezetünket tisztítjuk meg a felhalmozott
szeméttől. A tervezett tevékenységeket Ing.Párkány Antónia igazgatóhelyettes koordinálja, nem csak
a tantárgyi kereteken belül, hanem
beleépítve a Diákparlament éves
tevékenységébe is.
(mm)
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Memoriál s VETROM v plachtách
Keď sme začiatkom septembra po úmornej ceste do
Chorvátskeho Biogradu na
Moru vystupovali na jachtárskom parkovisku z auta, ani
jeden zo skúsených skipperov
by nestavil deravý groš na vydarený jachting.
Slnko pálilo ako uprostred
jadranskej sezóny, vyhasnutý
južný vietor poskytoval aj tým
najskúsenejším
jachtárom
neradostný pohľad na hladinu mora. Netrvalo však dlho
a Neptún sa umúdril (a vydržalo mu to našťastie až do
konca zápolenia). Utíšil more,
učesal vlny a vypustil vietor,
na ktorý jachtári čakali. Ani tí
skúsenejší však tentoraz na
sklonku dňa nehovorili iba o
plachtení. Tvrdý ale férový súboj poznamenal takmer každú posádku... Aj toto je jedna
z podôb športového jachtingu. A práve jeho mnohorakosť
si získava aj v našom meste
čoraz viac priaznivcov. Dôkazom toho je aj prvý ročník
regaty pod názvom Gottgeisl
memorial. Nesie meno nášho
kamaráta Dežka Gottgeisla,
na ktorého počesť sme tento
memoriál usporiadali. Každá
z troch posádok sa snažila čo
najviac zúročiť nadobudnuté
skúsenosti, ktoré sme počas
predchádzajúcich
jachtár-

Zľava Miro Sabo, Vlado Cisár, Braňo Benkovský, Peter Pyton Podobník, Maťo Tkáč, Adrian Brinza a Peťo
Osrman.

skych plavieb práve pod jeho
skipperským vedením získali.
V ideálnom jachtárskom počasí a v džentlmenskom boji
pod vedením skipperov Petra
Lörinca, Tibora Tótha a Petra
Podobníka na palubách lodí
spolu zápasilo o čo najlepšie
umiestnenie 24 ľudí. V hre bol
putovný pohár, ktorý do súťaže venovala Dežkova dcéra Naďa a prevádzkovatelia
bufetu YACHT. Trasa Biograd
na Moru – Dlugi otok – Rab

– Kornati bola rozdelená na
tri súťažné etapy. Na jednotlivých palubách sa vo flotilových etapách okrem tvrdých
a férových súbojov viedli aj
priateľské rozhovory a pripravovali sa rôzne kulinárske
špeciality.
Tento rok si prvenstvo vybojovala a putovný pohár získala
posádka pod vedením skippera Petra Lörinca. Nečudo, veď
práve on mal spolu s Dežkom
najviac „naplachtené“. I keď

sa v niektorých etapách zdalo,
že aj menej skúsené posádky
si vedia poradiť s náročnými
podmienkami súťaže a držať
vietor v plachtách s vedúcou
posádkou, bolo vidieť, že na
skúsenosti „starých“ skipperov ešte zďaleka nedorástli.
Prvý memoriál bol odrazovým mólom pre ďalšie ročníky
a dúfame, že počet priaznivcov
tohto krásneho športu bude v
našom meste narastať...
Mgr. Martin Tkáč
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Podnikanie tichého SPOLOČNÍKA
Zhodnotenie majetku je možné rôznymi spôsobmi. Jedným
z nich je aj možnosť bez toho,
aby som bol podnikateľ. Dá sa
podieľať na podnikaní iného,
a to prostredníctvom zmluvy
o tichom spoločenstve, ktorú
upravuje Obchodný zákonník.
Táto zmluva musí byť písomná a jej podstata spočíva vo
vklade tichého spoločníka do
podnikania iného a práve podieľať sa na zisku z tohto podnikania.
Tichým spoločníkom môže
byť ktokoľvek, môže to byť iný
podnikateľ, ale aj osoba, ktorá
nemá živnostenské oprávnenie.
Už samotný názov napovedá,
že tichý spoločník nebude figurovať v obchodnom či inom
registri. Do podnikania iného
je potrebné vložiť vklad, takýmto vkladom môžu byť peniaze,
hnuteľná alebo nehnuteľná vec,
či iná majetková hodnota využiteľná pri podnikaní. Je dôležité, že pri nehnuteľnostiach sa
neprevádza vlastnícke právo,
vlastníkom ostáva tichý spoločník, podnikateľ je iba oprávnený
nehnuteľnosť užívať počas trva-

Právnik radí
nia zmluvy o tichom spoločenstve.
Výšku podielu tichého spoločníka na zisku z podnikania
si musia dohodnúť účastníci
v zmluve. Môžu vychádzať
z výšky vkladu tichého spoločníka, ale nie je to povinné. Pre
určenie podielu na zisku je rozhodujúca ročná účtovná závierka a tichému spoločníkovi vzniká nárok na podiel zo zisku do
30 dní po jej vyhotovení, v prípade právnickej osoby do 30 dní
po jej schválení. Zákon určuje,
že vklad tichého spoločníka sa
bude znižovať v prípade straty
v podnikaní. Uvedené ustanovenia však nie sú kogentné

a v zmluve je možné dohodnúť
to, že strata sa nedotkne výšky podielu tichého spoločníka
a jeho podiel sa pri strate nebude znižovať. V žiadnom prípade
však nemožno dohodnúť, že
tichému spoločníkovi bude vyplatený podiel aj v prípade stratového podnikania.
Záväzky a práva z podnikania
vznikajú iba podnikateľovi, nie
tichému spoločníkovi. Tichý
spoločník sa môže dostať do situácie, že bude ručiť za záväzky
podnikateľa, ak jeho meno bude
obsiahnuté v obchodnom mene
podnikateľa alebo vyhlási osobe, s ktorou podnikateľ rokuje
o uzavretí zmluvy, že je tichým
spoločníkom.
Zákon garantuje tichému spoločníkovi právo nahliadať do
všetkých obchodných dokladov a účtovných záznamov
týkajúcich sa podnikania, ako
aj právo zoznamovať sa s podnikateľským zámerom pre budúce obdobie, či predpokladaným vývojom stavu majetku
a financií. Podnikateľ je povinný
predložiť tichému spoločníkovi
kópiu účtovnej závierky. Tieto
práva by mal tichý spoločník

vo veľkej miere využívať, aby sa
vedel rozhodnúť, či má záujem
naďalej zotrvávať v zmluvnom
vzťahu.
Samotná zmluva môže byť uzatvorená na presne určenú dobu,
alebo aj na neurčito s možnosťou jej výpovede, či odstúpenia.
V každom prípade zmluva zanikne aj ukončením podnikania.
Spôsoby skončenia zmluvy
a usporiadanie vzájomných
práv a povinnosti by mali byť súčasťou zmluvy a pri zjednávaní
zmluvy by to účastníci nemali
podceňovať.
Dovolím si podotknúť, že
zmluva o tichom spoločenstve
môže byť riziková, preto je
potrebné dobre zvážiť nielen
akému podnikateľovi zverím
vklad, ale aj o aké podnikanie ide. V minulosti práve táto
zmluva bola zneužívaná nebankovými subjektmi na získavanie peňažných prostriedkov. Po zistení, že podnikateľ
s takouto ponukou oslovil aj
iné osoby, odporúčam veľkú
opatrnosť pri rozhodovaní.
JUDr. Mária Faithová
mfaithova@gmail.com

Atraktívne sporenie, výhodné úverovanie
Novela zákona o stavebnom
sporení zmenila niektoré ustanovenia doteraz platného zákona o stavebnom sporení.
Napriek tomu zostáva stavebné sporenie aj naďalej osvedčeným a dostupným produktom pre všetkých, ktorí uvažujú
o lepšom bývaní. Navyše, tak
ako to bolo v minulosti, aj teraz
prináša Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., svojim klientom nové,
atraktívne ponuky. O niektorých
sme hovorili s Ing. Jánom Tarabom, okresným riaditeľom Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.
Prečo by sa naši čitatelia mali
zaujímať o stavebné sporenie,
prípadne si uzatvoriť zmluvu
o stavebnom sporení?
Bývanie je dôležité pre každého z nás. V posledných rokoch
výdavky spojené s bývaním poriadne narástli. Takže čím viac
zdrojov budete mať naspore-

ných - napríklad na kúpu alebo
obnovu bývania - tým menšiu
sumu si budete musieť požičať
a následne splácať.
To znie logicky, ale ako chcete
presvedčiť klientov o tom, aby
si uzatvárali zmluvy a sporili?
Okrem
štandardných výhod
im ponúkame aj niečo navyše.
V tomto období je to mimoriadny bonus, ktorý pripíšeme
ku každej novouzatvorenej
zmluve o stavebnom sporení.
Občan, ktorý si od 1. októbra
do 30. novembra 2011 uzatvorí
novú zmluvu o stavebnom sporení a začne sporiť, získa od nás
bonus 33,61 €.
Týka sa táto možnosť všetkých klientov?
Áno, bonus môže získať každý,
ak splní dve podmienky. O prvej sme už hovorili - uzatvoriť
novú zmluvu do konca novembra 2011 a začať sporiť. Suma,
ktorú treba v tomto období vlo-

žiť na novú zmluvu, musí byť
minimálne 663,90 €, to je druhá
podmienka.
Prečo práve toľko?
Pri takomto vklade získa klient
maximálnu štátnu prémiu 66,39
€. Ak k tomu priráta náš bonus
33,61 €, jeho vklady sa k 31.
decembru zhodnotia o rovných
100 €. Táto okrúhla sumička sa
ale pripíše iba na prémiovo zvýhodnenú zmluvu. Ak si stavebný
sporiteľ uzatvorí zmluvu, ktorá
nebude prémiovo zvýhodnená,
pri vklade 663,90 € získa ,,iba“
bonus 33,61 €. A to je v starých
peniazoch 1000 korún.
Zatiaľ sme nehovorili o úveroch. Je niečo nové aj v tejto
oblasti?
Snažíme sa neustále zjednodušovať podmienky pre poskytovanie úverov. V súčasnosti sme
zvýšili až na 25 000 € objem
úveru, ktorý poskytujeme bez
zabezpečenia nehnuteľnosťou,

postačuje ručiteľ, ale ústretových krokov smerom ku klientom je viac - či už čo sa týka
zábezpeky alebo bonity klienta.
Nemenné úrokové sadzby počas celej doby splácanie úverov
sú aj v tomto období samozrejmosťou.
Viac informácií získate
v kanceláriách obchodných
zástupcov PSS, a. s.,
na adresách:
Lichnerova 22/A, Senec
tel. číslo: 02/4592 6553
Lichnerova 33, Senec
tel. číslo: 0915 813 002
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BEHALI mladí aj starší
Novú športovú tradíciu založila komisia športu v spolupráci s mestom, keď odštartovali 1. ročník Behu okolo
Slnečných jazier.
V slnečné dopoludnie sa na
štart pri Parku oddychu postavilo 63 pretekárov v deviatich
kategóriách. Preteky mali aj
svoje naj. Najsuverénnejším na
trati bol Tomáš Palkovič, ktorý
ustanovil rekord trate v hlavnej
kategórii do 39 rokov.
Hlavnú ženskú kategóriu vyhrala Senčanka Barbora Borkovičová.
Raritou bol najmladší pretekár

Senčan David Mrva, štartujúci
v kategórii žiakov aj dospelých.
Najstarším pretekárom sa
stal 72-ročný Jozef Sedláček.
V štartovnom poli a na medailových pozíciách sa objavili aj
manželia Jozef Kaša a Eva Kašová zo Senca.
Spokojný s podujatím bol
predseda komisie športu Ing.
Juraj Gubáni. „S nápadom zorganizovať takéto preteky prišiel
člen komisie športu a športový
nadšenec Vladimír Chríbik.
Obávali sme sa, koľko ľúdí sa
postaví na štart. Na to, že sme
preteky organizovali prvý raz,

však prišlo dosť súťažiacich zo
západného Slovenska, ale aj
zo zahraničia. V ďalšom ročníku sa už môžeme len zlepšovať. Som rád, že nám vyšlo
počasie, ale nemôžeme sa na
to spoliehať. Na budúci rok by
sme chceli podujatie posunúť
na skorší termín.“
Na organizovaní podujatia,
ktoré prišiel podporiť aj primátor Karol Kvál, má zásluhu
nielen komisia športu a mesto,
ale aj skupina starých pánov
Gafuga, Piccard Senec a ďalší
nadšenci.
Eva Lauková
foto Ján Lauko

Mesto NECHCEME enormne zaťažiť
Do redakcie sa nám ozval
František Gábriš, šéftréner
Hádzanárskeho klubu ŠKP
Piccard Senec. Reagoval na
tému z minulého čísla Senčana Šport pod lampou, v ktorej sme písali o zlej situácii
v športových klubov v súvislosti s absenciou športovej
haly s regulárnymi parametrami.
-Musím
reagovať,
pretože
z niektorých príspevkov vyplýva, akoby sme chceli mesto
enormne zadlžiť. Rôznymi možnosťami výstavby montovanej
športovej haly sa zaoberáme
už dlhšie, máme zistené cenové
kalkulácie. Riešenie z tejto zlej
situácie, keď v Senci nemáme
kde trénovať a hrávať, máme chceme si zobrať úver - sumu
sme kalkulovali na približne

200-tisíc eur. Navrhovali sme,
aby sme do toho vstúpili spolu
s mestom, ktoré by prispelo rovnakou sumou. Pozitívna odozva
však neprišla. Z rôznych strán
počúvam, že chceme stavať
halu za dva milióny aj viac eur.
Neviem, kde niektorí poslanci
na to chodia, mám pocit, že to
používajú účelovo. Rovnako
nezodpovedne sa narába so
sumou, ktorá je vraj potrebná
na prevádzku haly. Hovorí sa o
sume, ktorá je asi desaťnásobne väčšiu, ako by bola potrebná. Porovnáva sa neporovnateľné, s veľkými halami vo veľkých
mestách. My sme sa dopátrali
k sume okolo 20-tisíc eur na
rok.
Objavujú sa aj informácie, že na
zabezpečenie chodu HK ŠKP
Piccard v súvislosti so vstupom
do nadnárodnej hádzanárskej

ligy WHIL, potrebujeme omnoho viac financií, ako v čase,
keď sme hrali I. ligu. Keď porovnáme náklady, stúplo akurát
cestovné, musíme cestovať do

Čiech. Nie je to však horibilná
suma. Táto liga má výhodu, že
dva roky z nej nikto nevypadne.
Niektoré tímy už ľutujú, že do
nej nevstúpili. Predsa len, konfrontácia hernej úrovne je tu vysoká. Myslím si, že to bol dobrý
ťah pre seneckú hádzanú. Má to
aj iný prínos – táto liga, v ktorej
hrajú slovenské a české tímy,
je úžasným motivačným faktorom pre mladé hráčky, je to ich
méta. Aj keď výsledky zápasov
zatiaľ o tom nesvedčia, naše
ženy sa stále zlepšujú, verím, že
nabehnú na kvalitu, ktorá v tejto
lige bezpochyby je. Len je všetkým ľúto, že také výborné zápasy Senčania nevidia, cestovanie
do Pezinka, kde hrávame, málokomu vyhovuje. Napriek tomu
sa tam schádza aj 200 fanúšikov. Doma v Senci by ich bolo
omnoho viac. foto Ján Lauko

16

SENČAN október 2011

Priniesli MEDAILY aj zlomenú ruku
Taekwondisti Tibor Labuda a David Baráth úspešní na majstrovstvách Európy v Taliansku
Slovenskí reprezentanti zo
Senca Tibor Labuda (26 rokov, III. Dan, Degree Black
Belt) a jeho zverenec David
Baráth (18 rokov, I. Dan, Degree Black Belt) si doniesli z majstrovstiev Európy
Taekwondo I.T.F., ktoré sa
konali v talianskom Neapole, po striebornej medaile.
Obaja v disciplíne špeciálne
techniky.
Vybojovali si ich v konkurencii
16 krajín, ktoré zastupovalo
zhruba 280 pretekárov. Slovensko reprezentovalo osem
pretekárov vrátane trénera
slovenskej
reprezentácie,
mastera MUDr. Mattiullaha
Karwandgara (držiteľ VII. Dan,
Degree Black Belt).
Tibor Labuda je šéftrénerom
seneckého klubu TaekwonDo I.T.F. Senec a bola to jeho
ôsma medaila z vrcholových
medzinárodných podujatí. „Ja
aj David sme získali medaily
v disciplíne špeciálne techniky, ktorá sa skladá z piatich

Vľavo David Baráth s Tiborom Labudom v Neapole

kopov vo výskoku – fly front
kick, fly turning kick, fly side
kick, fly back kick a fly reverse
turning kick.“
Tibor mal zálusk aj na ďalšiu
medailu v disciplíne power
breaking. Práve z tejto disciplíny si doniesol zlato zo
svetového šampionátu v Kuala Lumpur (Malajzia, 2009)
a z turnaja Euro-Asia GTF Cup

v Almate (Kazachstan, 2010).
„V Neapole som však mal
smolu. Keď som sa dostal do
bojov o medailu, mal som už
zranenú pravú ruku. Pri prerážaní rukou v technike ,punch“
(priamy úder) treba trafiť dosku prvými dvoma hánkami,
keďže tieto si taekwondisti
na tréningoch spevňujú a sú
najsilnejšie. Ruka sa mi však

zošmykla a dosku som trafil
krojnými dvoma hánkami. Ak
by som chcel zasiahnuť do
ďalších bojov, musel by som
prerážať so zranenou opuchnutou rukou, hánku som mal
posunutú asi o centimeter nižšie smerom k zápästiu. Už to
bolo nemožné.“ Je to prvá Tiborova zlomenina v jeho športovej kariére. „Do poriadku ma
potom dávali v nemocnici na
Antolskej v Bratislave, mám
sadru a momentálne som práceneschopný. Môžem sa viac
venovať učeniu na doktorát,
skúšky mám v novembri.“ (Tibor je právnik, pozn. red.) Od
naplno zaťažujúcich tréningov
si oddýchne na približne štyri
až šesť týždňov.
Výborný výsledok Davida Barátha potešil nielen jeho samotného, ale aj trénera. Bola
to prvá Davidova medaila
z európskeho šampionátu. Aj
on sa už začal venovať trénerskej práci, klub Taekwondo
I.T.F. otvoril v Pezinku, trénuje
Eva Lauková
žiakov.

Sporné situácie rieši VIDEOROZHODCA
Senecká hokejbalová liga má päť mužstiev zo Senca a nového predsedu klubu
Dobre rozbehnutý je ďalší, 19.
ročník Seneckej hokejbalovej
ligy. Hrá v ňom 13 mužstiev
a najpočetnejšie zastúpenie
má Senec, ktorý reprezentuje

päť celkov. K tímom Watberg,
Playboy, Leaders a Skeletons
pribudol Bulls. Liga má však
aj novinku, ktorá je na Slovensku ojedinelá – má prvého

Martin Gramblička z tímu Playboy v súboji s celkom Predators Nová
Dedinka, v ktorom jeho tím vyhral 5:4.

videorozhodcu. Od sezóny
2011/2012 sú všetci hráči povinní mať na zápasoch prilby,
hráči do 17 rokov okrem nej aj
ochrannú sieťku.
Rovnako ako v predchádzajúcej sezóne sa hrá na dvoch
miestach – párne kolá v Senci
a nepárne v Modre. V základnej časti odohrajú 26 zápasov,
celkový víťaz vzíde z play-off.
O popredné priečky sa budú
aj tento ročník biť Watberg
Senec, Playboy Senec, Orly
Modra a Devils Petržalka,
prekvapiť však môžu aj ďalšie celky. Tímu Playboy odišiel najlepší strelec minulého
ročníka, ako však vraví kapitán Štefan Kollár, hra je teraz
kolektívnejšia, hráči sa viac
snažia a tak nepredpokladá,
že by sa to mohlo odraziť na

postavení mužstva v tabuľke.
Bulls má v tíme mladých hráčov a zbiera skúsenosti, čo sa
prejavuje aj na výsledkoch.
Predsedom Seneckej hokejbalovej ligy sa v novom ročníku stal Štefan Peško, ktorý
vystriedal rozhodcu Jána
Tarnaia. Práve ten prišiel s nápadom kamery na prilbe rozhodcu. Má pomôcť pri riešení
ťažkých či sporných situácií,
zároveň oživiť webovú stránku
o videá.
Zatiaľ si ju pochvaľujú aj hráči, podľa ktorých prispieva
k skvalitneniu hry a je spestrením ligy. Pozitívne hodnotí
novinku aj Š. Kollár, podľa
neho sa vďaka kamere môžu
vyriešiť o. i. sporné momenty
na bránkovej čiare.
Eva Lauková, foto Ján Lauko

