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Mladší dorast SFM Senec zimuje na 1. mieste v tabuľke (str. 14)

Veľkú radosť mali obyvatelia 
nových sociálnych bytov, kto-
ré im odovzdali predstavitelia 
mesta. Nachádzajú sa na So-
kolskej ulici pri sídle spoloč-
nosti Dalkia. Sú to prvé takéto 
byty v Senci a mesto na ich 
výstavbu investovalo viac ako 
štvrť milióna eur. V meste už 
boli veľmi potrebné, sociálny 
odbor evidoval vyše 40 žia-
dostí. Z nich napokon kľúče 
od garsoniek získalo šesť 
rodín, dve rodiny budú bývať 
v jednoizbových bytoch. Pri 

preberaní bytov nechýbali ani 
emócie vďačnosti a slzičky 
šťastia. 
Ako zdôraznil primátor Karol 
Kvál, byty získali bezproblé-
mové rodiny, ktoré sa dostali 
do ťažkej životnej situácie. 
Musia však mať dostatočný 
finančný príjem na to, aby 
prenájom bytov zvládali platiť. 
Zmluvu s mestom podpísali 
zatiaľ na jeden rok, predĺžiť sa 
môže najviac na tri roky.

(pokračovanie na str. 2)

POZÝVAME 
na vianočné trhy,

ktoré sa konajú 

od 17. decembra (12. hod.)
do 22. decembra (18. hod.) 

na Námestí 1. mája pred 
kultúrnym domom. 

Pripravené budú stánky s tradičnými
výrobkami a občerstvením.

Film DOM 
premietnu v Senci
Na mnohých festivaloch oce-
ňovaný film o rodinných vzťa-
hoch DOM, v ktorom jednu       
z hlavných úloh stvárňuje  
Senčanka Judit Bárdos (sce-
nár Senčanka Zuzana Liová) 
premietnu v seneckom kine             
v mestskom kultúrnom stre-
disku 27. decembra (utorok)       
o 18.  hod.  
Judit Bárdos získala za posta-
vu Evy na MFF v Trenčianskych 
Tepliciach cenu Modrého anje-
la za najlepší ženský herecký 
výkon.                                    (r)

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. 

Odovzdali SOCIÁLNE byty

Okrúhly stôl:
Aj o starej 
POLIKLINIKE
Na pravidelnom stretnutí               
s občanmi – „Okrúhlom sto-
le“ sa v kinosále kultúrneho 
domu zišli predstavitelia mesta            
a poslanci mestského zastupi-
teľstva, svoju činnosť predsta-
vili aj predsedovia jednotlivých 
komisií. Z priorít mestského za-
stupiteľstva, ktoré si na začiat-
ku volebného obdobia defino-
vali poslanci, sa viac priestoru 
venovalo doriešeniu využitia 
starej polikliniky na Farskom 
námestí. Mesto ju v roku 2009 
kúpilo od Bratislavského sa-
mosprávneho kraja za viac ako 
348-tis. eur (10,5 mil. Sk). Dnes 
je v dezolátnom stave.

(pokračovanie na str. 2)
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(dokončenie zo str. 1)
Mesto pridelilo tieto byty po 
dôkladnom zvážení každej žia-
dosti. Sociálna komisia vybrala 
tých, ktorí to najviac potrebujú. 
Ako uviedla vedúca sociálne-
ho odboru na mestskom úra-
de PhDr. Jana Matulová, pod-
mienkou, aby si bývanie udr-
žali, budú pravidelné platby za 
byt a dodržiavanie domáceho 
poriadku. V súčasnosti sa ešte 
byty dopĺňajú skriňami. 
Zoltán Rigo sa potešil rov-
nako, ako ostatní. V bytovke 
bude spolu s mamou a posti-
hnutým bratom, ktorému robí 
opatrovateľa. Marta Velkonová 
sa sem nasťahovala s dvoma 
dcérami, z nich jedna má 19, 
druhá iba štyri roky. „Doteraz 
sme bývali u svokrovcov. Pod-

statné je, aby sme mali kde 
hlavu skloniť.“ Marta Fülopová 
bývala dosiaľ    v podnájme za 
500 eur mesačne. „Bolo to ne-
únosné, ťažko sa to zvládalo. 
Budem tu bývať aj s dospelým 
synom, platiť budeme okolo 
120 eur.“ Rozvádzajúca sa Eva 
Falusiová sa do bytu nasťaho-
vala aj s dvoma synmi, jede-
násť- a pätnásťročným. „Bývali 
sme v malej izbičke u brata, 
so švagrinou nám podali po-
mocnú ruku, inak by sme boli 
na ulici. V novom byte je to sa-
mozrejme lepšie, ešte musíme 
vyriešiť spanie.“ 
Postupne sa zariaďujú, pribú-
dajú záclony, kvietky. Chcú, 
aby ich byty boli útulné a cítili 
sa v nich dobre.

Eva Lauková, foto Ján Lauko

Odovzdali SOCIÁLNE byty

SILVESTER 2011 s KMEŤOBANDOM!
31. decembra 2011 od 19. hod.

Privítajte nový rok vo veľkom štýle v Hoteli ****SENEC  bohatým programom, silvestrovským menu,
vystúpeniami súboru DANSERIA, tombolou o atraktívne ceny, DJ-om, ohňostrojom  a headlinerom 

večera - skupinou KMEŤOBAND!  

Rezervácie vstupeniek a bližšie informácie na:
Tel.: 02/4592 7255 – 66, mobil: 911 831 192

e-mail: recepcia@hotelsenec.sk
www.hotelsenec.sk

Hotel****SENEC, Slnečné jazerá – sever, 903 01 Senec

Prvá BABSKÁ 
burza
V Senci sa po prvýkrát konala 
babská burza. Pozvané boli všet-
ky ženy, slečny a dievčatá, ktoré 
si chceli obmeniť svoj šatník ako 
kupujúce, alebo si ho pretriediť 
ako predávajúce. 
Na burze sa zúčastnilo okolo 30 
predávajúcich, takže oblečenia 
bolo neúrekom. Od každoden-
ného pre ženy, príležitostných 
šiat, topánok, bižutérie, kabe-
liek, ale aj oblečenia pre tehot-
né mamičky. Objavilo sa všetko, 
čo ženám robí radosť. Veci sa 
nielen predávali, ale niektorí ich 
aj darovali v „kútiku zadarmo“, 
miestnosti preplnenej obleče-
ním na darovanie. Burzu prišlo 
podporiť asi 70 žien každej veko-
vej kategórie, z ktorých ani jed-
na neodišla s prázdnymi rukami. 
Organizátorky chcú z tejto akcie 
urobiť tradíciu.                       (zk)

(dokončenie zo str. 1)
Ako uviedol primátor Karol Kvál, 
mesto zadalo architektovi Ri-
chardovi Pauerovi vypracovanie 
štúdie novej budovy na mieste 
starej polikliniky. A hoci štúdia 
ponúka pohľad na možnosti 
využitia nových priestorov, po-
slanci zatiaľ o nich nerozhodli. 
Predseda finančnej komisie po-
slanec Gabriel Agárdy vysvetlil 
spôsob financovania výstav-
by nového objektu. Mesto ho 
má sčasti financovať z predaja 
mestských budov a pozemkov 
na Slnečných jazerách. Ako 
uviedol poslanec a predseda 
komisie výstavby Ing. Rudolf 
Bittner, mesto chce pozemky 
ponúknuť na predaj vo verejnej 
súťaži.  

R. Pauer pri prezentácii štúdie 
uviedol, že keďže budova je 
úplne zdevastovaná, jediné, 
čo tam zostane zachované pri 
výstavbe nového objektu, bude 
pivnica s klenbou. V nej by mali 
byť reprezentačné priestory 
mesta. Ráta s pôvodným ob-
rysom a prístavbou novej časti 
na západnej strane pozemku. 
Vznikne tak objekt tvaru „U“. 
Pred ním má byť parkovisko pre 
30 áut. Budova má mať prízemie 
a podkrovie. Budú tu priestory 
pre zasadačku mestského za-
stupiteľstva, sobášna sieň so 
stropom navrhnutým cez dve 
podlažia. Ďalšie priestory sa 
dajú využiť na rôznu klubovú 
činnosť či ako kancelárske. 

Eva Lauková, foto Ján Lauko

Okrúhly stôl: Aj o STAREJ poliklinike

Richard Pauer predstavuje štúdiu budovy na Farskom námestí.

Chcú mestskú
TELEVÍZIU
Zámer zriadiť v Senci mestskú 
televíziu predniesli na októbro-
vom mestskom zastupiteľstve 
podnikatelia Tomáš Juríček 
a Mgr. Vladimír Kakaš. Podľa 
nich signál bude šírený vysie-
laním vzduchom, rozvodmi sú-
kromných spoločností či cez 
internet. Chcú zabezpečiť čo 
najväčšie pokrytie obyvateľ-
stva. Celkové náklady na rok 
kalkulujú na približne 350-tis. 
eur. Predkladatelia očakávajú 
finančnú podporu mesta – na 
budúci rok asi 65-tis. eur, keď-
že zámer je, začať vysielať až 
v druhej polovici roka. Mestskí 
poslanci zobrali projekt na ve-
domie a zaoberať sa ním budú 
na decembrovom mestskom 
zastupiteľstve.                       (el)



Traja členovia potápačského 
klubu Piccard Senec sa v ok-
tóbri zúčastnili na tradičnej 
ekologickej akcii Čisté vody 
Vysokých Tatier, ktorá bola sú-
časťou Medzinárodného festi-
valu potápačských filmov 2011. 
Tento rok čistili lokalitu Velic-
kého plesa, ktoré sa nachádza     
v nadmorskej výške 1665 met-
rov. Ich ponor sa klasifikuje 
ako ponor vo vysokohorských 
podmienkach. V čase ponoru 
bola teplota vzduchu -4°C, tep-
lota vody 2°C a päťcentimetro-
vá ľadová pokrývka.
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Uzávierka decembrového
čísla mestských novín Senčan

je v stredu 14. decembra.

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

KIDS LAND 
otvára brány
Od 1. decembra detské cen-
trum KIDS LAND otvára v Senci 
svoje brány. Fungovať bude aj 
počas prázdnin a sviatkov. Ro-
dičia môžu centrum navštíviť aj              
s dieťatkom, spoznajú sa, za-
hrajú a zažijú spolu veľa zábavy.                                 
V decembri sú pripravené tvori-
vé dielne, zábava a prekvapenie 
pre detičky. Termíny podujatí sa 
budú upresňovať na webovej 
stránke. Aj v predvianočnom 
zhone a počas vianočných ná-
kupov je centrum k dispozícii 
rodičom a ich detičkám. Infor-
mácie o možnosti využitia tejto 
starostlivosti poskytnú priamo    
v centre, alebo na e-maili či tele-
fonicky.  www.kidsland.sk.

Čistili TATRANSKÉ pleso

Otvorili svet 
SLADKOSTÍ
V Senci otvorili jedinečný obchod 
so sladkosťami na Slovensku. 
Ako vraví Petra Zváčová, ktorej 
meno sa skôr spájalo s módou, 
„veľkí sa u nás vrátia do detských 
čias a malí objavia farebný svet 
fantastických sladkostí. Obchod 
Candies je spojený s kaviarňou, 
nájdete tu najväčší výber „Pick 
and mix“ na Slovensku. Viac než 
50 druhov cukríkov a ostatných 
sladkých dobrôt pre každý ja-
zýček. Maškrty budú z celého 
sveta od USA, Kanady, Dubaja 
až po Japonsko.“
Najväčšieho gumeného mací-
ka na svete, vážiaceho dva ki-
logramy, dostane 6. decembra 
pred kultúrnym domom ten, 
koho si vyberie Mikuláš.     (el) 

Malú oslavu spojenú s koncer-
tom najmladších zorganizovali 
v Základnej umeleckej škole 
Fándlyho pri príležitosti 15. vý-
ročia pôsobenia v súčasnej 
budove, ktorá prešla veľkými 
zmenami. „Škola predtým sídli-
la na dnešnej Lichnerovej ulici, 
presťahovali sme sa potom, ako 
si bývalí majitelia uplatnili na 
budovu reštitučný nárok. Pre-
to nám vedenie mesta ponúklo 
priestory v bývalých jasliach,“ 

uviedol riaditeľ školy Mgr. art. 
Gabriel Škriečka. Tie prešli veľ-
kými zmenami. Urobila sa stre-
cha, kúrenie, budova má nové 
okná, prístavbou vznikol ďalší 
priestor pre výtvarný odbor. Cel-
kový charakter budovy dotvo-
rilo vynovenie fasády, žiariacej 
pestrými farbami a nedávno sa 
v celej budove zrekonštruovalo 
osvetlenie. Riaditeľ sa poďako-
val prítomným predstaviteľom 
mesta za pomoc. Primátor Ka-
rol Kvál vyzdvihol úspechy žia-
kov aj ich pedagógov nielen na        
regionálnych, celoštátnych, ale 
i na medzinárodných poduja-
tiach a ocenil aj fakt, že svojimi 
vystúpeniami na rôznych mest-
ských akciách prispievajú k ich 
vysokej kultúre. 
„Naša práca je zmysluplná, 
oceňujú ju aj rodičia. Mesto sa 
rozrastá, detí neustále pribú-
da,“ uviedol G. Škriečka a do-
dal: „Priestory nám začínajú byť 
malé, budeme sa tým musieť 
vážnejšie zaoberať.“

Eva Lauková, foto Ján Lauko

Základná umelecká 
škola prešla ZMENAMI

Mestský poslanec Ing. Ju-
raj Gubáni pozýva na stredu 
14. decembra od 16. do 20. 
hod. všetkých občanov mesta 
Senec, predovšetkým obyva-
teľov vo volebnom obvode č. 
1 (ulice Zemplínska, Kalinčia-
kova, Gagarinova, Jánošíko-
va, Liptovská, Novomeského, 

L. B. Lukáča, J. Smreka, Pri 
Striebornom jazere, M. Urba-
na, Bratislavská, Baničova, Ľ. 
Fullu, Záhradnícka, Žarnovo-
va, Karola Šišku, Dobšinské-
ho, Hany Zelinovej, Ulica pri 
Búroši, Horná, Dolná Turnian-
ska, Sereďská, Muškátová, 
Ružová, Fialková, Tulipánová), 

na osobné stretnutie v  sobáš-
nej sieni mestského úradu. Té-
mou budú návrhy riešenia na 
spomalenie a zlepšenie do-
pravy na Jánošíkovej ulici, ako 
aj ďalšie podnety v rámci ak-
tuálneho diania,  ktoré môžete 
predložiť priamo na mieste.

(r)

STROM pre Senčanov

Strom Javor mliečny zasa-
dil primátor Karol Kvál spolu           
s konateľom spoločnosti Inter-
sad Ing. Jurajom Valentom na 
Košickej ul. Strom je vysoký 
približne štyri metre. Firma má 
záhradnícke centrum v Kráľovej 
pri Senci, kde na 18 hektároch 
pestuje okrasné dreviny, tráv-
niky a pod. Na výstave stro-
mov vo svojom areáli urobila 
súťaž pre návštevníkov, z kto-
rých Senčania pridelili najviac 
hlasov stromu Javor mliečny. 
Firma ho venovala občanom 
mesta.         (el), foto Ján Lauko

Poslanec POZÝVA na stretnutie

Zľava Anton Šimčík, Roman Szalai, Dalibor Martišovič, Tomáš 
Tesař a Jaroslav Langer.





V októbri sa uskutočnilo už tre-
tie stretnutie k projektu HairNet, 
ktorý je zameraný na odborné 
vzdelávanie kaderníkov. 
V Nových Zámkoch si partneri 
pozreli priestory a prácu žiakov 
SOŠ na Jesenského ulici, ktorá 
má už 125-ročnú tradíciu a je aj 
zapojená do projektu HairNet. 
Druhý pracovný deň bol v pries-
toroch Slovenskej živnostenskej 
komory v Bratislave, ktorá je 
spolu s Regionálnou rozvojovou 
agentúrou Senec - Pezinok par-

tnerom v projekte HairNet zastu-
pujúcich Slovenskú republiku. 
Projekt je realizovaný cez prog-
ram Leonardo da Vinci a zame-
riava sa na prenos inovácie v ob-
lasti odborného vzdelávania pre 
profesiu kaderník/kaderníčka 
z Veľkej Británie na Slovensko, 
Rumunsko a Bulharsko. Partneri 
na stretnutí prezentovali pokrok 
v transfere vzdelávacích textov, 
videí a odporúčaní, ktoré budú 
po skončení projektu prístupné 
on-line.                                 (rra)

5SENČAN  november 2011 SPEKTRUM

Vzdelávajú KADERNÍKOV

Viac ako 300 študentov stred-
ných škôl v pôsobnosti bratis-
lavskej župy diskutovalo s od-
borníkmi o poruchách trávenia 
a o chorobách anorexie a bu-
límie. Cieľom projektu Kričíme 
telom je oboznámiť mládež, ro-
dičov a pedagógov s tragický-
mi dôsledkami tohto zdanlivo 
nevinného ochorenia. „Preven-
cia na školách je veľmi dôleži-
tá, práve preto sa župa aktívne 
zapája do takýchto projektov,“ 
povedal župan Pavol Frešo. 
Bulímiu a anorexiu spája podľa 
odborníkov strach z nadváhy, 
naliehavá potreba chudnúť, 
neustále zaoberanie sa myš-
lienkami na jedlo a hmotnosť. 
Podľa Martiny Paulínyovej z Kli-
niky detskej psychiatrie DFNsP 
postihuje toto psychické ocho-
renie dve až päť percent do-
spievajúcej mládeže a najčas-
tejšie sa začína vo veku od 14 
do 18 rokov. Ako ďalej uviedla, 
úmrtnosť je pri dlhodobej men-
tálnej anorexii od troch do 18 
percent, pri mentálnej bulímii 
3,9 percenta. „Príčinou smrti 
sú zväčša samovraždy a zdra-
votné komplikácie spojené                                                           
s hladovaním alebo zvraca-
ním,“ doplnila.  Je dôležité 
vzdelávať mamy, otcov, peda-
gógov, súrodencov, kamarátov, 
frajerov, aby si všímali príznaky 
a chápali nebezpečenstvo.

                                          (r)

DISKUTOVALI 
o anorexii a bulímii

Generálny riaditeľ švédskej spo-
ločnosti Oriflame na Slovensku 
Georg Tsaros je u nás vo svojej 
funkcii rok, ale Slovensko mu 
stihlo prirásť k srdcu. Tento Švéd 
gréckeho pôvodu si obľúbil aj 
Senec. Navštevuje ho nielen 
pracovne, keďže tu v máji toh-
to roka spoločnosť otvorila svoj 
servisný bod, ale aj súkromne. 
„Veľmi sa mi v Senci páči, bol 
som tu aj počas veľkej akcie - 
akčného Medzinárodného dňa 
detí, ale príležitosť na oddych 
využívam aj na Slnečných jaze-
rách. V Senci sme vytvorili silnú 
skupinu našej spoločnosti Orif-
lame na čele so šikovnou riadi-
teľkou Janou Červeňovou, ktorá 
ju profesionálne zastrešuje.“ G. 
Tsaros pracoval predtým v New 

Yorku a vraví, že Slovensko, to 
je iný svet, práca tu je menej 
stresujúca. „S odstupom času 
môžem konštatovať, že to bola 
správna voľba,“ vraví skúsený 
Švéd, ktorý dlhodobo pôsobil aj 
v Londýne, Paríži, Štokholme či 
vo Varšave.
V Senci sa na školení stretol        
s riaditeľkami, líderkami, porad-
kyňami a manažérkami zo zá-
padného Slovenska. Počet žien 
v seneckej skupine neustále 
rastie a G. Tsaros je rád, že tak 
reagujú na možnosť, nielen po-
užívať túto kozmetiku, ale aj na 
obchodnú príležitosť - zarobiť si 
v tejto oblasti predaja.
„Oriflame je jednou z najrýchlej-
šie sa rozvíjajúcich spoločnos-
tí priameho predaja na svete, 

ako i na Slovensku. Vyplýva to 
aj z faktov, že ponúka prírod-
nú švédsku kozmetiku vysokej 
kvality za prijateľné ceny. Navy-
še sme naše výrobky nikdy ne-
testovali na zvieratách, ani sme 
tým nikoho nepoverili.“
Švédskymi zakladateľmi Orifla-
me boli bratia af Jochnickovci 
a začínali v roku 1967 v garáži, 

kde produkty balili na pingpon-
govom stole... Dnes má spoloč-
nosť ročné tržby 1,6 mld. eur, 
vo svete päť tovární a vlastné 
vývojové centrá. Jej obchodnú 
silu tvorí viac ako 2,3 mil. nezá-
vislých kozmetických poradcov, 
svoje výrobky predáva vo vyše 
60 krajinách sveta.

Eva Lauková, foto Ján Lauko

Švédska KVALITA aj v Senci

Bratislavský kraj začal mapo-
vať stav kardio-metabolického 
zdravia stredoškolákov. Projekt 
s názvom Rešpekt pre zdravie 
zahŕňa preventívne vyšetre-
nia. BSK sa pre jeho realizáciu 

rozhodol na základe údajov 
Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva, ktorý takúto ak-
ciu realizoval v prostredí zák-
ladných škôl v Petržalke. Údaje, 
ktoré boli zistené, dokumento-

vali zlý zdravotný stav študentov 
- žiakov, ako aj umožnili odhaliť 
mnohé latentné ochorenia. Pre-
to po komunikácii s RÚVZ bolo 
rozhodnuté, že podobný projekt 
by sa mohol realizovať aj v pro-
stredí stredných škôl, ktorých 
zriaďovateľom je BSK. Projekt 
jednohlasne schválilo zastupi-
teľstvo BSK. 
Dobrovoľné preventívne pre-
hliadky sa podľa lekára kraja 
a riaditeľa odboru zdravotníc-
tva BSK Valeriána Potičného 
sústredia najmä na civilizačné 
ochorenia, medzi ktoré patria aj 
obezita a cukrovka. Podľa župa-
na Pavla Freša z výsledkov by 
mohli vyplynúť určité preventív-
ne kroky na podporu športu na 
školách. „Verím, že takýto ciele-
ný záujem prispeje k  lepšiemu 
zdraviu študentov stredných 
škôl.“                                         (r)

Zdravie ŽIAKOV v popredí záujmu

Spoločnosť IPEC Group po-
stavila v D1 Parku Bratislava/
Senec (Diaľničná cesta smer 
Pezinok) pre najväčšieho ra-
kúskeho výrobcu nábytku 
P. Max budovu s rozlohou                        
tisíc metrov štvorcových pod-
lahovej plochy. Je to najväčší 
rakúsky výrobca nábytku na 
mieru vyrábaného vo fabrike     
v rakúskom Stockerau už 45 ro-
kov.                                      (r)

Otvorili predajňu 
NÁBYTKU P.Max

Generálny riaditeľ spoločnosti Oriflame Slovakia, Georg Tsaros 
(vpravo), riaditeľka seneckej skupiny Martina Červeňová (v strede), 
vpravo od nej Kristína Warenitsová, líderka zo Senca.
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Pomoc ľuďom, všetko okolo 
zdravia a zdravotníctva ho lá-
kalo od mala. Rád pozeral se-
riál Pohotovosť, v súčasnosti 
ho fascinuje Dr. House. „Reali-
ta však býva často iná, keď sa      
s ňou človek stretne, buď ho to 
posilní, alebo odradí. Mne to 
pomohlo utvrdiť sa v tom, že 
som sa vydal správnou cestou,“ 
vraví Pavol Škovránek jr. (19), 
predseda Územnej rady Mlá-
deže Slovenského Červeného 
kríža (ČK) Bratislava - okolie. 
S mladými ľuďmi v Senci začal 
pracovať pred dvoma rokmi, 
nedávno to spoločne oslávili.  
Skupina mladých zdravotníkov 
tu vznikla po 20 rokoch. Začí-
nali piati, dnes ich je vyše 40. 
Ako vraví Pavol, „skvelí ľudia      
s rovnakými záujmami.“
Predseda stíha štúdium v ma-
turitnom ročníku na gymnáziu, 
aj prácu v ČK. Ale i spev, tanec, 
divadlo, moderovanie... Uvedo-
muje si však, že časom bude 
musieť z týchto aktivít ubrať. 
Smeje sa, keď sa ho pýtame, 
či pri pohľade na krv ako malý 
neodpadával. „Nie, nikdy mi to 

nerobilo problém, skôr som sa 
so zvedavosťou pozeral. Inak 
by som nemohol robiť to, čo 
robím a neplánoval by som si 
štúdium na medicíne.“ Čo zna-
mená pre neho zdravie? „Hm,“ 
zamýšľa sa a vraví, že je to ,,je-
diná istota“, vďaka ktorej sa dá 
robiť čokoľvek. „Je to najdôle-
žitejšia vec, ktorú človek môže 
mať,“ dodáva Pavol. „Naplno 
som si to uvedomil, keď som 

cez letné prázdniny – už po 
druhý raz – pracoval ako sanitár                       
v Onkologickom ústave Svätej 
Alžbety v Bratislave. Dosť ma 
to posilnilo a povzbudilo, pria-
my kontakt s pacientmi je iný, 
ako pozerať sa na to v televízii. 
Dobre im padne, keď sa človek 
s nimi porozpráva, pohladí ich. 
Mladí ľudia nemajú predstavu, 
aká je realita. Oveľa viac som 
si uvedomil aj iné hodnoty. Pri 

lôžkach ťažko chorých pacien-
tov mi neraz tiekli aj slzy.“
Svojmu ušľachtilému koníčku 
venuje Pavol veľmi veľa času. 
„Keby som nemal školu, mô-
žem to brať ako zamestnanie. 
Úplne ma to pohlcuje, je toho 
veľa.“ Začiatky jeho práce             
v ČK boli podľa neho stresujú-
ce. „Nevedel som, čo bude, aké 
náročné sú papierové roboty, 
či budeme mať dosť členov, 
ako ich presvedčiť. Postupne 
som absolvoval rôzne školenia, 
v roku 2009 som získal certifi-
kát trénera prvej pomoci. Školil 
som sa, aby som mohol školiť, 
pritiahol som ďalších správ-
nych mladých ľudí, rozrastáme 
sa.“ Robia školenia s názor-
nými ukážkami pre materské                    
a stredné školy, predovšetkým 
pre gymnáziá. „Je úžasné sle-
dovať záujem detí a mladých. 
Viem, že dokázať podať prvú 
pomoc je veľmi dôležité z poh-
ľadu záchrany ľudského života. 
Preto som sa na to dal, preto 
chcem študovať medicínu.“

Eva Lauková
foto Ján Lauko

„Uvedomil som si aj iné HODNOTY...“

Pavol Škovránek s Ing. Máriou Halásovou, riaditeľkou Slovenského 
ČK, územný spolok Bratislava - okolie

vás pozýva na PREDVIANOČNÉ DAROVANIE KRVI
(Neviete, čo darovať tohto roku? Skúste ŽIVOT)

Odber sa uskutoční 15. decembra 2011 (štvrtok) od 8. do 11. hod. v Stredisku Sociálnych Služieb (klub dôchodcov)
na Hviezdoslavovej ulici č. 55 v Senci. Urobiť dobrý skutok nie je také ťažké, stačí v správny čas podať pomocnú ruku.

Tešíme sa  na  Vás!

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža v Senci

Tohtoročná sezóna pretekov 
chovateľov poštových holubov 
v Senci pozostávala z 22 súťa-
ží na tratiach od 150 do 750 km 
v rámci pretekov majstrovstiev 
Slovenska. 
Chovatelia poštové holuby 
na preteky nasádzajú v Senci           
a auto s klietkami holubov pre-
vezie na miesto štartu pretekov. 
Tam naraz vypustia niekoľko ti-
síc holubov, ktoré letia najkrat-
šou cestou na svoje holubníky. 
Nasádzanie holubov na preteky 
a konštatovanie doletov sa vy-
konáva snímacími zariadeniami 
a čipmi, ktoré majú holuby na 
nohe. Víťazmi z každých prete-
kov sú holuby s najvyššími rých-
losťami v dvadsiatich percen-

tách z nasadeného počtu holu-
bov. V súťažiach majstrovstiev 
Slovenska sa jednotlivé kategó-
rie víťazov vypočítavajú z koefi-
cientov, ktoré holuby dosiahli      
v jednotlivých pretekoch. 

Víťazmi za rok 2011 sa v jednot-
livých kategóriách stali chovate-
lia: Majster klubu Štefan Pod-
manický, 2. MVDr. Svätopluk 
Mika, 3. Karol Bauer. Majstrom 
krátkych, stredných i dlhých 
tratí sa stal Štefan Podmanic-
ký, majstrom mladých MVDr. 
Svätopluk Mika. Výkonný holub 
- Štefan Podmanický, počet km 
4174, výkonná holubica - Juraj 
Kakaš, počet km 2531. 

(výbor ZO Senec)

Pri pretekoch poštových 
HOLUBOV pomáhajú aj čipy

Pre mnohých prváčikov ZŠ Ta-
jovského sa 27. október niesol    
v znamení rozprávok. Na podnet 
učiteľky Mgr. Silvie Kocsisovej 
mohli žiaci nahliadnuť do ríše 
rozprávok a aj si v nich zahrať. 
Mnohí sa obliekli do masiek 
rozprávkových bytostí. Učiteľky 
si rozprávkovo pripravili triedy        

a tiež sa prezliekli do kostýmov. 
Cieľom bolo priblížiť deťom kla-
sické rozprávky dramatizáciou  
a čítaním, pretože dnes prese-
dia pri televízii a počítači veľmi 
veľa času. Tento deň ukončili 
súťažami, diskotékou a pohos-
tením z jabĺčkových dobrôt, kto-
ré upiekli šikovné mamičky. (ks)

Z rozprávky do ROZPRÁVKY 



Keď ho počúvate rozprávať            
o stejkoch, hneď by ste si ho dali. 
Štefan Rajj pôsobil dlhé roky v 
Nemecku, ako šéfkuchár v Ste-
ak house i bavorskom meste 
Landshut. Má skúsenosti aj s me-
dzinárodnou kuchyňou. Zacnelo 
sa mu však po domovine a roz-
hodol sa mať vlastnú reštauráciu 
špecializovanú na stejky. Otvoril 
si ju v Senci, kde ich pripravuje 
priamo pred zrakmi zákazníkov. 
V Nemecku aj iných krajinách 
sú stejky veľmi obľúbené, aj na 
Slovensku už zákazníci vedia 
oceniť, keď je stejk z kvalitného 
mäsa správne pripravený. Musí 
byť chutný, šťavnatý, rozvonia-
vajúci. Na európske a svetové 
trhy, ako aj do seneckého Steak 
housu, sa dostáva najkvalitnejšia 
hovädzina. Š. Rajj: „Mám mäso                   
z Argentíny, Chile, Nového Zé-
landu aj iných krajín. O jeho 
kvalite rozhoduje spôsob chovu 

dobytka. Sú to zvieratá, ktoré vy-
rastajú v bezstresovom prostredí 
voľnej prírody. Mäso z takéhoto 
dobytka – mladých býčkov do 
dvoch rokov - vedia fajnšmekri 
primerane oceniť. Mäso - prevaž-
ne z Južnej Ameriky sa dováža 
v špeciálnych chladiacich kon-
tajneroch. Je vákuovo balené, 
uskladnené pri nulovej teplote. 
Aj preto má vyššiu cenu. Úplne 
to najhoršie, čo môže niekto uro-
biť, je mäso zmraziť. Z čerstvé-
ho mäsa neurobíte dobrý stejk. 
Najlepšie je odležané mäso s 
uvoľnenými  svalovými vláknami. 
Musí byť odležané najmenej de-
sať dní, ale aj niekoľko mesiacov. 
Po celý čas sa chladí.“ Štefan sa 
usmieva: „Vraví sa, že hovädzí 
stejk je najlepší deň predtým, 
ako sa mäso pokazí.“ 
Kto si myslí, že iba zo sviečko-
vice sa dá urobiť výborný stejk, 
mýli sa. Štefan ponúka aj stejk zo 

stehna – Rum stejk. 
„Má špeciálnu aró-
mu, ľudia však ne-
veria, že môže byť 
šťavnatý. Je to však 
otázka kvality mäsa 
a jeho prípravy.“      
A ako prepečený 
má byť? „Chute ľudí 
sú rôzne, rovnako 
stupne prepeče-
nia. Ja odporúčam 
medium-rare. Veľmi 
prepečené stejky 
sú suchšie, strácajú 
chuť.“ Výborne vie 
pripraviť obojstran-
nú kotletu, ktorá 
má z jednej strany sviečkovicu                          
a z druhej roštenku. Môže mať aj 
pol kilogramu. „Veľa ľudí nevie, že 
aj z vysokej roštenky je výborný 
stejk, volá sa Rib eye. Má v sebe 
tukové očko, ktoré sa pri pečení 
čiastočne do mäsa rozpustí. 

Je to výnimočné. A na decem-
ber budem mať v ponuke aj stejk         
z kanadského bizóna,“ teší sa 
šéfkuchár, ktorý na želanie zá-
kazníkov pripraví akúkoľvek dob-
rotu.

Eva Lauková, foto Ján Lauko
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OTVÁRACIE HODINY

Pondelok     ZATVORENÉ

Utorok - Nedeľa     11.30 - 22.00

Kontakt: 0911 290 922

mail: zlaty.byk.senec@gmail.com

www.zlatybyksenec.sk

Dobrý stejk FAJNŠMEKRI ocenia

Dušičky SENIOROV na jazerách

1 2 3

4 5

Známych slovenských hercov 
aj prenosové vozy Slovenskej 
televízie ste mohli vidieť na juhu 
Slnečných jazier. V modernom 
Domove sociálnych služieb 
(Dom Dobra) sa nakrúcal slo-
venský televízny film Dušičky 
seniorov. Na lavičke pred vcho-
dom, s paličkou v ruke,  pose-
dával herec Ivan Palúch. Neďa-
leko stála Milka Vášáryová, Zita 
Furková, Ivan Romančík, Eva 
Kerekes, Ivo Gogál, ale aj čes-
ký herec Petr Nárožný. Vraj na 
Slovensku nemáme v jeho veku 
(74) herca, ktorý by bol v takej 
dobrej kondícii. Spolu s nimi sa 
bavili aj klienti domova.
František Kovár: „Všetci, čo tu 
hráme, sme postarší, hodíme 
sa sem,“ vraví so smiechom              
a dodáva: „Zatiaľ sa však lep-
šie cítim v domácom prostredí.“ 

Pobavil ho aj účes, ktorý si sám 
vymyslel. „Je to dôchodcovské 
afro,“ vtipne charakterizuje tro-
chu našuchorené vlasy. „Film 
má skvelý scenár, takéto niečo 
na Slovensku chýbalo. Mal by 
ho vidieť každý.“
Hrá v ňom veľa hereckých osob-
ností. Čím ich režisér Stanislav 
Párnický presvedčil? „Možno to 
nie je pre nich až také príjemné 

hrať staršie postavy, ale pracuje 
sa s nimi veľmi dobre. Je to aj 
vďaka prostrediu na Slnečných 
jazerách, do ktorého je zasa-
dený tento domov pre seni-
orov. Má naozaj vysokú úroveň.                 
A personál nám maximálne 
vychádza v ústrety. Páči sa mi 
aj systém domova, je príjemný, 
otvorenejší.“ O čom je film, kto-
rý v televízii môžeme vidieť asi 

na jar budúceho roka? S. Pár-
nický: „Ľudské túžby sa akoby                                                         
s vekom nemenia. Nechýba 
žiarlivosť, náznaky túžob, vzťa-
hov. Nechcem veľa prezrádzať, 
film má skrytú dramatickú záp-
letku. Je aj o reálnych vzťahoch 
rodičov a detí, vnukov. Je o tom, 
ako prežívajú svoje odlúčenie od 
rodiny, ako niektorí majú pocit 
vyhnania na smrť. Pred deťmi sa 
tvária, akoby sa nič nedialo, ne-
dávajú najavo svoju osamelosť. 
Táto téma je zo sociologického 
hľadiska jedným z rozhodujú-
cich problémov v spoločnosti. 
Treba ho odkryť vo verejnosti. 
Kedysi rodiny žili trojgeneračne 
aj v náročnej sociálnej situácii. 
Dnes sa to už nenosí. Som rád, 
že môžem tento film realizovať.“ 

Eva Lauková
foto Ján Lauko

Štúrova 44, 903 01 Senec - pri južnom vchode na Slnečné jazerá

Pri jednorazovej konzumácii jedál z našej reštaurácie v hodnote min. 15 
€/osoba, máte pri 6. návšteve možnosť vybrať si jedno jedlo aj s prílo-
hou z nášho jedálneho lístka, a to úplne ZDARMA!
Uschovajte si túto kartičku a pri každej návšteve ju predložte pri platení 
na potvrdenie obsluhujúcemu personálu! Kartička je platná len s podpi-
som nami poverenej osoby a pečiatkou našej reštaurácie!

Vernosť sa vypláca!

ZDARMA

Štefan Rajj vo svojej reštaurácii. 



Jedinečné výtvarné diela 
československých legioná-
rov, ktoré vznikli na Sibíri, sú 
vystavené v reštaurácii hotela 
Relax na severe Slnečných 
jazier minimálne do konca 
decembra. Výstavu organi-
zuje Československá obec 
legionárska – Jednota Se-
nec. Diela vznikli počas bojov                                         
v rokoch 1918-1920. Svojou 
tematikou sú jedinečné. Ide     
o netradičné výtvarné umenie 
česko-slovenských legioná-
rov z obdobia 1. svetovej voj-
ny. Pre československé légie 

bola príznačná potreba kultúr-
neho života. Počas krátkych 
chvíľ voľna si tak legionárski 
maliari a kresliči podnecovali 
bojového ducha, zobrazovali 
vojenský život, krajinu, ktorou 
prechádzali, mestá, ktoré ob-
sadili. Ako na vernisáži uviedol 
predseda Klubu vojenskej his-
tórie – Tatranci Miroslav Bilský, 
diela sa dostali na svetlo prvý 
raz. Väčšina bola zničená, tie, 
čo sa zachovali, sú z osobné-
ho archívu Františka Vanča.

 (el)
foto Ján Lauko

Senecký tanečný súbor SE-
TAS, ktorý pôsobí pri SZUŠ 
R. Madarászovej, stihol za 
posledné štyri týždne nazbie-
rať 13 pohárových ocenení na 
piatich súťažiach. Tanečníci 
si odniesli päťkrát 1. miesto, 
trikrát 2. miesto a päťkrát 3. 
miesto a celý súbor navyše 
dva razy vyhlásili za najúspeš-
nejší tanečný klub.  
Ocenenia si súbor priniesol 
zo súťaže My Dance v Myjave,      
z H&T Cup v Bratislave, zo 
súťaže Move on! Dance Cup 
v Žiline, z Beatfóra v Gbeloch 
a z bratislavského Istropolisu 
zo súťaže Nelux Dance Cup. 
Posledné tri súťaže sa konali 
počas jedného víkendu. SE-
TAS sa prezentoval desiatimi 

choreografiami, v ktorých tan-
covalo spolu 96 detí vo veku 

od päť do 21 rokov. Najúspeš-
nejšími a najoceňovanejšími 

choreografiami sa stali škôl-
karski Šmolkovia, tanec mlad-
ších detí Doba ľadová, Vtáky 
či choreografia Cats. „Úspech 
bol zaslúžený, som na svojich 
žiakov hrdá, pretože viem, koľ-
ko práce a námahy obetovali 
tréningom,“ hovorí riaditeľka 
SZUŠ Renáta Rovňáková.
Cieľom tanečných súťaží nie 
je boj o prvé miesta, ale vzá-
jomná podpora radosti z tan-
ca. Na súťažiach je atmosféra 
nabitá energiou, ktorá deti 
povzbudzuje a zároveň moti-
vuje do ďalších výkonov. Ako 
dodáva R. Rovňáková, každý 
tanečník by mal tancovať nie-
len telom, ale hlavne srdcom.

Katarína Madarászová
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SETAS medzi najúspešnejšími

Organizátor výstavy Miroslav Bilský s dnes už bývalým ministrom 
obrany Ľubomírom Galkom.

Netradičná VÝSTAVA
legionárov Mestské múzeum v Senci sa 

stalo spoluorganizátorom muze-
ologického seminára, konaného 
v Tureckom dome pod názvom 
Tradície a hodnoty. Prednášky 
popredných odborníkov si vy-
počulo 30 poslucháčov, venu-
júcich sa zveľaďovaniu zbierok 
a správe ľudových domov býva-
nia v Žihárci, Ipeľskom Sokolci, 
Búči, Svodíne a Tešedíkove. 
Neskôr spolu so žiakmi prvého 
stupňa ZŠ A. M. Szencziho ab-
solvovali ukážkovú hodinu mu-
zeálnej pedagogiky pod vede-
ním etnológa Istvána Szondu. 
Akciu podporil Úrad vlády SR                 
a mesto Senec.
Senecké múzeum bolo aj mies-
tom stretnutia gymnazistov ma-
turitných ročníkov so študentmi 
a pedagógmi Katedry etnológie 
a kultúrnej antropológie Filozo-
fickej fakulty UK v Bratislave. 

Organizovalo sa pri príležitosti 
osláv 90. výročia odboru náro-
dopis na vtedy sa formujúcej 
filozofickej fakulte našej naj-
staršej univerzity. Katedra v sú-
časnosti vzdeláva odborníkov           
v oblastiach etnológia, kultúrna 
antropológia a muzeológia. 
Prítomných v mene katedry po-
zdravila Doc. PhDr. Kornélia Ja-
kubíková, Csc.. Vyučovací od-
bor etnológia maturantom pri-
blížila Doc. PhDr. Hana Hlôško-
vá, Csc., o možnostiach štúdia                                                           
a o študentskom živote poroz-
právala Mgr. Lucia Segľová, 
PhD. Ako absolventka katedry 
sa na akcii zúčastnila aj PhDr. 
Izabela Danterová z Vlastived-
ného múzea v Galante. Svojím 
rozprávaním na tému Etnológ     
v múzeu uviedla poslucháčov 
do zákulisia praxe. 

Gábor Strešňák

Rušná jeseň v MÚZEU
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V snahe pomôcť príbuznému 
či priateľovi sa mnohí písomne 
zaviažu, že zaplatia za nich, ak 
si túto povinnosť nesplnia oni. 
Takto vznikne ručenie. Dôvera 
ručiteľa v riadne splnenie zá-
väzku je často slepá a ručiteľ 
ani  netuší, aké povinnosti či 
budúce komplikácie si týmto 
zakladá.  
Pre vznik ručenia je potrebné 
písomné vyhlásenie ručiteľa, že 
uspokojí pohľadávku veriteľa, 
ak tak neurobí dlžník. Písomná 
forma je podmienkou platnosti. 
Samotné vyhlásenie musí byť 
urobené tak, aby bolo určité, 
zrozumiteľné a podpísané ruči-
teľom. V podstate to znamená, 
že z vyhlásenia je jasná výška 
dlhu, dlžník, ručiteľ a veriteľ.  Ak 
ide o manželov, na prevzatie 
ručenia nie je potrebný súhlas 
druhého manžela. 
Občiansky zákonník stanovuje 
iba jednu podmienku na to, aby 
veriteľ mohol žiadať od ručiteľa 
zaplatenie dlhu. Stačí, ak  dlžník 

nezaplatí ani po veriteľovej pí-
somnej výzve. Nie je podstatné, 
že  dlžník má väčší majetok ako 
ručiteľ, alebo že veriteľ nevymá-
hal svoj dlh od dlžníka súdnou 
cestou. Ručiteľ je povinný plniť 
ručenie aj v prípade smrti dlž-
níka, keďže ručiteľský záväzok 
sa neviaže na osobu dlžníka. Ak 
veriteľ požiada ručiteľa o zapla-
tenie, a ten dobrovoľne záväzok 
neuhradí, môže svoju pohľadáv-
ku uspokojiť z celého majetku 
ručiteľa.  

Veriteľ je povinný kedykoľvek 
a bez odkladu na požiadanie 
oznámiť ručiteľovi výšku pohľa-
dávky. Táto informačná povin-
nosť sa vzťahuje iba na údaj       
o výške záväzku, nie na infor-
movanie o povinnostiach, ktoré 
ručiteľovi z ručenia vyplývajú. 
Odoprieť veriteľovi plnenie, resp. 
zaplatenie, môže ručiteľ, ak veri-
teľ zavinil, že dlžník nemôže za-
platiť svoj dlh. Zavinenie veriteľa 
môže spočívať napr. v tom, že 
bez dôvodu odďaľoval  vymá-
hanie záväzku alebo v tom, že 
bez toho, aby o tom vedel ru-
čiteľ, dlžníkovi poskytol odklad 
plnenia. Nie je podstatné, či za-
vinenie veriteľa bolo úmyselné 
alebo iba  nedbanlivostné. 
Ručiteľ môže namietať všetko, 
čo mohol aj dlžník. To znamená, 
že ručiteľ môže namietať  proti 
pohľadávke, napr. jej premlča-
nie, alebo môže vzniesť aj ná-
mietky ohľadom osoby dlžníka, 
napr. že pre duševnú chorobu 
nemohol urobiť platný úkon.

Dôležité je o ručení vedieť to, 
že ho môžete obmedziť a to do 
určenej peňažnej sumy, alebo  
do určitého času. Urobiť sa tak 
musí pri vzniku ručenia.
V prípade, že ručiteľ zaplatí ve-
riteľovi za dlžníka, je oprávnený 
požadovať od dlžníka náhradu 
toho, čo za neho plnil. Svoje 
právo si môže ručiteľ voči dlžní-
kovi uplatniť aj na súde. 
Rada na záver je preto jedno-
značná, vždy si rozmyslite, či 
chcete konkrétnej osobe ru-
čiť a v akej výške. Podrobne 
skontrolujte ručiteľské zmlu-
vy, vyhlásenia, či je záväzok 
a jeho výška presne a určito 
stanovená.  Nikdy nepodpi-
sujete zmluvy pod časovým 
tlakom, nikto si ručenie ne-
môže vynútiť.  V prípade, ak 
sa rozhodnete ručiť za cudzí 
záväzok, odporúčam zvážiť    
a  dohodnúť jeho obmedzenie 
výškou, alebo  časom.

JUDr. Mária Faithová
mfaithova@gmail.com

Čo musíte vedieť skôr, ako sa stanete ručiteľom

Právnik radí

Zaujímavá výstava troch subjek-
tov sa konala v galérií Labyrint 
kultúrneho domu. Prezentoval 
sa Klub neprofesionálnych výt-
varníkov zo Senca a blízkeho 
okolia pod názvom Nové nápa-
dy v ľudovej tvorbe, zaujímavé 
boli práce z Praktickej školy zo 
Senca nazvané Netradičné ko-
berce z netradičnej dielne, ale 
aj z Betánie, n. o., upozorňujúce 
na seba názvom Tu sme!
Z Klubu neprofesionálnych výt-
varníkov vystavovali: Silvia St-
ránska zo Šenkvíc (tapisérie), 
Klára Kováčová zo Senca (deč-
ky tvorené náročnou technikou 
hačkovano-vyšívaného macra-
mé), PaedDr. Mária Kvassayová 
z Trnavy (dečky a rôzne ozdoby 

robené paličkovanou čipkou), 
Anna Zhorelická z Trnavy (háč-
kované moderné tašky, náhr-
delníky, ozdoby, šály a dečky), 
Mgr. Ľubica Belancová zo Sen-
ca (pletené šaty).
Organizátorka výstavy PaedDr.          
Oľga Milerová predstavila 
aj Praktickú školu zo Senca             
a tvorbu jej žiakov, ktorí sa pre-
zentovali predovšetkým kober-
cami utkanými na jednoduchom 
tkáčskom stave. 
Ako uviedol riaditeľ Betánie Mi-
roslav Krupa, „mali sme možosť 
prezentovať tvorbu dvoch na-
šich kientov v oblasti výtvarné-
ho a užitkového umenia. Je to 
pre nás výborný príklad integrá-
cie postihnutých!                  (r)

Skupinová výstava ZAUJALA

Zamestnávateľ môže pomôcť 
zamestnancom relaxovať. 
Bude ho to stáť menej a pomô-
že aj zdravotne postihnutým 
ľuďom. Zasiahne tak tri muchy 
jednou ranou.
V chránených dielňach (ChD) 
pracujú zdravotne postihnutí 
ľudia, ktorí vyrábajú rôzne vý-
robky, alebo poskytujú služby. 
Štátne príspevky na ich pod-
poru pokrývajú maximálne 50 
percent ich nákladov. Zvyšok 
si vykrývajú samy buď ďalšou 
sociálnou činnosťou alebo 
predajom vlastných výrobkov                        
a služieb. 
Každá organizácia na Sloven-
sku, ktorá má viac ako 20 za-
mestnancov, je povinná zamest-
návať 3,2-percenta zdravotne 
postihnutých (ZP). Takže má tri 
možnosti: 1. Zamestnať povinný 
podiel zdravotne postihnutých, 
2. Nezamestnať ho, ale radšej 
zaplatiť „pokutu“, alebo zadať 
zákazku chránenej dielni - tento 
rok vo výške 805 eura za jedné-
ho ZP zamestnanca.
Od septembra sa začala pre 
ChD „sezóna“, kedy oslovujú 
firmy a informujú ich o možnos-
ti zadať zákazku. Problémom 

je, že sa málokedy dostanú 
do kontaktu s majiteľmi alebo 
konateľmi firiem, ktorí o jej za-
daní rozhodujú. Zastavia ich 
manažéri a personalistky s tým, 
že áno, firma má povinnosť za-
mestnávať ZP, ale radšej platí 
pokutu štátu. A radšej s tým ani 
nechcú osloviť majiteľa, preto-
že je to pre nich takto admini-
stratívne jednoduchšie. Ďalším  
problémom je priam nadľudské 
úsilie presviedčať zdravých, že 
aj zdravotne postihnutí dokážu 
kvalitne pracovať a dokonca po-
núknuť službu alebo výrobok, 
ktorý je hodnotný a poteší firmu 
a jej zamestnancov. 
Dôkazom toho, že je to mož-
né, je chránená dielňa Wellnea               
v centre Senca. Spolumajiteľka 
a konateľka PhDr. Elena Kopco-
vá, PhD: „Poskytujeme komplex-
né služby salónu krásy. Okrem 
kaderníckych, manikérskych, 
pedikérskych, masážnych                                                       
a kozmetických služieb vyrába-
me aj strieborné šperky so Swa-
rovskeho krištáľmi. Medzi naši-
mi stálymi a spokojnými zákaz-
níkmi sú už viaceré firmy s viac 
ako 20 zamestnancami.“ www.
wellnea.sk.            Eva Lauková

Firmy pre zamestnancov: 
Tri muchy JEDNOU ranou

Silvia Stránska a jej tapisérie
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Spoločenská kronika
Narodili sa

Marko Jurčo, Erik Tóth, Barbora Mihaľová, Da-
niel Buchel, Terézia Kocianová, Zara Zacková, 
Richard Šafánik, Denis Nociar, Damián Paufler, 
Hana Dzugasová, Karin Kramaricsová.

Manželstvo uzatvorili
Michal Boháč - Erika Pákozdyová, Ivan Ondrej 
Takáč - Božena Štoková, Jiří Pagáč - Viera Hr-
žičová, Zoltán Vanko - Eva Berglová, Štefan 
Képesi - Gabriela Kovačovská.

Blahoželáme jubilantom
Dňa 17. decembra oslávi krás-
nych 90 rokov Alžbeta Vid-
rová, rod. Mókošová. Všetko 
najlepšie, veľa zdravia, šťastia, 
spokojnosti a ešte mnoho pek-
ných chvíľ prežitých v kruhu 
rodiny želajú: synovia Štefan 
s manželkou Helenou, Tibor          
s manželkou Ankou, vnuci Tibor, Juraj s man-
želkou Erikou a pravnučka Michaela.

Jednota dôchodcov MO v Senci 
Anna Vaculová (60), Mária Antaličová (70), 
Alžbeta Belzárová (70), Jitka Guldanová (70), 
Cecília Forrová (75), Zuzana Halásová (75), 
Ondrej Lukačovič (75), Eva Hartlová (75), Dra-
homíra Didovová (80)

Klub dôchodcov
Alžbeta Kadnárová (70), Zuzana Halásová 
(75), Ondrej Lukačovič (75), Drahomíra Dido-
vová (80)

Slovenský zväz telesne
postihnutých ZO č. 215 v Senci

Helena Hlaváčová (60)

Navždy nás opustili
Alžbeta Lehocká (1925), Žofia Širáňová 

(1929), Dušan Hatala (1927), Mária Roncse-
ková (1928), Mária Babušková (1931), Elena 
Gulásová (1953), MVDr. Stanislav Polakovič 
(1959), Jozef Vlk (1911)

Dňa 5. decembra uplynie rok, 
čo nás opustil náš drahý Ladi-
slav Tóth. Zavrel si oči, srdce 
Ti prestalo biť, nestihol si sa 
ani rozlúčiť. Už ťa neprebudí 
slnko ani krásny deň, na cin-
toríne v Senci spíš svoj večný 
sen. Hoci si odišiel a niet ťa 
medzi nami, v našich srdciach zostávaš a bu-
deš stále s nami. S láskou a bolesťou v srdci 
spomínajú manželka, dcéra Miška, syn Lacko, 
krstný syn Simonko a ostatná rodina.
 
Vezmite sviečku do dlaní, za-
šepkaj tisíc želaní, pozri sa 
hore do neba, svieti tam hviez-
dička - Anička Baďuríková 
pre Teba. Dňa 29. novembra si 
pripomíname druhé výročie jej 
úmrtia. S láskou a vďakou na 
Teba spomíname, manžel, deti,vnúčatá, brat, 
priatelia a známi.   

Odišiel dobrý človek, ktorý mi-
loval život, svoju rodinu, mal 
rád ľudí. Dňa 4. októbra uply-
nul rok, čo nás navždy opustil 
náš drahý manžel, syn, otec, 
starý otec, švagor, svokor, zať 
a kamarát Juraj Ďurana. Oci, 
denne sme s Tebou, aj keď už nie si tu, s nami 
si stále. 

Odišiel si tíško, bez rozlúčky. 
Smutná je cesta, čo k hrobu 
vedie, kde už odpočíva tvo-
je unavené srdiečko. V mysli          
a srdci si ťa stále nosíme. Dňa 
9. decembra uplynú tri roky od 
rozlúčky s naším drahým man-
želom, oteckom, svokrom a dedkom Ondre-
jom Nyárym. S láskou na Teba spomíname, 
navždy zostaneš v našich srdciach. Manžel-
ka, deti s rodinami a ostatná rodina.

Dňa 19. decembra uplynú dva 
roky, čo nás navždy opus-
tila milovaná sestra Anna 
Kakašová. S láskou na ňu 
spomínajú sestry s rodinami. 
Navždy zostaneš v našich 
srdciach.

Dňa 27. no-
vembra uply-
nulo sedem 
rokov, čo 
nás navždy 
opustila naša 
drahá ma-
mička a babička Irena Slováková. Zároveň 
27. decembra uplynie päť rokov, kedy sme 
sa rozlúčili aj s naším oteckom a dedkom Ju-
rajom Slovákom. S láskou spomínajú dcéry                           
s rodinami. Kto ste ich poznali, venujte im ti-
chú spomienku.

Osud nikdy nevracia to, čo 
vzal. Len jedno Ti vráti. Spo-
mienky a žiaľ. Ako riadky bez 
písmen, ako zatúlaný sen, 
ako anjel bez neba, my cíti-
me sa bez Teba. Oči máme 
plné sĺz, v hrdle žiaden hlas, 
po lícach nám steká vodopád         
a ústa tíško šepkajú... chceme vrátiť čas. Dňa 
20. novembra uplynuli štyri roky, čo nás opus-
tila naša milovaná manželka, mamička, bab-
ka a svokra Zdenka Veselá vo veku 57 rokov.      
S láskou spomína manžel Jarko, syn Jarko          
a dcéra Zdenka s rodinami.

Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, pria-
teľom a známym, ktorí sa 3. novembra prišli 
rozlúčiť s našou milovanou matkou Žofiou 
Širáňovou. Navždy nás opustila vo veku 82 
rokov. Ďakujeme za prejavenú sústrasť a kve-
tinové dary. Deti Mária a Pavol s rodinami.

Dňa 2. decembra si pripomí-
name piate výročie, čo nás 
navždy opustil náš milovaný 
Štefan Turner. S láskou na 
neho spomíname. Smútiaca 
rodina.

Program na december
Kino MIER SENEC 

Začiatok filmových predstaví o 18. hod.

1. 2. štvrtok - piatok   KUNG FU PANDA 2
Ešte lepší príbeh ako v prvej časti. Animovaná 
komédia. USA, vhodná pre všetkých, 100 min., 
slov. dabing

Vstupné: 2,30 eur

3. 4. sobota - nedeľa
SAXÁNA A LEXIKÓN KÚZIEL
Keď tajomná sila lexikón prebudí, svet kúziel              

a svet ľudí sa prepojí. Voľné pokračovanie filmu 
pre celú rodinu. Hrajú: P. Černocká, J. Hrušinský, 
J. Bohdalová. ČR, vhodné pre všetkých, 90 min.

Vstupné: 2,50 eur

5. pondelok   JOHNNY ENGLISH SA VRACIA
Johnny English nosí tvár Rowana 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

8. štvrtok   PARANORMAL ACTIVITY 3
V treťom pokračovaní hororu Paranormal Activity 
opäť vystupujú hrdinky predchádzajúcich dvoch 

dielov sestry Katie a Kristi. Horor. USA, nevhodné 
do 15 r., 100 min.

Vstupné: 2,50 eur

9., 10., 11. piatok - sobota - nedeľa
ARTHUR ZACHRÁNI VIANOCE
Animovaná rodinná komédia odhaľuje neuveriteľnú 
odpoveď na nezodpovedanú otázku každého 
dieťaťa, ako dokáže Santa rozniesť všetky darčeky? 
USA, vhodné pre všetkých, dabing, 90 min.

Vstupné: 2,50 eur

12. pondelok   IDE LEN O SEX
Obohatenie priateľstva len o sex dokáže pekne 
skomplikovať život. Hrajú: J. Timberlake, M. Kunis 



a ďalší. USA, nevhodné do 12 r., 109 min.
Vstupné: 2,50 eur

13. utorok   HARRY POTTER A DARY SMRTI II
Najočakávanejšia siedma a posledná časť zo série 
filmov Harry Potter prichádza v dvoch častiach pod 
názvom Harry Potter a Dary smrti. USA, nevhodné 
do 12 r., 130 min., slovv dabing

Vstupné: 2,50 eur

15. štvrtok   PERFECT DAYS
Niektoré veci sa nalinkovať skrátka nedajú... 
Komédia. Hrajú: I. Chýlková, V. Kotek, Z. Kronerová, 
O. Sokol a ďalší. ČR, nevhodné do 12 r., 100 min.

Vstupné: 2,50 eur

16., 17. a 19. piatok - sobota  a nedeľa
TINTINOVE DOBRODRUŽSTVÁ
Dobrodružstvá obľúbenej komixovej postavičky 
Tintina a jeho psa Snowyho. Réžia S. Spielberg. 
USA, vhodné pre všetkých, dabing, 100 min.

Vstupné: 2,50 eur

21. streda   STROM ŽIVOTA
Brad Pitt sa ako otec malého Jacka snaží vychovať 
z neho človeka pripraveného na akúkoľvek životnú 
situáciu, muža, ktorého nič a nikto nezlomí. Film 
získal na tohtoročnom MFF v Cannes Zlatú palmu. 
USA, nevhodné do 12 r., 100 min.

Vstupné: 2,50 eur

22. štvrtok   LÓVE
Pravdivá milostnú drámu zo súčasnosti. Film 
Jakuba Kronera je určený mladým s ambíciou 
zaujať aj rodičov. Hrajú: M. Nemtuda, J. Gogál, 
D. Cinkota, K. Svarinská, R. Luknár, A. Hajdu, Ľ. 
Kostelný... SR/ČR, nevhodné do 12 r., 90 min.

Vstupné: 2,50 eur

POZOR!
23. piatok o 15.30 hod.  
AUTÁ 2
Animovaná komédia vám prináša najslávnejšie 
filmové autá s novým príbehom. USA, vhodné pre 
všetkých maloletých, 90 min., dabing.

Vstupné: 2,50 eur

27. utorok   DOM
Otec Imrich má svoje sny. Dcéra Eva má svoje 
vlastné. Ale život je to, čo sa deje kdesi medzitým. 
Príbeh nedokonalého muža snívajúceho o 
dokonalej rodine. Vo filme v hlavnej ženskej úlohe  
mladá herečka zo Senca Judit Bárdos. SR/ČR, 
nevhodné do 15 r., 100 min.

Vstupné: 2,50 eur

28., 29., 30. streda – štvrtok - piatok
TWILIGHT SÁGA: ÚSVIT - 1. časť
V prvej časti záverečného dielu strhujúcej upírej 
romance sa Bella a Edward po svadbe vydajú na 
svadobnú cestu do Ria de Janeira. Vo filme je celý 
rad nečakaných udalostí. USA, nevhodné do 12 r., 
111 min.

Zároveň pozývame na predsilvestrovské nočné 
premietanie 30. piatok o 22. hod. 

Vstupné: 2,50 eur

KULTÚRNE PODUJATIA: KINOSÁLA

4. nedeľa o 15.30 hod.
Minidisco s Čertom, Anjelom a Mikulášom  
(agentúra Pro-staff)
Interaktívne zapájanie detí do atmosféry Vianoc. 
Svojou kreativitou si vytvoria vlastný program,          
v ktorom budú aj účinkovať.

Vstupné: 2 eurá

7. streda o 18. hod,, 10. sobota o 14. a 16. hod.
Vianočný koncert tanečného odboru súkr. ZUŠ R. 
Madarászovej 

11. nedeľa o 15. hod.
Vianočný koncert v maď. jazyku

14. streda o 17.30 hod.
Vianočný koncert ZUŠ Senec

18. nedeľa o 15. hod.
Vianočná nálada - koncert zboru Radosť
Vstupné: 2 eurá

KULTÚRNE PODUJATIA: LABYRINT

2. piatok o 15. hod. vernisáž, odovzdávanie cien
II. ročník vianočnej mestskej výtvarnej súťaže
ROZPRÁVKOVÁ  ZIMNÁ  KRAJINA 
Výstava trvá od 1.12. 2011 do 6.1. 2012

8. štvrtok o 17. hod.
Vianočný koncert hudobného odboru súkr. ZUŠ

11. nedeľa o 13. hod. 
Vianočné trampoty - vianočné bábkové 
predstavenie pre deti do 10 r. 
Príde aj Mikuláš a deti si budú môcť zakúpiť               
a vyhotoviť vlastné farebné obrazy z piesku, ktoré 
si berú domov ako hotový vlastnoručne vyfarbený 
obraz.

Vstupné 2,50 eur /osoba

MESTSKÁ KNIŽNICA

9. piatok o 18. hod. 
Prezentácia knihy o Albertovi Molnárovi Szencim 
za účasti autora.
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EXKURZIA so zaujímavým programom

Meghívó

Hagyományos karácsonyi vásár
Szenczi Molnár Albert MTNY Alapiskola

Nám. A. Molnára 2
2011. december 2-án, 16.00 órakor

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt

Pozvánka

Tradičné vianočné trhy s vystúpením detí
ZŠ s VJM A. M. Szencziho

Nám. A. Molnára 2.
Dňa 2. decembra 2011, 16.00

Srdečne Vás pozývame

Po úspešnom konkurze, kto-
rý vypísala nadácia Bethlen 
Gábor Alap, zorganizovala 
Spojená škola s vyučovacím 
jazykom maďarským exkur-
ziu do Maďarska. 

Začala sa v meste Kecskemét, 
kde žiaci spolu s pedagógmi 
navštívili Pamätný dom Józse-
fa Katonu a palác „Cifrapalo-
ta“. Po návšteve dvoch múzeí  
záver dňa patril obchodnému 
centru. Na noc nás prichýlila 
obec Baks. Aj druhý deň bol 

plný zaujímavostí, hneď zrána 
sme vyrazili do obce Ópusz-
taszer, kde sme si pozreli 
monumentálny obraz Árpáda 
Fesztyho s rozmermi sto krát 
jedenásť metrov. Doslova nás 
očaril. Po prechádzke v His-
torickom pamätnom parku             
v Ópusztaszer sme cestova-
li do Szegedu, kde hlavným 
cieľom bola návšteva Múzea 
Ferenca Móru. Okrem iných 
výstav sme mali možnosť vi-
dieť aj obrazy známeho malia-
ra Csontváry Kosztka Tivadar.                                                  

V posledný deň exkurzie sa 
konala netradičná dejepisná 
súťaž, ktorú pripravila Mgr. 
Eszter Szabó. Odzneli vše-
obecné otázky z histórie, otáz-
ky týkajúce sa toho, čo žiaci vi-
deli a dejepisné „activity“, kde 
družstvo zahralo nejakú histo-
rickú udalosť a ostatné museli 
uhádnuť, o ktorú udalosť ide. 
Víťazom sa stalo družstvo Kér. 
Na ceste späť všetkým dobre 
padla návšteva obchodného 
centra v Budapešti. 

Druhé miesto 
pre Gabriellu 
 

Gujber Gabriella, žiačka Gymná-
zia A.M.Szencziho, sa zúčastnila 
v Nových Zámkoch na III. roční-
ku súťaže Čítanie s porozumením 
v materinskom jazyku. Po súťaži 
bola spokojná. „Keď som počula 
svoje meno, nechcelo sa mi veriť, 
že som druhá, potešilo ma to.” 

Gabriella lett
a második 
Szabó Eszter tanárnő  benevez-
te Gujber Gabriellát, a Szenczi 
Molnár Albert Gimnázium diákját,                   
a III. Szövegértelmezési Anyany-
elvi Vetélkedőbe, amely Érsekúj-
várban került megrendezésre. 
A verseny Pázmány Péter 441. 
születésnapján zajlott a Pázmány 
Péter Gimnáziumban. Gabriel-
la a verseny után elégedett volt. 
„Mikor a saját nevemet hallottam, 
nagyon meglepődtem. Nem szá-
mítottam arra, hogy a második 
leszek, így igazán örültem az 
eredménynek.”- mondta.       (gg)

Őszi bánat
Őszi bánat szívben lakó,
temetőkert vallott, megint
hisz az ember itt oly fakó,
ezt tudja mind; s kábán legyint,
hulló levél aranyneszt súg,
de madárdal hangja nem zúg.
Lelkem érzi, szívem csak sír,
múló idő  kérdőre von,
mind elmegyünk... nemúj a hír!
mert miránk vár, örök nagyhon!
illik tudni! az élet fáj,
az elmúlás nekünk kijár.
Pihennek ők... lelkük velünk!
másutt éppúgy, Szencen, távol,
hogy necsak ma együtt legyünk!
korparancs ez minden mából!
emlékezzünk! kéri a múlt,
mert a hitünk sose fakult!
De mégis itt ...valami kér,
mert  feledni, hűség nem tud!
oly sokakért, hit odaér,
mert a hűség az égbe jut!
Kisfaludy lenéz miránk,
hogy sírjukat már gondozánk?!
Őszi bánat lám mindenütt
kér még minket, tegyük mit kell!!
és valljuk meg, hát Istenünk,
mert ő lelkük ma is nevel!
hant az őszi fedje testük,
ne te rút gaz nőj felettük!

Mgr. Katona Roland

A  Bethlen Gábor Alap tá-
mogatásának köszönhetően 
megszervezte a szenci Közös 
Igazgatású Iskola az ópusz-
taszeri  tanulmányi kirándu-
lást. A kirándulás Kecskemé-
ten kezdődött, ahol a tanárok 
és a diákok meglátogatták a 
Katona József Emlékházat és 
a Cifrapalotát. A két múze-
umlátogatást egy bevásárló-
központ látogatása követte. 
Estére megérkeztünk a szál-
láshelyünkre, Baksra. Másnap  
is sok érdekességet láttunk, 
rögtön reggel elindultunk 
Ópusztaszerre, ahol Feszty 

Árpád Honfoglalás c. kör-
képét csodáltuk meg. A több 
mint száz méter hosszú és 
tizenegy méter széles körkép 
lenyűgözött bennünket. Az 
Ópusztaszeri Történeti Emlék-
parkban megvalósult rövid 
séta után Szegedre utaztunk, 
ahol fő célunk a Móra Ferenc 
Múzeum megtekintése volt.  A 
többi kiállításon kívül lehetősé-
günk volt  Csontváry Kosztka 
Tivadar képeiben is gyönyör-
ködni. A  kirándulásunk utolsó 
napjára Szabó Eszter tanárnő 
egy nem szokványos versenyt 
szervezett  és bonyolított le. 

A versenyen voltak általános 
történelmi kérdések, a látot-
takkal kapcsolatos kérdések 
valamint egyfajta történelmi 
„activity“, ahol a diákok törté-
nelmi eseményeket játszottak 
el, és ezeket kellett kitalálni a 
rivális csapatoknak, a verseny 
győztese végül Kér csapata 
lett.  Útközben hazafelé min-
denkinek jólesett, hogy még 
megálltunk Budapesten a 
Campona bevásárlóközpont-
ban. 

Mgr. Zuzana Kontárová
riaditeľka SŠ s vjm

Érdekes tanulmányi kirándulás Ópuszteszer felé



V aprílovom čísle sme informo-
vali o tohtoročných smelých 
plánoch najmladšieho účastníka 
majstrovstiev SR v pretekoch au-
tomobilov na okruhu, vtedy iba 
16-ročného seneckého preteká-
ra Maťa Homolu, člena Teamu 
Homola Motorsport.
Jeho smelé plány sa naplnili. 
Pred začiatkom sezóny si Team 
Homola Motorsport prenajal 
špičkové okruhové vozidlo Alfa 
Romeo 156 WTCC (Super2000), 
s ktorým ešte v roku 2007 fab-
rika Alfa Romeo štartovala na 
majstrovstvách sveta cestov-
ných automobilov. Maťo sa s tí-
mom zúčastnil na všetkých 12 
pretekoch majstrovstiev Sloven-
ska, ktoré sa súčasne išli aj ako 
medzinárodné majstrovstvá SR 
a zažil asi všetky emócie, ktoré 
ponúka automobilový šport.
Hneď v prvom meranom trénin-
gu v sezóne 2011 na maďarskom 
okruhu Hungaroring spôsobil 
veľký rozruch, nakoľko najmladší 

a - neznámy slovenský pretekár 
si v ťažkej konkurencii 36 súpe-
rov vyjazdil 1. miesto na štarte. 
Krátko po štarte však musel pre-
hltnúť trpkosť technickej poruchy 
a odstúpiť z výborného 2. mies-
ta. V nedeľu však už vystúpil na 
stupne víťazov (2. miesto).
Pre svoje prvé víťazstvo si tím 
a Maťo museli vycestovať až do 
vzdialenej poľskej Poznane, kde 

taktickým výkonom upozornil 
na svoj nesporný talent. Okruh 
mu sadol a prvé preteky vyhral, 
v druhých skončil na treťom 
mieste. Následne sa seriál me-
dzinárodných majstrovstiev SR 
presťahoval na okruh Slovakia-
ring neďaleko Dunajskej Stredy. 
Maťova príprava priniesla ovocie 
–  obidvoje preteky vyhral a do-
stal sa do vedenia v seriáli.
Najťažšie chvíle si tím a Maťo uži-
li v augustových dvojpretekoch, 
ktoré sa opäť konali na Slovakia-
ringu. Maťovi sa štart z prvého 
radu nevydaril, zostal stáť a z 5. 
radu štartujúci rakúsky pretekár 

sa nestihol stojacej Alfe Romeo 
vyhnúť a zozadu do nej narazil. 
Tímu sa podarilo cez noc značne 
poškodené vozidlo spojazdniť     
a v nedeľňajších pretekoch Maťo 
skončil aj po 25 sekundovej pe-
nalizácií na 3. mieste. O týždeň 
sa zúčastnil na pretekoch na ma-
ďarskom okruhu Pannoniaring, 
kde po vynikajúcich pretekoch   
s maďarskými jazdcami skončil 
na 2. a 1. mieste.
O zisku titulu majstra Slovenska 
sa však rozhodovalo až na po-
sledných dvojpretekoch v Brne. 
Drámu si senecký pretekár pre-
žil už počas tréningov. Pre tech-
nickú poruchu motora nestihol 
kvalifikáciu a musel štartovať až 
z posledného mieste v obidvoch 
pretekoch. Bravúrnou taktic-
kou jazdou sa „prekľučkoval“ 
až na druhé miesto v pretekoch              
a v predstihu si tak zabezpečil 
zisk titulu majstra Slovenska.     
V nedeľu tak mohol štartovať 
bez taktických pokynov a prete-
ky, v ktorých opätovne štartoval 
z posledného miesta, dokonca 
vyhral. Týmto výkonom si zaistil 
aj titul majstra FIA Zóny strednej 
Európy a veľký obdiv motoristic-
kej verejnosti.                       (hm)
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Výsledky sezóny 2011:
• Majster Zóny FIA CEZ - stredná Európa • Medzinárodný majster 
Slovenska • Majster Slovenska • Absolútny víťaz značkového pohára 
Castrol Cup 2011 v skupine Junior (vek 17 rokov)

viac na www.homolamotorsport.sk

Zažil VŠETKY emócie
Maťo Homola je majster FIA Zóny strednej Európy a medzinárodný majster Slovenska

Maťo Homola na víťaznom stupni.
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V polovici ligového ročníka 
2011/2012 patrí mladšiemu 
dorastu SFM Senec v 2. lige 
Západ 1. priečka - tri body 
pred druhou Senicou. Na čele 
tabuľky je od úvodu súťaže.

Prvé miesto, iba jedna prehra. 
Očakávali ste to pred začiat-
kom súťaže?
-Ciele boli len tie najvyššie. Pre-
dovšetkým po absolvovaní let-
nej prípravy, kde sa hráči ukázali 
vo výbornom svetle. Presvedčili 
sme sa, že po hernej stránke 
sme na tom dobre a chceli sme 
to potvrdiť v súťaži. Mužstvo má 
veľký potenciál. V prvom rade 
však chceme vychovať hráča 
pre naše seniorské mužstvo       
a hráčov schopných hrať v slo-
venskej reprezentácii, či už na 
úrovni mládeže, alebo neskôr 
medzi seniormi.
Koho zo súperov ste sa naj-
viac obávali? 
-Obavy sme mali najmä z muž-
stiev, ktoré hrali minulú sezónu 
o čelo tabuľky v žiackej lige 
–predovšetkým Senica, Nitra, 
Dubnica, Spartak Trnava a Slo-
van Bratislava. Až na družstvo 
Slovana sa to potvrdilo.
Ktorý zápas bol najťažší a pre-
čo?
-Ťažké bolo predovšetkým stret-
nutie so Senicou, pretože to bol 
prvý zápas v súťaži. Po výbor-
nom výkone sme však zvíťazili 
4:1. Ďalší bol na pôde Hornej 
Nitry, kde sme po polčase pre-
hrávali 3:1, ale vyrovnali sme na 
3:3. Ťažký zápas bol na pôde 
Nitry, stretli sa dovtedy nepora-
zené mužstvá. Zaradil by som 
sem ešte zápas na pôde Dubni-

ce a  Spartaka Trnava.
Aký káder ste mali k dispozí-
cii?        
-Vedel som, že po predchá-
dzajúcom ročníku, keď muž-
stvo viedli tréneri Juraj Gubáni            
a Peter Špacír, ktorí odviedli 
veľký kus práce, ostane v kádri 
sedem šikovných hráčov ročník 
narodenia 1995. Ja som tréno-
val hráčov ročník narodenia 
1996 štyri roky, od mladších žia-
kov až po starších. O ich kvalite 
som bol presvedčený. Pracovali 
sme na ich výchove dlhodobo   
a hlavne systematicky.

Spojením týchto dvoch roč-
níkov sa vytvorilo silné muž-
stvo...
-... a predovšetkým vyvážené 
na každom poste. Utvoril sa 
aj nový kolektív, ktorý poctivo 
pokračuje v nastúpenej ceste. 
Hráči pochopili, že ak sa zídu 
ľudia, ktorí sa nadchnú spoloč-
ným cieľom, môžu sa diať ne-
skutočné veci. Vytvoril sa silný 
tím. Nesmieme však zabudnúť, 
že nič nie je staršie, ako včerajší 
úspech! Vravím: Stále pracuj na 
úspechu, ak sa dostaví, váž si 
to, ale chci viac!
Komu sa najviac darilo?
-Štandardne vysokú výkonnosť 
si počas jesennej časti držali 
obaja brankári Nicolas Horváth 
a  Alfréd Kuczman, z obrancov 
kapitán mužstva Viktor Gašpar, 
Tomáš Pastrnek a Viktor Kál-
mán, zo stredopoliarov vyni-
kal Jakub Janek, Márk Winkler         
a Patrik Brieška, ktorý však             
v priebehu súťaže začal nastu-
povať za starší dorast, v závere 
to boli Roman Sabler, Matúš 
Strnádel a Juraj Prágai. Chválim 
však všetkých hráčov.
Kde má mužstvo ešte slabi-
ny?

-Aj keď sme v súťaži na jeseň 
nastrieľali najviac gólov - 46, po-
trebujeme zlepšiť útočnú fázu, 
nájsť predovšetkým typického 
strelca. Pracovať budeme aj na 
obrane. Naším zámerom je na-
predovať v zúročovaní talentu    
a vlôh. Dôležité je však aj sprá-
vanie mimo ihriska.  
Na čo ste kládli v tréningoch 
najväčší dôraz?
-Základom úspechu je disciplí-
na, radosť z hry a tímový duch. 
Venujeme sa najmä rýchlosti, 
nielen bežeckej, ale aj vykoná-
vaniu herných činností a rých-
losti rozhodovania v herných 
situáciách. Často pracujeme 
skupinovo - podľa hráčskych 
funkcií, pretože chceme  zvy-
šovať výkonnosť hráčov po 
technicko - taktickej stránke. 
Nezabúdame na kompenzačné 
cvičenia  a  regeneráciu.
Koľko Senčanov hrá v mlad-
šom doraste a odkiaľ sú os-
tatní?
-Momentálne je v mužstve se-
dem chlapcov zo Senca, dvaja 
z Veľkého Bielu, Pustých Úľan 
a Veľkých Úľan a po jednom 
zo Sládkovičova, Slovenského 
Grobu, Blahovej a Tomášova.
Čo vás čaká počas zimnej 
prestávky?
-Od 10. decembra do 13. janu-
ára budú mať hráči voľno. Na 
začiatok januára dostanú indivi-
duálne plány a potom sa bude-
me pripravovať spoločne - v týž-
dni tréningy a cez víkend príp-
ravné zápasy. Vo februári počas 
jarných prázdnin sa uskutoční 
sústredenie a začiatkom marca 
sa začne jarná časť sezóny.

 Eva Lauková, foto Ján Lauko

Včerajší ÚSPECH je už starý
Mladší dorast SFM Senec po ligovom polčase zimuje na 1. mieste tabuľky 

Realizačný tím: tréner Viktor Miko, vedúci mužstva Ctibor Poór a 
Ľubomír Libič, tréner brankárov Štefan Kollár, masér Michal Sza-
badoš 
Hráčsky káder: brankári Nicolas Horváth, Alfréd Kuczman, ob-
rancovia Dávid Giertli, Tomáš Pastrnek, Viktor Gašpar, Michal Kop-
linger, Viktor Kálmán, stredopoliari Matúš Strnádel, Márk Winkler, 
Jakub Janek, Juraj Prágai, Oliver Kiss, útočníci Ladislav Talamon, 
Roman Sabler, Christián Libič, Martin Gottgeisel, Martin Jež 
Tréner Viktor Miko: Začínal v ŠK SFM Senec ako asistent pri star-
šom doraste. Pokračoval ako hlavný tréner najmenších detí - pusi-
niek až po prípravku C, nasledovali mužstvá starších aj mladších 
žiakov až po súčasný mladší dorast - ročník 1996.

Na októbrovom mestskom za-
stupiteľstve hlavný kontrolór 
mesta Ing. Ján Winkler informo-
val o výsledkoch kontroly zúčto-
vania dotácií ŠK SFM Senec za 
roky 2008 až 2010. 
Klub má možnosť využívať do-
tácie mesta, ktorých čerpanie 
upravuje VZN, ďalšie získava       
z účelového fondu. Ako vyplýva 
z kontroly, vyúčtovanie dotácií 
nebolo v čase kontroly úplné, 
chýbali niektoré doklady (vý-

davkové doklady, dokumentá-
cia...). K 30. septembru ich klub 
doplnil.  Kontrolou sa zistilo, že 
podľa stanov o. z. ŠK SFM Se-
nec zmluvy o poskytnutí dotácií 
a príspevku do účelového fondu 
mal podpísať okrem predsedu aj 
podpredseda, ktorý na to upo-
zornil. Platnosť zmlúv zostáva  
otvorená. V zmluvách však treba  
odstrániť príliš všeobecne popí-
saný účel, na ktorý sa dotácie 
môžu použiť.                         (el)

Platnosť ZMLÚV je otvorená
Takmer všetky športové kluby 
v meste sa zúčastnili na stret-
nutí, ktoré zorganizoval pred-
seda komisie športu Ing. Juraj 
Gubáni. 

Každý z klubov sa prezento-
val, odzneli úspechy, návrhy, 
ale aj problémy. Ako uviedol J. 
Gubáni, v rámci zostavovania 
rozpočtu mesta chce navrhnúť 
viac financií na šport. Apelo-
val na predstaviteľov klubov, 

aby    v súvislosti s vyhlásením 
najlepších športovcov (koncom 
februára) včas a na primeranej 
úrovni odovzdali svoje návrhy.                 
K doteraz vyhlasovaným ka-
tegóriám pribudne absolútny 
víťaz a objav roka či zaslúžilý 
funkcionár,  a pod. 
Prítomní sa zhodli, že je potreb-
né sa stretávať aspoň dva razy 
do roka. Viceprimátorka Helena 
Nemcová sľúbila, že mesto klu-
by podporí.                          (el)

Odzneli NÁVRHY aj problémy
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V Bratislave sa konal 24. roč-
ník medzinárodnej súťaže                 
v synchronizovanom plávaní 
Slovakia Synchro za účasti 
akvabeliek z Belgicka, Čes-
kej republiky, Chorvátska, 
Litvy, Maďarska, Nemecka                     
a Slovenska. V disciplíne páry 
v kategórii olympijské nádeje 
zvíťazila Senčanka Nina Vrá-
belová so svojou duet partner-
kou Kristínou Polakovičovou 
z Blatného reprezentujúce 
Športový klub AQUATICA.
Výsledky - páry olympijské 
nádeje: 1. Kristína Polakovičo-
vá - Nina Vrábelová (AQUATI-
CA) 115,5570, 2. Kasperavi-
ciute Austina - Jucilite Dovaine 
(Litva) 106,8295, 3. Novikova 
Julija - Kazlaliska Aureja (Lit-
va) 102,2245.                        (r)

Akvabelky víťazkami medzi
olympijskými NÁDEJAMI

Hádzanárky ŠKP Piccard Se-
nec, hrajúce slovensko-českú 
ligu WHIL, zaznamenali dve 
dôležité víťazstvá. V zápase                                                        
v Jindřichovom Hradci vy-
hrali o gól (26:25) a Nitru-Se-
reď zdolali „doma“ v Modre 
29:23. 

Prečo sa hralo v Modre? Šéft-
réner František Gábriš vysvet-
ľuje: „Keďže v Pezinku bola 
hala obsadená, museli sme si 
rýchlo zvyknúť na iný povrch 
palubovky v Modre. Zrejme 
nám vyhovoval...“ Víťazstvo ho 
naozaj potešilo. „Konečne sme 

mali kompletné družstvo, keď 
v úvodných zápasoch tejto ligy 
nám veľmi chýbala brankárka 
Eva Vargová, naša opora. Lep-
šia je aj zohratosť. Už len musí-
me potvrdiť kvalitu v najbližšom 
zápase so Sláviou Praha, hráme 
na jej palubovke, hráčky chcú 
zabojovať.“
V Modre poháňala Senčanky     
k víťazstvu aj zaplnená hala            
a mohutné povzbudzovanie. 
Prišli nielen seneckí fanúšiko-
via, ale aj diváci z Modry či Pe-
zinka, nechýbali Bratislavčania, 
medzi nimi aj vedenie Sloven-
ského hádzanárskeho zväzu. 

„Gratulačné esemesky mi pípali 
celou cestou domov, ale aj na 
druhý deň,“ vraví F. Gábriš. Do 
konca jesennej časti ligy máme 
ešte štyri zápasy, doma (v Pe-
zinku, pozn. red.) hráme s Par-
tizánskym.“ 
Po zápase v Modre F. Gábriš 
pochválil niektoré hráčky. „Veľ-
mi dobre hrala Dominika Ko-
dajová (ľavá spojka), Kristína 
Kupkovičová (stredná spojka) 
a Petra Štepáková (pivotka). 
Svoj už štandardne dobrý vý-
kon predviedla brankárka Eva 
Vargová.“
O tom, že Senec má v kádri 

výborné individuality, svedčí aj 
fakt, že brankárka E. Vargová je 
členkou slovenskej ženskej re-
prezentácie a Dominika Kodajo-
vá hrá v reprezentácii za starší 
dorast. Družstvo má posilniť 
ďalšia hráčka Marcela Kuťková, 
najmladšia dcéra bývalého re-
prezentačného trénera Tomáša 
Kuťku.
„Konečne sme mali šťastie pri 
žrebovaní Slovenského pohá-
ra. Hráme 7. januára na ihrisku 
súpera, ktorý vzíde zo zápasu 
Nové Zámky – Zlatná,“ dodal F. 
Gábriš. 

Eva Lauková, foto Ján Lauko

NASKOČILI do víťazného vlaku

Príjemné jesenné počasie spre-
vádzalo už 22. ročník Behu 
zdravia základných a stredných 
škôl, chlapci aj dievčatá súťažili 
v ôsmich kategóriách. Športové 
podujatie sa uskutočnilo na juhu 
Slnečných jazier a zúčastnilo sa 
na ňom viac ako 250 detí zo se-
neckých škôl a škôl z okolitých 
obcí. Ako uviedla organizátorka 
Mgr. Alžbeta Vinczeová z mest-
ského školského úradu, súťažili 
deti ročníky narodenia 1996 až 
2002, trať bola dlhá 400, resp. 
1500 metrov. Zvíťazili všetci, kto-
rí si zabehli pre svoje zdravie.

 (el), foto Ján Lauko

Behali 
pre zdravie

Po víťazstve šťastné senecké hádzanárky.Radosť trénera Štefana Kelemena a jeho asistentky Dáši Škrípovej.
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Telesne postihnutý stolný 
tenista Senčan Gabriel Csé-
my (30) získal na majstrov-
stvách Európy v Splite (me-
dzi stojacimi hráčmi) strie-
bornú medailu v družstvách. 
Je to pre neho veľký úspech 
aj zadosťučinenie. 

Prvú medailu z väčších podu-
jatí – zlato z majstrovstiev Slo-
venska ste si doniesli v júni 
2009. Majstrom Slovenska 
ste sa stali aj vlani (kategória 
TT6/TT7). Čo ste odvtedy ab-
solvovali? 
-Vlani som ešte získal 3. miesto 
v Rumunsku v súťaži družstiev 
s tímovým partnerom z Rakús-
ka R. Huberom. Tento rok som 
nemohol obhájiť titul z dôvodu 
nízkeho počtu hráčov v kategó-
rii TT6/TT7. Bol som sklamaný. 
Avšak zúčastnil som sa na me-
dzinárodných majstrovstvách 
ČR v Hradci Králové, kde som 
skončil na 2. mieste.
Zmenilo sa niečo u vás?
-Vďaka mestu Senec aj pár dob-
rým kamarátom - sponzorom 
som mohol absolvovať šnúru 
medzinárodných turnajov. Po 
každom je vidieť zlepšenie, na-
predovanie... Veľmi mi pomohlo 
aj to, že som prestúpil z Blatné-
ho (7. liga) do Reci (4. liga Bra-
tislavského kraja). Tento skok 
bol dosť náročný, ale teraz sa 
ukazuje, že to bol správny krok 
dopredu.
Kde trénujete a s kým? 
-Trénujem v klube STO Reca, 
na tréningy chodím aj do Hlo-
hovca. Tam sa schádzajú                            
z blízkeho okolia reprezentanti 
Slovenska, ale aj noví perspek-
tívni hráči. Samozrejmosťou je 
reprezentačný asistent tréne-
ra. Ak mi to čas dovolí, tak do 
Bratislavy chodím na Mokroháj-
sku do telocvične, kde tréningy 
vedú skvelí odborníci. Občas 
trénujem doma s kamarátom     
a spoluhráčom z Reci Ľubošom 
Žilincom, ktorý mi pomáha od 
začiatku mojej kariéry, za čo mu 
pekne ďakujem .
Ako ste sa dostali na maj-
strovstvá Európy?
-Dá sa tam dostať len poctivým 
prístupom, tvrdým tréningom      
a samozrejme dobrými výkonmi 
na medzinárodných turnajoch. 

O mojej nominácii som sa do-
zvedel v Ostrave na poslednom 
turnaji pred majstrovstvami Eu-
rópy v Splite. Nominovali nielen 
mňa, ale aj jedného z mojich 
najlepších kamarátov Martina 
Polkorába (kategória TT1). Bola 
to pre nás nesmierne šťastná 
správa, lebo tým sa nám splnili 
ciele a mne aj môj veľký sen! ☺
Atmosféra na takýchto podu-
jatiach býva výborná. Čo vám 
to dalo?
-Zúčastniť sa na takom veľkom 
a dôležitom turnaji, akým sú 
majstrovstvá Európy, je niečo 
neskutočné, krásne. Ťažko sa 
o tom aj hovorí, to treba jedno-
ducho zažiť. Vládla tam výbor-
ná atmosféra v celej slovenskej 
výprave. Dalo mi to veľmi veľa, 
nazbieral som ďalšie cenné 
skúsenosti, ktoré verím, že zu-
žitkujem na ďalších turnajoch.
Vo finále ste ako družstvo pre-
hrali so Švédskom tesne 2:3. 
Bolo to napínavé?  
-V semifinále aj finále sme po-
dali výborný výkon, ťahúňmi 
nášho družstva boli Richard 
Csejtey a Mirko Jambor. Finále 
bolo pravou športovou drámou,  

rozhodla štvorhra. Ale aj napriek 
prehre vládla obrovská spokoj-
nosť aj radosť. Veď slovenská 
výprava získala  dve medaily                          
v súťaži jednotlivcoch (obe 
strieborné Riapoš, Kánová)  a tri 
v súťaži družstiev (zlato Riapoš, 
Revúcky, Ludrovský, Polkoráb, 
striebro - Csejtey, Jambor, Csé-
my, bronz Mihálik, Mészároš). 
Všetci desiati reprezentanti si 
doniesli cenné kovy ☺

Bola šanca dostať sa na olym-
piádu?
Keďže som tento rok absolvoval 
prvýkrát šnúru medzinárodných 
turnajov, nemal som dostatok 
bodov v rebríčku, aby som sa 
zúčastnil na budúcoročnej pa-
ralympiáde v Londýne. Je to 
štvorročný cyklus bodovania. 
Jedine, že by som vyhral súťaž 
jednotlivcov TT6 a tým získal 
priamu účasť do Londýna, ale 
reálne na to zatiaľ nemám, to 
priznávam.  
Ako sa cítite po zdravotnej 
stránke?
Mohlo by to byť aj lepšie, ale 
nesťažujem sa. Snažím sa udr-
žiavať v kondícii, trénujem bez 
prestávky, cvičím, regeneru-
jem, odpočívam, chodím plávať. 
Všetko po pracovnej dobe, ak 
mi to dovolí čas.
Vaše plány?
Všetko sa samozrejme odvíja od 
môjho zdravia. Chcem absolvo-
vať čo najviac medzinárodných 
turnajov, posunúť sa čo naj-
vyššie v rebríčku (aktuálne 29. 
miesto), ale predovšetkým to 
závisí od toho, na koľko turna-
jov ma nominujú reprezentační 
tréneri, respektíve na koľko ďal-
ších turnajov zoženiem financie. 
Chcel by som sa zúčastniť a us-
pieť na majstrovstvách Európy 
v Taliansku v roku 2013. Mojím 
najväčším, ale aj najťažšie rea-
lizovateľným snom je - kvalifiko-
vať sa na Paralympiádu v Rio De 
Janeiro v roku 2016.  

Eva Lauková

Atmosféru treba JEDNODUCHO zažiť

Odkaz: NEPLAČTE nad svojím osudom
Gabriel má odkaz pre všetkých telesne postihnutých, ktorí majú zá-
ujem robiť akýkoľvek šport, ale predovšetkým stolný tenis, aby sa 
mu ozvali. „Budem sa ich snažiť usmerniť, pomôcť. Nechcem, aby 
sedeli doma a plakali nad svojím osudom. Chcem ísť príkladom, 
veď  aj s ťažkým osudom sa dá dôstojne bojovať a dosahovať veľké 
veci.“ gabriel.csemy@gmail.com


