
Prichádza čas Vianoc, 
najkrajších sviatkov roka. 

Nech sú pokojné, plné hojnosti 
a spokojnosti.  

V novom roku Vám želám 
zdravie, šťastie a veľa úspechov.

Nový rok privítame spolu s pohárom
šampanského pred kultúrnym domom.                           

primátor Karol Kvál
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Čarokrásne sviatky Vianoc prichádzajú (str. 8-9)

Radosť detí z príchodu Mi-
kuláša bola bezhraničná, 
veď sa naňho tešili už od 
rána, keď si v čižmičkách 
našli samé dobroty. Miku-
láš so svojím sprievodom 
mal program na takmer celý 
deň. Navštívil aj materské 
školy a všade, kde zavítal, 
rozviazal vrece plné slad-
kostí. 
Na námestie pred kultúrny 
dom, keď už tma sadla na 
námestie, si potom pozval 
aj Snehulienku, ktorá všet-
kých pozvala do krajiny 
zázrakov. Odvážnejšie deti 
prišli na pódium a recitovali 
aj spievali. Najviac však ot-
várali očká, keď sa rozsvietil 
vianočný stromček. Tento 
rok ho mestu darovala pani 
Fialová z Bratislavskej ulice. 

(r) 

Už 13 rokov sa stretávajú v ľa-
dových januárových vodách 
Slnečných jazier „ľadové med-
vede”. Možnosť vidieť ľudí, 
ktorí si chlad dokonca vychut-
návajú, bude 6. januára 2012. 
Otužilci sa ponoria do vody     
o 14. hod. pri hoteli Senec.  
Trojkráľové plávanie je symbo-
licky prvou seneckou akciou     
v novom kalendárnom roku. 
Do domácich vôd sa ponoria 
aj štyria Senčania - Senec-
ké ľadové medvede Silvester 

Poór, Štefan Bordács, Andrej 
Komada a Vladimír Lysičan. 
Diváci si môžu pochutiť na 
tradičnom mastnom chlebe                                
s cibuľkou a zahriať sa pohá-
rom vareného vínka či čaju. (r)

Prišiel MIKULÁŠ aj Snehulienka

Otužilci v ĽADOVEJ vode 

Senčanka Lucia Debnárová si zo svetového šampionátu v Kazach-
stane doniesla pod vianočný stromček zlatú a striebornú medailu. 
Opäť potvrdila postavenie najlepšej armwrestlerky sveta na ľavú 
roku vo svojej kategórii do 60 kilogramov. V súčasnosti vedie vo 
svetovom rebríčku. Na pravú ruku sa v rebríčku striedajú s Ruskou 
Jekaterinou Larinovou. Luciina bilancia je obdivuhodná, v priebehu 
posledných šiestich rokov získala 14 medailí z majstrovstiev sveta               
a Európy medzi seniorkami a štyri medzi juniorkami. 

foto Ján Lauko (viac na str. 13)
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V polovici novembra sa ziš-
li v seneckom Pastoračnom 
centre  ôsmi „nadšenci“ – od-
liečení pacienti KDZ v Pezin-
ku, aby založili skupinu Ano-
nymných alkoholikov (AA) s 
názvom Pokoj  v srdci. Chcú 
riešiť svoj spoločný problém s 
alkoholom, drogami a každou 
inou závislosťou. „Schádzame 
sa každý pondelok v čase od 
17. do 19. hod. v pastoračnom 
centre na Farskom námestí. 
Sme otvorení pre každého. Me-
dzi nás môžu prísť všetci, ktorí 
pociťujú problém so závislosťa-
mi, ich rodinní príslušníci, pria-
telia, sympatizanti AA. Vítaný je 
každý,“ vraví Ján, člen skupiny. 
Dodáva: „Zadarmo sme dosta-
li, zadarmo chceme dávať. Na-

ším prvoradým cieľom je ostať 
triezvy a pomáhať k triezvosti 
ostatným alkoholikom.“
Anonymní alkoholici sú spolo-
čenstvom mužov a žien, ktorí 
sa navzájom delia o svoje skú-
senosti, silu a nádej, aby moh-
li pomáhať ostatným uzdra-
viť sa  z alkoholizmu. Jediná 
podmienka členstva je túžba 
prestať piť. Členovia nemajú 
žiadne povinné poplatky, svoju 
činnosť vykonávajú z vlastných 
dobrovoľných príspevkov.  Nie 
sú prepojení na žiadnu inštitú-
ciu, nespájajú sa so žiadnym 
náboženstvom ani sektou.

Kontakty: Ján: 0902 440 285
Anna: 0904 744 188

(el)

Založili SKUPINU 
anonymných alkoholikov

Vianočné Posolstvo 
pre VŠETKÝCH

Nech to pravé posolstvo              
o narodenom Pánovi Ježišovi 
je tým silným svetlom, ktoré 
rozžiari aj Váš príbytok. Prajem 
krásne požehnané Vianoce       
a šťastný nový rok. 
Viceprimátorka Helena Nemcová

O rozpočte mesta Senec na  
budúci rok 2012 rozhodli 
mestskí poslanci na svojom 
decembrovom zasadnutí. 
Napriek kríze a výrazným 
škrtom z výdavkovej časti  
či dvíhaniu viacerých daní 
v iných mestách v Senci 
schválili prebytkový rozpo-
čet. Zvyšuje sa iba poplatok 
za vývoz komunálneho odpa-
du o 17 percent, čo v prepoč-
te predstavuje necelé tri eurá 
na osobu. 

Celkové príjmy rozpočtu sú 
viac ako 15 mil. eur,  výdavky 
necelých 14 mil. 957-tis. eur. 
S prebytkom sa ráta na úrovni   
vyše 49-tis. 500 eur. 
Z výdavkov na činnosti potreb-
né pre občanov mesto neškr-
tá. Ako uviedla vedúca odboru 
ekonomiky mesta Ing. Janette 
Matúšová, podstatnú časť príj-

mov tvorí výnos dane z príjmu 
fyzických osôb (bývalá podie-
lová daň zo štátneho rozpoč-
tu). Predstavuje 4 mil. 624-tis. 
eur. Oproti minulému roku je 
vyššia o šesť percent. 
Výnos dane z nehnuteľnosti 
je na úrovni minulého roku.           
V sume nedaňových príjmov 
viac ako 1 mil. eur je zahrnutá 
aj položka 400-tis. eur z preda-
ja nehnuteľností. 
Investície mesta pôjdu do via-
cerých projektov - na Integ-
rovanú dopravu, revitaliziáciu 
nám. II. etapa, e-Government, 
fasáda, výťah, vzduchotechni-
ka a digitalizácia kina v kultúr-
nom dome. Najväčšou investí-
ciou v rámci odboru výstavby 
je oprava cesty na Sv. Martin 
(po komunálnu skládku).  
Poslanci najviac diskutovali      
o zvýšení poplatku za vývoz 
komunálneho odpodu, ktorý 

patrí k najnižším s porovnateľ-
nými mestami. 
Na návrh nezávislého pos-
lanca Ing. Rudolfa Bittnera sa       
v porovnaní s pôvodným návr-
hom mesta sadzba ešte zvýši-
la. Občania si tak priplatia 2,92 
eur na osobu ročne.
Primátor Karol Kvál to odôvo-
dňoval aj tým, že narástol po-
čet veľkoobjemových kontaj-
nerov pri jarnom a jesennom 
upratovaní mesta. Obyvatelia 
do nich vyhodili približne 350 
ton odpadu, o 50 ton viac ako                     
v porovnateľnom období. Pri-
tom do týchto kontajnerov ľudia 
hádžu aj odpad, na ktorý nie sú 
kontajnery určené. Ide o sutinu 
z prestavby bytov,  konáre stro-
mov, elektrospotrebiče a pod. 
Ako ďalej uviedol K. Kvál, táto 
služba voči občanom vyplýva 
mestu zo zákona, zrušiť ju nie 
je možné.       Eva Lauková

Schválili prebytkový ROZPOČET

Lekárne v Senci 
počas sviatkov

Dňa 24. decembra (8.-11. hod.)
Hypermarket TESCO 
25. decembra (8.-18. hod.)
Prvá Senecká, Lichnerova 84
26. decembra (9.-21. hod.)
Hypermarket TESCO 
31. decembra (9.-15. hod.)
Hypermarket TESCO
1. januára 2012 (8.-18.hod.)
Sunpharma, KAUFLAND

    (r)

Koncert obohatí 
skupina SKLO
Miestny odbor Matice sloven-
skej v Senci pozýva na Trojkrá-
ľový koncert, ktorý sa uskutoč-
ní 8. januára v evanjelickom 
kostole o 15.30 hod. 
Ako hosť vystúpi vokálna skupi-
na SKLO so svojím vianočným 
programom. Sklo sa venuje 
viachlasnému spevu a capella. 
Okrem vianočných piesní má 
v repertoári aj duchovné pies-
ne rôznych štýlových období, 
ľudové piesne, madrigaly. Na 
koncerte vystúpi aj domáci 
spevácky zbor pod vedením 
Mgr. Zdenka Macháčka.  (r)

Mgr. Beáta Šulanová
-Múcsková, advokát,

 týmto oznamujem
otvorenie 

Advokátskej kancelárie 
na adrese Lichnerova 6,

903 01 Senec

Tel. 0904 890 382
beata.sulanova@yahoo.com

ZMENY v knižnici
Opýtali sme sa vedúcej mest-
skej knižnice Mgr. Anetty Zel-
manovej, aké zmeny chystajú.
-Od januára 2012 bude knižnica 
na žiadosť jej používateľov otvo-
rená každý pondelok do 19. hod. 
Zatiaľ je to len skúšobne na tri 
mesiace. Uvidíme, ako ponuku 
naši čitatelia budú využívať a či 
sa ujme tak, aby sme predĺženie 
otváracích hodín v pondelok za-
viedli na celý rok.                  (el)

Mesto Senec každý rok                
v rámci svojho rozpočtu vyčle-
ňuje finančné prostriedky na 
podporu verejnoprospešných 
aktivít rôznych záujmových 
združení pôsobiacich na úze-
mí nášho mesta. Ide o oblasť 

kultúry, záujmovej umelec-
kej činnosti, telesnej kultúry            
a športu a požiadať o ne môžu 
buď fyzické alebo právnické 
osoby. 
Nové žiadosti o poskytnutie 
dotácie na rok 2012 musia 

žiadatelia predložiť do 31. de-
cembra 2011 v podateľni MsÚ 
na predpísanom tlačive (je dô-
ležité, aby každá žiadosť po-
daná na úrade osobne mala  
pečiatku podateľne MsÚ).

(r)

O dotácie treba požiadať do KONCA ROKA

Stravníkom 
zjednotili SUMU
Poslanci mestského zastupiteľ-
stva schválili v decembri v rámci 
všeobecne záväzného nariade-
nia zjednotenie príspevku mesta 
na stravovanie na jedno euro. 
Rovnakou sumou tak mesto pri-
speje stravníkom v školských 
jedálňach, v Stredisku sociálny 
služieb (SSS) na Hviezdosla-
vovej ul. a v SOŠ na Kysuckej 
ul. Suma, ktorú občania dote-
raz platili, zostáva nezmenená              
v SSS (občan platí 1,26 Eura), 
inde si budú priplácať. Dôvo-
dom je novelizácia zákona o so-
ciálnych službách, spresnenie 
viacerých pojmov a zjednotenie 
príspevku mesta.                   (el)



Vianoce sú najkrajšie a najmil-
šie sviatky v roku. Žiaľ, štatistiky 
požiarovosti sú aj v tomto obdo-
bí neúprosné. Každoročne do 
nich pribúda neradostný počet 
varovných čísiel, pod ktoré sa    
v mnohých prípadoch podpi-
suje ľudský činiteľ: nedbalosť, 
ľahostajnosť, podceňovanie 
požiarneho rizika pri používa-
ní otvoreného ohňa. Venujte 
zvýšenú pozornosť používaniu 
vianočných prskaviek a inej zá-
bavnej pyrotechniky. Majte na 
mysli, čo všetko sa môže stať pri 
nesprávnej manipulácii. Žiadna 
po domácky vyrobená svetlica 
alebo delobuch nepatrí do rúk 
dospelým ani deťom! Nenechá-
vajte deti bez dozoru, ich nekon-
trolované „hry “sa mnohokrát 
končia tragicky! Pri odpaľovaní 
svetlíc alebo prskaviek vzniká 
otvorený oheň, ktorý sa veľmi 
často stáva iniciátorom vzniku 

požiaru. Ten, kto nevidel vyho-
rený byt, si len ťažko dokáže 
predstaviť, aké škody môže 
oheň spôsobiť. 
Profesionálni a dobrovoľní  
hasiči okresov Pezinok a Se-
nec prajú všetkým príjemné a         
v láske prežité vianočné sviat-
ky, ako aj krásneho Silvestra 

a v novom roku žiadne mimo-
riadne situácie, pri ktorých by 
museli zasahovať hasiči. 
Len pripomíname: V prípa-
doch nutnej pomoci môžete 
volať v ktorúkoľvek  dennú  aj  
nočnú  hodinu  na  tel. číslo 
112, resp. 150. 
npor. Alžbeta Jarošová
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Uzávierka januárového
čísla mestských novín Senčan

je v stredu 18. januára.

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

Pozývame na
MATIČNÝ ples
Miestny odbor Matice slovenskej 
v Senci pozýva na 18. MATIČNÝ 
PLES v Nostalgii dňa 28. janu-
ára 2012 o 19. hod. Hrá skupina 
Akcent Viva. Vstupné 25 eur. 
Predpredaj vstupeniek: Predaj-
ňa Candies, Lichnerova 39 – He-
lios II.                                (r)

Daňové ÚRADY
naďalej dostupné
Od 1. januára sa mení štruktúra 
daňových úradov (DÚ). Zriaďu-
je sa osem DÚ v sídlach krajov        
a jeden pre vybrané daňové sub-
jekty v Bratislave. Vytvorí sa 39 
pobočiek DÚ a 42 kontaktných 
miest. Transformáciou sa pre 
klientov nemení dostupnosť slu-
žieb. V Senci bude pobočka DÚ, 
úradné hodiny: pon.-štvr. od 9. 
do 17., pia. od 9. do 14. hod.

 (r) 

Pozor na POŽIARE počas sviatkov

Vyšetrovateľ Okresného ria-
diteľstva PZ v Senci obvinil 
40-ročnú ženu z okresu Nové 
Zámky zo zločinu podvodu 
spolupáchateľstvom. Spolu 
s dosiaľ neznámym mužom           
v čase okolo obeda sa pri-
stavili s osobným motorovým 
vozidlom Volkswagen Golf pri 
rodinnom dome na Robotníc-
kej ulici v Senci a 91-ročnú 
ženu požiadali, aby išla s nimi 
do auta a ukázala im, kde je v 
Senci poliklinika, pretože mali 
haváriu a potrebujú lekára. 
Pred poliklinikou chceli eurá 
pre lekára, lebo majú iba dolá-
re. Vypýtali si tisíc eur. Potom 

ženu odviezli späť do jej rodin-
ného domu a dala im 1500 eur. 
Svojím konaním ju uviedli do 
omylu, čím sa obohatili o uve-
denú sumu. Páchateľom hrozí 
trest odňatia slobody na tri až 
desať rokov. 
Senecká polícia upozorňu-
je starších občanov, aby boli 
obozretní a dávali si pozor na 
neznáme osoby, ktoré:
• Vás doma oslovia a predstavia 
sa ako pracovníci mestských 
úradov, poisťovní, elektrární, 
plynární a pod. • Vám chcú vý-
hodne predať akýkoľvek tovar  
• Vás žiadajú o akúkoľvek po-
moc                                    (pol)

Podviedli STARŠIU ženu Predaj jabĺk
od 0, 25 eura 

Jablká slovenskej 
produkcie aj na zimné 

uskladnenie

Pon:   12.00 - 17.30 hod.
Ut-pia:  9.00 - 12.30 hod.
      13.30 - 17.30 hod.
Sob:    8.00 - 12.00 hod.

Jablkáreň Dodofruct
Lichnerova 30, Senec

(prechod pri Unibanke)

tel.: 0915 971 732
• Pohrebná služba - Nádaský 

má od začiatku decembra 
nových zamestnancov

Tel. kontakt: 0903 469 523, 
0904 186 530, 02/4592 6188

GOSPEL v kostole
Pozývame na koncert The Hope 
Gospel Singers, vokálno-in-
štrumentálnej formácie pod 
vedením dirigentky Ivety Vis-
kupovej. Interpretuje gospelo-
vú hudbu a vokálne džezové 
úpravy. The Hope Gospel Sin-
gers pôsobí ako jedno z telies 
Continental Ministries Slova-
kia.
Koncert sa uskutoční v ne-
deľu 22. januára o 18. hod.                  
v evanjelickom kostole v Senci. 
Vstupné je dobrovoľné.       (r)
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Po necelých piatich hodinách 
nezostalo zo zabíjačkových 
špecialít takmer nič. Pritom 
výrobkov zo štyroch ošípa-
ných (každá vážila takmer 150 
kíl) a ďalších surovín bolo viac 
ako vlani. Tím Františka Šušlu 
(František Kausitz, Ladislav 
Katona, Vladimír Šproch, Fer-
dinand Pastorik a Peter Šušla) 
urobil 60 kíl klobás, keby sme 
pospájali jaternice, tak by me-
rali viac ako 200 metrov. Ľudia 
si pochutili na 14 tlačenkách, 

cigánskej pripravili okolo 1500 
kusov. V dvoch 60-litrových 
kotloch sa varila kapustnica,   
v jednom chutný guláš z ho-
vädziny a diviny. A samozrej-
me nechýbala ani zabíjačková 
kaša, bolo jej za dva kotly. Nie-
ktorí sa pri stánkoch otočili aj 
dva razy. Zabíjačku bolo treba 
i zapiť, návštevníci mali k dis-
pozícii víno surové aj varené, 
deťom ponúkali dobrý čaj.
Pred kultúrnym domom bolo 
od rána veselo. Prichádzali 

rodiny s deťmi, mládež aj se-
niori. Veď zabíjačkové dobro-
ty lákajú vždy. Ani netušili, že 
„banda“ od Františka Šušlu 
(sám svojich pomocníkov, s 
ktorými chodí variť aj guláš, 
tak volá) si v ten sobotňajší 
deň musela privstať a jej čle-
novia boli na nohách už pred 
šiestou. Deň predtým si via-
cerí zobrali dovolenky, mäso 
z ošípaných museli spracovať 
na výrobky. Jednu z nich za-
klali skoro ráno v deň hodov, 

aby na námestí predviedli svo-
je „mäsiarske“ zručnosti. 
Akciu organizoval primátor 
Karol Kvál a k partii F. Šušlu 
sa pridali obsluhujúci členovia 
organizácie Piccard Senec. 
Pomôcť prišli i hádzanárky 
rovnomenného klubu, medzi 
nimi aj slovenská reprezen-
tantka brankárka Eva Vargo-
vá. Niektoré politické strany 
si na zabíjačke spravili vlastnú 
promo akciu.

Eva Lauková, foto Ján Lauko

Túžbu LIETAŤ cítil pri skokoch na lyžiach
Niektorí, predovšetkým deti 
ho počúvali s otvorenými ús-
tami. A dospelí ocenili, čo vše-
ličo sa dozvedeli z úst prvého 
(a zrejme aj posledného) slo-
venského kozmonauta Ivana 
Bellu (47). 
Besedu s ním zorganizovalo 
astronomické združenie Solar 
pod kupolou hvezdárne na ZŠ 
A.M.Szencziho. 
Oproti iným záujemcom o let 
do vesmíru mal I. Bella aj vý-
hody. „Mohol som ďakovať 
športu, robil som všeličo, aj 
skákal na lyžiach. Vtedy som 
začal pociťovať túžbu po lieta-
ní,“ uviedol. Výhodu mal aj v 
tom, že lietal na MIG-och, kde 
zažíval preťaženie.
Spomínal na rôzne rituály 
pred letom. Napríklad Gagarin 
zaviedol, že všetci kozmonau-
ti omočili pravé zadné koleso 
autobusu, ktorý ich viezol k 
rakete...

Do vesmíru vyletel pred tak-
mer dvanástimi rokmi vo feb-
ruári 1999 presne o 5.17 hod. 
nášho času z kozmodrómu 
Bajkonur v kazašskej stepi. 
Strávil tam takmer osem dní 
a na stanici Mir okrem iného 
skúmal prepelice, ktoré sa 
tam vyliahli, či sú schopné v 

takých podmienkach prežiť. 
I. Bella je príjemný človek, 
dobrý rozprávač. Na besedy 
chodí už roky. Porozpráva 
podstatné aj zaujímavosti, od-
povedá na zvedavé otázky.
Byť vo vesmíre nie je až tak 
závideniahodné, ľudia majú 
skreslené predstavy. Už štart                    

v embryonálnej polohe (v ka-
bíne je málo miesta) je maxi-
málne nepohodlný. „Nádher-
né však boli východy a západy 
Slnka, tie sme videli 16-krát za 
deň.“ A spali v spacom vreci, 
prichytenom o stenu kabíny, 
aby „neplávali“ v bezváhovom 
priestore.
I. Bella obdivoval nádherný 
vesmír posiaty hviezdami, kto-
rým však chýbal blikací efekt. 
Vo vesmíre sa aj telo správa 
inak - ochabujú svaly, kostra 
človeka stráca význam. Preto 
špeciálne obleky nútia koz-
monautov používať svaly.  
Let bol financovaný v rámci 
deblokácie ruského dlhu voči 
Slovensku a stál 20 miliónov 
dolárov. Aj sám kozmonaut 
vraví, že to bola jediná mož-
nosť, ako sa dostať z malého 
Slovenska do veľkého vesmí-
ru. 

Eva Lauková, foto Ján Lauko

ZABÍJAČKA láka čoraz viac



Koncert pri príležitosti 100. vý-
ročia narodenia hudobného 
skladateľa Jána Cikkera, dnes 
už klasika hudby 20. storočia, 
sa konal v Labyrinte kultúrne-
ho domu. Ako hosť na ňom 
vystúpil husľový virtuóz - me-
dzinárodne uznávaný Peter Mi-
chalica, ktorý hral na recitálo-
vých i sólových vystúpeniach 
s orchestrom vo viac ako 30 
krajinách štyroch kontinen-
tov. V Senci vystupoval spolu                   
s klaviristkou Vierou Bartošo-
vou a sopranistkou Evou Šuš-
kovou.                                 (hč)
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Michalica HRAL pre Cikkera

Na výročnej členskej schôdzi ZO 
Slovenského zväzu protifašistic-
kých bojovníkov v Senci privítali 
nové členky Boženu Venerčano-
vú a pani Snohovú. Ďakovný list 
za dlhoročnú prácu vo výbore 
získal Ladislav Neuwirt a Zuza-
na Bacigálová, čestné uznanie 
za aktívnu činnosť vo zväze Gré-
ta Neuwirtová, Eva Martonová, 
Zdenko Marton a Ján Koczka. 
Predseda Oblastného výboru 
SZPB Bratislava Ladislav Jača 
vyzdvihol príkladnú prácu senec-
kej organizácie. Ako uviedla jej 
predsedníčka MUDr. Oľga Čer-
baničová, chcú naďalej získavať 
nových členov, ale aj pracovať       
s mládežou a organizovať pozná-
vacie zájazdy a akcie k význam-
ným historickým dňom. 

Oľga Čerbaničová

Príkladná práca 
ORGANIZÁCIE

Na Elektrotechnickej fakul-
te STU v Bratislave sa konalo 
stretnutie Hifi klubov Sloven-
skej spoločnosti elektronikov 
(SSE) z celého Slovenska. 
Za senecký HiFi klub (Klub au-
diovizuálnej a elektroakustickej 
techniky) sa na ňom zúčastnil 
predseda klubu RNDr. Ján Še-
bok, členovia Mgr. Viera Findu-
rová, Pavel Gemeri, Ing. Miro-
slav Ženiš, Ing. Dezider Maceák 
a Ing. Jaromír Miksa. Hlavnou 
témou bola retro spomienka 
od založenia Hifi klubov v roku 
1967 až po dnešok. Na stretnu-
tí premietli momentky najmä zo 
života martinského, trnavského 
a seneckého klubu. Ten založili 
v roku 1978 pri Mestskom kul-

túrnom a spoločenskom stre-
disku v Senci, ako základnú or-
ganizáciu bývalého Zväzarmu. 
Rektor STU doc. Ing. Robert 
Redhammer ocenil vytrvalosť 
klubov a ich zachovanie aj v ta-
kých náročných ekonomických 
podmienkach, aké nastali aj po 
zmene spoločenského zria-
denia a ktoré pretrvávajú ešte 
markantnejšie dodnes. 
Hifi kluby sa zúčastňujú na rôz-
nych aktivitách, prípadne sa 
medzinárodne prezentujú. Zná-
me sú technické súťaže mláde-
že v elektronike, stavbe a prog-
ramovaní robotov (Robocup),                                                  
v programovaní (Miniprog), 
atď. Súťaží sa aj v amatérskej 
videotvorbe (Videoama), zná-

ma je súťaž amatérskych roz-
hlasových štúdií. (Viac info na 
www.skse.sk) 
Členovia klubu získali tento rok 
viaceré významné medziná-
rodné ocenenia – prvé miesta   
v kategórii tanec robotov a v 
kategórii rescue (záchranár), 
na majstrovstvách sveta vo fut-
bale robotov Robocup v Anka-
re a na európskej súťaži v ama-
térskej videotvorbe a lovcov 
zvuku, atď. 
Aj senecký HiFi klub získal            
v minulosti v rámci celoštátnych 
súťaží ocenenia. V súčasnosti 
sa jeho členovia radi podelia 
o nové skúsenosti, týkajúce sa 
elektronického a výpočtového 
boomu, pričom stále nestratili 

záujem o svoju „lásku“ hud-
bu. Sporadicky sa zúčastňujú 
na ozvučovaní súkromných a 
spoločenských akcií v Senci aj 
blízkom okolí. Garantom tejto 
navonok „latentnej“ činnosti 
je aj predseda seneckého klu-
bu, ktorý profesionálne pôsobí                                 
v oblasti meracej techniky spä-
tej s akustikou. Zo senecké-
ho HiFi klubu počas viac ako 
tridsiatich rokov vyšli inžinie-
ri elektrotechnici, absolventi 
elektrofakulty a ďalší odborní-
ci, zaoberajúci sa elektronikou 
dodnes i profesionálne. Jeden 
z bývalých členov je aj profesi-
onálny fotograf a pedagóg pô-
sobiaci na masmediálnej fakul-
te v Trnave.                            (r)

Retro STRETNUTIE HiFi klubov 

Bratislavský samosprávny 
kraj pod záštitou svojej pod-
predsedníčky PhDr. Gabrielly 
Németh sa rozhodol v spolu-
práci s členmi pracovnej sku-
piny vypracovať Regionálny 
akčný plán RAP BSK na pre-
venciu a elimináciu násilia pá-
chaného na ženách. 

Stotožnil sa s myšlienkou, že do 
neho treba uviesť také ciele, aby 
vychádzali z reálnych potrieb 
regiónu. Možno konštatovať, že 
jednotlivé úlohy, ktoré boli na 
rok 2011 stanovené, sa podarilo 
splniť. Napr. v spolupráci s ob-
čianskymi združeniami Aliancia 
žien Slovenska, Pomoc ohro-
zeným deťom a ministerstvom 
práce BSK zrealizoval odborný 

seminár zameraný na tému pre-
vencie a eliminácie násilia pá-
chaného na ženách, vypracoval 
výzvu na postup zdravotníckych 
pracovníkov pri poskytovaní 
zdravotnej starostlivosti žene 
ohrozenej násilím, ktorý zaslal 
650 lekárom. Uskutočnila sa aj 
pracovná porada s 24 agentúra-
mi domácej ošetrovateľskej sta-
rostlivosti, Slovenskou komorou 
zdravotných sestier a pôrod-
ných asistentiek, s námestníč-
kami pre ošetrovateľskú starost-
livosť z 32 ústavných zariadení   
v pôsobnosti BSK.    
Ako uviedla G. Németh, Brati-
slavský kraj vlani podporil ne-
štátne subjekty, ktoré sa venujú 
aj problematike násilia pácha-
ného na ženách, finančnými 

príspevkami vo výške viac ako  
220-tis. eur. Uskutočnilo sa   
vzdelávanie sociálnych pracov-
níkov v oblasti komunikačných 
zručností s týmito ženami, kto-
rým pomohli aj jednorazové fi-
nančné príspevky.
RAP zabezpečuje i ubytovanie 
ženám s deťmi, na ktorých bolo 
alebo je páchané násilie. Mesto 
Senec si v rámci plnenia úloh 
akčného plánu dalo úlohu, že 
do roku 2013 zriadi zariadenia 
núdzového bývania.
„Plnené úlohy napomáhajú rie-
šiť problematiku násilia pácha-
ného na ženách tak, aby bolo 
možné vybudovať efektívny, do-
stupný a bezpečný systém po-
moci týraným ženám,“ dodala 
G. Németh.                             (r)

Pomáhajú TÝRANÝM ženám

V Bratislavskom samosprávnom 
kraji spustili skúšobnú prevádz-
ku 205 označovačov lístkov           
v autobusoch Slovak Lines. Je 
ďalším krokom k spusteniu in-
tegrovaného dopravného sys-
tému v Bratislavskom kraji. „Po 
skúšobnej prevádzke budeme 
mať štatistiku počtu cestujúcich 
pre celú bratislavskú župu. Plán 
pokračuje a keď dôjde k dohode 
s dopravným podnikom Bratisla-
vy, tak sa bude dať prvá etapa 
integrovaného dopravného sys-
tému spustiť už budúci septem-
ber,“ povedal župan Pavol Fre-
šo.                                       (bsk)

SKÚŠAJÚ 
označovače lístkov
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Atmosféra plná očakávaní a 
radosti, ale aj vône čerstvo 
napečených koláčikov a via-
nočnej hudby sa vznášala v 
piatok 9. decembra popoludní 
na chodbách Základnej školy 
na Mlynskej ulici v Senci po-
čas Posedenia s Mikulášom.
Školská jedáleň sa na niekoľ-
ko hodín premenila zásluhou 
vychovávateliek a ich šikov-
ných detí na jednu veľkú di-
vadelnú scénu. O nezabud-
nuteľné chvíle pre rodičov, 
ktorí sa prišli so svojimi deťmi 
a ich vychovávateľkami pode-
liť o radosť, zážitok a obdiv, 
sa postarali žiačikovia svojím 
programom plným spevu a 
tanca. Nechýbalo ani malé 
divadielko. Program bol urče-
ný i pre najviac očakávaného 
hosťa – Mikuláša, ktorý prišiel 
aj so Snehulienkou a s plným 
mechom sladkostí. Záver so 
svetielkami v rukách žiakov 
podfarbený krásnou hudbou 
a spevom všetkých spoločne 

zapôsobil na každého. Nikto 
nemusel nič hovoriť, dojatie 
na tvárach rodičov, detí aj vy-
chovávateliek bolo tak silné, 
že to nedokázal skryť nikto z 
prítomných. Dojatý bol aj ria-
diteľ školy Mgr. Ivan Rezník, 

ktorý na záver spolu s Miku-
lášom do každého oddelenia 
odovzdal darčeky v podobe 
didaktických hračiek, športo-
vých potrieb a spoločenských 
hier.

Eva Lauková, foto Ján Lauko

Mikulášske ČARO chytilo všetkých
Aj tento rok sa detské očká roz-
žiarili pri príchode Mikuláša. Už 
od rána sa chystal, aby stihol 
doobedňajšiu návštevu v ZŠ 
Tajovského i popoludnie v škol-
skom klube. Dostal sa však iba 
do prvých ročníkov, a tak si to 
popoludní  vynahradil v takmer 
všetkých oddeleniach 1.- 4. roč-
níka. Radosť striedal strach z 
čertov, ale našťastie anjelikovia 
„zaúradovali“ vždy včas. Miku-
láš bol štedrý. Za pekné básnič-
ky, pesničky a scénky obdaroval 
všetky deti.
Mikuláš však nebol jedinou ak-
ciou v ŠKD. Už tradičná vianoč-
ná burza s peknými výrobkami          
a pohostením vo forme punču       
a mastného chleba s cibuľou do-
tvorili vianočnú atmosféru. Deň 
pred prázdninami patril ako zvy-
čajne posedeniu pri stromčeku 
s prianím šťastných a požehna-
ných sviatkov. A ako inak, všetci 
si želali, aby Vianoce a zimné 
prázdniny prežili deti na snehu. 
Aj my im prajeme, aby nový rok 
priniesol iba pekné zážitky.

(MonSkov)

Anjelikovia úradovali 
vždy VČAS

Vianoce sú tu a nás obklopu-
jú vyzdobené výklady, ulice, 
množstvo vianočných rekvizít 
a nutkanie obdarovať najbliž-
ších krásnymi darčekmi. Ruka 
v ruke s týmto je častejšia 
aj ponuka spotrebiteľských 
úverov či pôžičiek. Ak ste sa 
rozhodli pomôcť si pri vianoč-
ných nákupoch spotrebiteľ-
ským úverom, neznamená to 
hneď katastrofu. Dôležité je, 
aby ste vedeli, k čomu ste sa 
zaviazali a aké máte práva.  
Zmluva o spotrebiteľskom úve-
re (ďalej aj iba „úver“) musí byť 
písomná a obsahovať všetky 
zákonom predpísané náleži-
tosti, uzavriete ju s veriteľom, 
ktorý Vám poskytne úver. Vždy 
musíte dostať aspoň jedno jej 
vyhotovenie. Zmluva je zo záko-
na bezúročná a bez poplatkov, 
ak nemá písomnú formu, alebo 
neobsahuje niektoré ustanove-
nia, napr. opis tovaru, adresu 
predávajúceho, kde je možné 
uplatniť reklamáciu, celkovú 
výšku úveru, úrokovú sadzbu či 
ročnú percentuálnu mieru ná-
kladov, výšku, počet a termíny 
splátok istiny, konečnú splat-

nosť a iné.  Môžete sa stretnúť 
aj s viazaným spotrebiteľským 
úverom, t. j. úverom viazaným 
výhradne na kúpu konkrétne-
ho tovaru, kde zmluva o úvere                                
a zmluva o kúpe tvoria obchod-
ný celok. Pri takýchto úveroch, 
ak vrátite tovar v rámci reklamá-
cie  a odstúpite od kúpy, zaniká 
aj zmluva o úvere, pričom veriteľ 
nie je oprávnený uplatniť si voči 
vám žiadne sankcie. Taktiež ak 
tovar, ktorý ste si vybrali a na 
ktorého kúpu ste si zobrali via-
zaný spotrebiteľský úver, vám 
nebude dodaný, alebo bude 
mať chyby, uplatnite si reklamá-
ciu. Ak predávajúci neuspokojí 

váš nárok na nápravu podľa zá-
kona, uplatnite si svoje nároky 
na peňažné plnenie u veriteľa.
Odstúpiť od zmluvy o spotre-
biteľskom úvere môžete bez 
toho, aby ste to zdôvodňovali, 
do 14 dní od jej uzavretia, alebo 
odo dňa doručenia zmluvných 
podmienok, ak ste ich dostali 
dodatočne. Odstúpenie musíte 
zaslať veriteľovi písomne. Ak ste 
už začali čerpať úver,  musíte 
veriteľovi zaplatiť istinu a úrok     
z tejto istiny odo dňa čerpania 
až do zaplatenia, najneskôr do 
30 dní po odoslaní odstúpenia.  
Pre spotrebiteľský úver platí, 
že ho môžete kedykoľvek spla-
tiť predčasne. Ak sa tak stane, 
veriteľ má nárok iba na úrok            
a náklady za časové obdobie 
od poskytnutia úveru do jeho 
predčasného splatenia.
Veriteľa kontaktujte čo najskôr, 
ak máte ťažkosti úver splácať. 
V každom prípade veriteľ môže 
žiadať zaplatenie celého úveru 
až po uplynutí troch mesiacov 
od omeškania so splátkou za 
predpokladu, že vás upozornil 
na toto svoje právo v lehote nie 
kratšej ako 15 dní. 

Národná banka Slovenska 
vedie verejne prístupný re-
gister veriteľov, ktorí posky-
tujú spotrebiteľské úvery na 
svojom webovom sídle. Takto 
si môžete overiť, či ide o ve-
riteľa, ktorý úver poskytuje 
legálne. Odporúčam informo-
vať sa o zmluvných podmien-
kach spotrebiteľských úverov 
u viacerých poskytovateľov              
a rozhodnúť sa na základe ich 
porovnania. Zmluvu je potreb-
né pred podpisom poriadne 
preštudovať, ak to neurobíte, 
prečítajte si ju čo najskôr, aby 
ste mohli využiť právo odstú-
piť od zmluvy do 14 dní, a tak 
ju zrušiť aspoň dodatočne. Ak 
sa vyskytnú akékoľvek kom-
plikácie, dodatočné nároky 
veriteľa, alebo máte pochyb-
nosti o oprávnenosti plnenia, 
ktoré si veriteľ voči vám uplat-
ňuje, môžete sa obrátiť na 
právnika, alebo na niektoré zo 
združení na ochranu spotrebi-
teľa, či Slovenskú obchodnú 
inšpekciu.

JUDr. Mária Faithová
mfaithova@gmail.com

Vianočné nákupy a spotrebiteľské úvery

Právnik radí



Tradičný vianočný koncert spe-
váckeho zboru Radosť patrí ku 
každoročnej vianočnej atmosfé-
re v Senci. Už úvodná pieseň v 
podaní Jakuba Podolského na-
vodila typickú vianočnú náladu. 
V nej sa niesol postupne celý 
program pod režisérskou tak-
tovkou Ferka Podolského. Sála 
kultúrneho domu, zaplnená do 
posledného miestečka, so zau-
jatím sledovala úžasné výkony 
zboru, sólistov i tanečníkov.
Do víru piesní s nikdy nestarnú-
cim posolstvom všetkých vtia-
hol mix ľudových kolied lemo-
vaný dramatickým spracovaním 
príbehu z Betlehema. Na svoje 
si prišli aj nadšenci svetovej  hu-
dobnej scény. O zimomriavky 
na tele sa postarala pieseň  Hal-
lelujah Leonarda Cohena v ex-
celentnom podaní najskúsenej-
ších sólistov Moniky Podolskej, 
Lucky Vojtkovej a Márie Lukác-
sovej. Tance v choreografii Ka-
rin Krigovskej i živý Betlehem 
roztlieskali obecenstvo. Celý 
večer decentne moderovala 
Mária Schlosserová - Dacejová. 
Citáciou zo Žalmov sa v sviatoč-
ných chvíľach prihovoril miestny 
kňaz otec Andrej Šottník. 
Obrovský aplauz zožal hosť 
večera speváčka Mária Čírová. 

Jej prirodzeným vystúpením              
a krásnym prejavom vyvrcholil 
celý vianočný koncert. Zborové 

piesne so zaujímavým aranž-
mán oslovili aj náročného divá-
ka.                                       (AD)
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Pred každými Vianocami pre-
chádza Polárny expres zasne-
ženou krajinou a cestou zbiera 
deti, ktoré by chceli vidieť Santa 
Clausa žijúceho na Severnom 
póle. Vláčik cestuje okolo kor-
čuľujúcich sa dievčat, popri 
lese plnom zajačikov, aj okolo 
snehuliakov. Keď príde Expres 
na Severný pól, škriatkovia už 
ozdobujú vianočný stromček 
a pripravujú darčeky. Škriatok 
Grinch sa však pokúsi jedno 
vrece s darčekmi ukradnúť, no 
šmykne sa na ľade a spadne. 
Nakoniec prichádza Santa Claus 
spolu s pani Clausovou a hŕbou 
maličkých elfov. Santa zapriaha 
soby a odlieta, pred tým sa však 
s deťmi z Polárneho expresu 
rozlúči a sľúbi, že na Štedrý ve-
čer určite príde aj k nim domov.                                                                               
Príbeh vyrozprávaný tancom 
stvárnilo 200 žiakov tanečné-
ho odboru Súkromnej ZUŠ R. 
Madarászovej. Bol inšpirovaný 

filmovou predlohou Polárny ex-
pres a zaujal nielen rodičov, ale 
aj deti zo škôlok a škôl zo Sen-
ca a vzdialenejšieho okolia. Na 
základe odporúčaní sa na kon-
cert prišli pozrieť aj žiaci dvoch 
škôl z Bratislavy a Pezinka.                                                                                            
Polárny expres bol plný nových 
choreografií, farebných kostý-

mov, ale aj pohyblivých kulís. 
Pôsobivý koniec, keď Santa 
Claus osobne odovzdal darček 
malej Terezke, rozplakal nejed-
ného diváka. Predstavenie sa 
páčilo malým i veľkým a navo-
dilo tú správnu vianočnú atmo-
sféru. 

Katarína Madarászová 

Vianočná NÁLADA Radosti 

V decembri sa už piatykrát 
konalo sústredenie pre žiakov 
anglického a nemeckého jazy-
ka v priestoroch Penziónu BAT 
na Slnečných jazerách. Zú-
častnilo sa na ňom 20 žiakov 
zo šiesteho a ôsmeho ročníka 
z troch seneckých ZŠ - Tajov-
ského, Mlynskej a A. Molnára, 
prítomných bolo päť učiteľov. 
Sústredenie bolo zamerané na 
zdokonaľovanie komunikatív-
nych zručností, čítanie a počú-
vanie s porozumením, na gra-
matiku, jazykové hry a reálie 
Anglicka a Nemecka. Využívali 
aj digitálne technológie. Žiaci 
mali dobrú prípravu na školskú 
a okresnú olympiádu. Za to, že 
sa na sústredení mohli zúčast-
niť, vďačia i finančnému prís-
pevku od mesta Senec. 

Mgr. Erika Sevková,
ZŠ Tajovského

Zdokonaľovali sa 
v JAZYKOCH

Ďalší, 2. ročník vianočnej 
mestskej výtvarnej súťaže pod 
názvom Rozprávková zimná 
krajina sa uskutočnil v galérii 
Labyrint v mestskom kultúr-
nom stredisku. Témou bola 
vymyslená zimná krajina s vy-
mysleným príbehom. Výstava 
trvá do 6. januára.
Na vernisáži udelili 30 cien 
výtvarným prácam žiakov zo 
všetkých seneckých škôl. 
Predsedom výtvarnej komisie 
a koordinátorom súťaže bol 
Gabriel Wagner.
Vianočný stromček ozdobili                               
a svoje výrobky chránenej diel-
ne predstavili klienti Betánie, n. 
o.
Najlepšie práce - I. veková ka-
tegória: 1. Mária Síposová, 3. 
Martin Záhalka II. veková kate-
gória: 1.  Kristián Konečný, 2. 
Patrik Špila, Simona Danielo-
vá 3. Anna Mária Rigová.  (el)

Zimná krajina 
SÚŤAŽNE

Príbeh vyrozprávali TANCOM



Čaro Vianoce je tu a s ním aj jeden z hlavných kresťanských sviatkov na počesť 
narodenia Ježiša Krista. Keď sa dnes vnúča opýta babky, ako v mladosti slávila 
Vianoce, nestačí sa čudovať tomu, čo sa dozvie: ako sa piekli vianočné oblátky, 
aké zvyky sa dodržiavali, ako sa koledovalo a pieklo, ako si stromček zdobili 
jabĺčkami a orechmi, ako všetkého bolo málo, ale všetci si pomáhali a stačilo to 
ku vianočnému šťastiu. Pozrime sa, ako si zaspomínali Senčania na tieto sviatky. 
Pretože Senec je špecifický svojím obyvateľstvom, keď k čisto maďarskej národ-
nosti postupne pribúdali Slováci (kolonisti predovšetkým z Oravy) či prisťahovalci          
z Moravy. Noví usadlíci si priniesli vlastné zvyky, vznikali zmiešané manželstvá.

Pred Vianocami, ale aj po-
čas nich všetci očakávame, 
že budeme obdarovaní. Blíz-
ki milovaní nám pripomenú 
svoju lásku malým darče-
kom. A aj oni radi pocítia, že 
sú rovnako dôležití pre nás. 
Medzi vianočné darčeky roz-
hodne nepatrí niečo niekomu 
zobrať. To nepatrí do kultúry 
Vianoc v našej spoločnosti.
Aj o Pánovi Ježišovi, ktorého 
narodenie si pripomíname, 
hovoríme ako o vianočnom 
dare od Boha Hospodina. 
Biblia hovorí, že tento „Boží 
dar“ nám bol daný preto, 
aby sme mali život a mali ho 
hojne z Božej lásky. Aby sme 
ako veriaci mali hlavne večný 
život s Ním. 

Pán Ježiš nám však prišiel aj 
niečo vziať. Prišiel síce ako 
dieťatko, ale ako dospelý 
muž nás zachránil z našich 

hriechov – vzali ich na seba  
a tak nás oslobodil. Aj dnes 
nás zachraňuje od mnohých 
závislostí, lebo závislí sme od 
mnohých vecí: Od toho, čo je 
pre nás dôležité, či od toho, 
o čo sa snažíme. Okrem vecí 
závisíme aj od svojho zdravia, 
keď hovoríme: Len aby sme 
boli zdraví a všetko ostatné 
potom bude.A tak nám na-
rodený Pán Ježiš berie našu 
ľudskú istotu a ponúka istotu 
v Ňom. Nielen na krátky via-
nočný čas, ale  na celý život. 
Len Ho musíme vpustiť do 
svojho domu. Otvoríte mu?

Mgr. Tibor Jančík, 
zborový farár 

evanjelickej cirkvi av.  
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Pustite Ho do DOMU

Čarokrásne sviatky 
    PRICHÁDZAJÚ

Tieto zvyky si priniesla v roku 
1923 rodina Frčová z Oravy, 
väčšinu dodržiavali, od niekto-
rých upustili. Priblížil nám ich 
92-ročný Alexander Frčo.
„Na každom rohu stola boli 
uložené všetky plody, ktoré sa 
v ten rok urodili. 
Pod stolom bola miska, do 
ktorej sa dávalo troška z kaž-
dého druhu jedla. Po večeri ho 
zaniesli zvieratám. Najstarší 
člen rodiny sa postavil a pre-

čítal úryvok o narodení Ježiša 
Krista z Lukášovho evanjelia. 

Na stole bývala položená mis-
ka s medom. Každý si namo-
čil do nej prst a urobí si krížik 
na čelo. Po tomto nasleduje 
modlitba Otče náš, Zdravas 
a Sláva Otcu. Najstarší člen 
rodiny povie vinš a prípitok. 
Na sviatočnom štedrovečer-
nom stole nechýba: polievka 
zo sušených sliviek, oblátky 
s medom a cesnakom, mako-
vé pupáky, ryba so šalátom                             
z kyslej kapusty a makovník. 

Tradícia vianočných SVIATKOV
v rodine Frčových

Tento 100-ročný recept je od 
Terky Čaputovej. Oškvarkové 
pagáčiky si v jej rodine pečú na 
vianočné sviatky, ale aj na Sil-
vestra.
Suroviny: 65 dkg hladkej múky, 
30 dkg  mletých oškvarkov, 2 žĺt-
ky, 3 dkg masla, 2 lyžice vínka, 3 
dkg droždia, 1/4 l mlieka, 2 koc-
ky cukru, 1 lyžička soli
Postup: Zarobíme cesto bez 
oškvarkov.  Necháme vykysnúť 
(cca 20 min.), potom primiesime 
oškvarky a necháme znova 20 
min. kysnúť. Rozvaľkáme a uro-
bíme pagáčiky. Potrieme rozšľa-
haným vajíčkom. 

Pagáčiky

Dnes sa v Senci zachováva 
tradícia koledovania a rozná-
šania betlehemského svetla 
predovšetkým zásluhou čle-
nov Zboru Radosť a Františka 
Podolského. 
„Túto tradíciu do týchto končín 
priniesli Oravci. Ja som už ako 
malý chlapec chodil koledo-
vať, ale približne 25 rokov táto 
milá tradícia prechádza na deti          
z Radosti. Na Štedrý večer od 
14. do 18. hodiny chodia do 
zhruba 60 domácností tri sku-
piny chlapcov a dievčat. Spie-
vajú koledy, vinšujú, roznášajú 
betlehemské svetielko. 
Snažíme sa, aby aspoň táto 
tradícia nezanikla, pretože na 
mnohé sa už zabudlo.“ Vianoč-
né sviatky si adventnými diel-
ňami pripomínajú každoročne 
aj v pastoračnom centre, kde 
deti vyrábajú typické vianočné 
ozdoby. 

Koledujú, vinšujú, 
roznášajú svetlo
BETLEHEMSKÉ

„Tradície na Štedrý večer sa aj u nás menili. Z detstva si pamätám, že na dedine, kde som býval, 
sa okrem kapustnice zvykli jedávať aj výrobky zo zabíjačky – klobásy, jaternice, ale aj pečené 
mäso s chrenom a cviklou. Žijem v Senci a v rámci rodiny sa snažíme, aby na štedrovečernom 
stole nechýbala kapustnica s hríbmi, mávame pstruhy a k nim zemiakový šalát bez majonézy.“



Pani Ilona Bárdosová (91) je 
rýdza Senčanka hádam aj do 
siedmeho kolena. Rada spo-
mína na detské časy, časy mla-
dosti. „Počas adventu – celý 
mesiac sme chodili ráno o šies-
tej do kostola na skoré omše. 
Bola to predzvesť blížiacich sa 
sviatkov. Nelenilo sa nám.“
Rozvoniavajúce koláčiky boli 
ďalším znakom sviatočných 
chvíľ. „Piecť sa začínalo asi týž-
deň pred sviatkami, vtedy ešte 
býval pokoj, nie zhon ako dnes. 
Tradične sme piekli makový 
a orechový závin, drobné pe-
čivo, ale aj bratislavské rožky 
plnené orechmi. Živý stromček 
sme mali každý rok a na ňom 
salónky, figúrky v staniole. 
Zdobili ho rodičia v noci 23. de-
cembra, aby – ako sme vraveli, 
ho ráno doniesli anjeličkovia.                                                 
A potom sme už do večera ča-
kali na darčeky. Pod stromče-
kom som zarecitovala básnič-
ku – zavinšovala som stromče-
ku Vitaj, stromček, vitaj...“ Pani 
Bárdosová tú báseň dodnes 
nezabudla. 
Južné ovocie sa vtedy chodilo 
kupovať do veľkej tržnice v Bra-
tislave. „Nechýbali pomaranče, 
mandarínky, ďatle, figy. Bolo 
to však naozaj výnimočné, nie 
ako dnes. Vôňa ošúpaných 
mandarínok mala neklamný 
znak Vianoc.“
V rodine dodržiavali pôst, rov-

nako ako dnes celý deň. Jedli 
až večer. „Najprv môj otec dal 
kravičkám a koňom medzi chle-

ba oblátku. Do košíka pod stôl 
nasypal žito, pšenicu, jačmeň, 
to aby sliepky dobre niesli.“ 

Na štedrovečernom stole mali 
oblátky aj trubičky, na stole 
ovocie, orechy.  „Na rad potom 
prišla šošovicová polievka na 
kyslo, vyprážaný kapor s chle-
bom. Piekli sme orechovú tortu 
bez pridania múky  (recept pri-
nášame, pozn. red.). Otvárali 
sme orechy - či budeme zdra-
ví. Po večeri sme sa nevedeli 
dočkať darčekov.“ Pôvodne ich 
bolo päť súrodencov, traja zo-
mreli. „Veľmi som sa potešila, 
keď som si pod stromčekom 
našla bábiku a prepletený ko-
čík. Bola som rodinný miláčik, 
trochu rozmaznaný,“ sebak-
riticky vraví. Potešili ju aj roz-
právkové knižky či drevené 
kocky. „Ale to nebývalo každý 
rok, zvyčajne sme dostali to, čo 
nám chýbalo. Poďakovali sme 
sa za darčeky a išli sme na pol-
nočnú omšu.“
Na prvý sviatok vianočný jedli 
zvyčajne hovädziu polievku, 
pečené mäso, alebo kačacinu, 
„čo sa doma vychovalo“. Na-
pečené boli koláče. „A roky-ro-
kúce  sme mali na stole aj uva-
rený veľký bôb, na ktorý sme 
sa vždy tešili. Navštevovala 
sa rodina, mali sme radosť zo 
spoločných chvíľ,“ dodáva pani 
Ilonka, ktorá sa ešte aj dnes 
zvŕta v kuchyni, pečie i obľúbe-
nú tortu.

Dvojstranu pripravila 
Eva  Lauková
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Vianoce znamenajú pre každé-
ho asi niečo iné. Majú Vianoce 
pre ľudí rozličných pohľadov 
na život vôbec čosi spoločné? 
Sú to sviatky, ktoré prebúdzajú 
ľudské túžby po šťastí. Deti túžia 
po vysnívaných darčekoch.Mla-
dí ľudia možno čakajú čosi ro-
mantické a výnimočné. Niekto 
má možno už len to očakávanie, 
aby Vianoce rýchlo prešli a ne-
musel veľa trpieť pre nevďač-
nosť, opustenosť, krivdu, samo-
tu... Niekto Vianoce využije na 
dobrý biznis. Veď ľudia sú pred 
Vianocami akosi viac ochotní 
otvoriť peňaženky...
Bol raz jeden muž, ktorý žil          
v najkrajnejšej biede. Ale choval 
veľkú úctu k svätému Mikulášo-
vi. A tak sa svätec rozhodol, že 
zostúpi na zem a pomôže mu. 

Keď prišiel k nemu domov, uvi-
del, že vôbec nič nemá. Roz-
hodol sa teda, že mu pomôže. 
Ukázal prstom na kameň, ktorý 
ležal na dvore a ten sa zmenil 
na trblietavé zlato. „Chceš to 
zlato?“, opýtal sa svätec chudá-
ka. Muž sa uklonil a odpovedal: 
„Nie, nechcem.“ „Prečo?“ opý-
tal sa prekvapene svätec. Muž 
odpovedal: „Chcem tvoj prst.“
Tým najdokonalejším Božím prs-
tom je Božie večné Slovo. „Pán 
svojím Slovom stvoril nebesia.“ 
No Boh nám na Vianoce nedá-
va len stvorené veci. Dáva nám 
seba samého. „Slovo sa stáva 
telom a prebýva medzi nami“. 
Boh nám dáva svoj Prst, zdroj 
každého dobra. Nechcime od 
Boha len veci. Chcime Boha sa-
mého a nebude nám nič chýbať. 

Ak totiž zabudneme na Boha, 
budeme stále nenásytnejší                                                        
a nespokojnejší, pretože Boh „si 
nás stvoril pre seba a nespojné 
je naše srdce, kým nespočinie  
v ňom.“ (svätý Augustín).

PhLic. Juraj Vittek
 rímsko-katolícky farár  

Chcem tvoj PRST...

A stromček doniesli ANJELIČKOVIA...

Pani Ilona Bárdosová pekáva túto tortu každé Vianoce, bez nej 
by sa ani nerátali. V jej rodine sa pečie už viac ako 100 rokov, 
recept jej dala krstná mama.
Suroviny – cesto: osem vajec, 28 dkg práškového cukru, 28 dkg 
mletých orechov, trochu kakaa – asi dve PL (aj nastrúhanej čo-
kolády)
Plnka: jedno maslo (250 g), trochu pomletej kávy (dve ČL), tro-
chu kakaa a rumu (dve lyžice).
Postup: Žĺtky s cukrom vymiešať, pridať kakao (dobré je dať ho 
do orechov), do tuha vyšľahaný sneh a zľahka premiešať. Rozde-
liť na dve časti. Dve tortové formy vymazať masťou, alebo olejom 
a vysypať strúhankou. Cesto vyliať a piecť pomaly pri 150 – 160 
stupňoch. Obe cestá spojiť krémom, potrieť aj vrch a boky, poliať 
čokoládou a ozdobiť dookola orechmi.
Hotové dať do chladničky, vybrať zhruba hodinu pred podáva-
ním.

Výborná torta od pani Ilonky

Návrat k tradíciam
Juraj Vittek bude Vianoce trá-
viť v komunite seneckej fary.              
A z čoho bude pozostávať ich 
štedrovečerné menu? „Však 
sme Slováci, tak tradične,“ 
usmieva sa. Nebude chýbať 
kapustnica, ryba, majonézový 
šalát a ani makové pupáky. Sa-
mozrejmosťou sú oplátky s me-
dom. Juraj pôsobil na dve eta-
py osem rokov v Taliansku. Na 
Slovensko (nastúpil   v Senci) sa 
vrátil po troch rokoch. Preto sú 
tohtoročné Vianoce pre neho aj 
návratom k určitým tradíciam. 
„V Taliansku som si ich neužil. 
Klasickú štedrú večeru tam ne-
poznajú, Vianoce sa slávia 25. 
decembra. Ako vianočné jedlo 
sme mali plody mora. A uznajte 
– mať na Štedrý večer na tanieri 
chobotnice, to nie je ono…” 
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Spoločenská kronika
Narodili sa

Samuel Bednár, Hana Kollárová, Zoe Ku-
čerková, Lujza Krajčovičová, Saskia Dol-
náková, Žofia Glossová, Andrea Rigóová, 
Michal Žák, Timea Cigáňová, Sofia Má-
ria Hrdá, Lara Noskovičová, Patrik Bitto, 
Ján Andrej Pokrivčák, Izabela Gejdošová, 
Emma Tengeriová, Matej Borsányi, Miriam 
Nociarová, Martin Ištvánik, Zuzana Baie-
rová, Viktória Kovačovská, Lukáš Sýkora, 
Zara Toporová, Marco Donato Marsovszký

Manželstvo uzatvorili
Oto Váhovský - Miroslava Kopecká, Ro-
bert Nagy - Mária Vrábelová, Martin Rojček 
- Barbora Bezúrová, Peter Bekö - Katarína 
Velebová, Miloš Dugovič - Lucia Hrabová, 
Peter Sečkár - Barbora Bunčáková, Miro-
slav Tichý - Lenka Jačová.

Blahoželáme jubilantom

Jednota dôchodcov MO v Senci 
Janka Hofierková (60), Dana Bašnárová 
(65), Mária Baranyiová (65), Emília Hrta-
nová (65), Darina Švihranová (65), Terézia 
Peričková (65), Eva Cepková (65)

Klub dôchodcov
Darina Švihranová (65), Júlia Fülöpová 
(90)

Slovenský zväz telesne
postihnutých ZO č. 215 v Senci

Dana Bašnárová (65), Viera Vargová (65), 
Ľudovít Suchanský (80)

Navždy nás opustili
Darina Čižmárová (1942), Ing. František Mi-
hály (1931), František Dömény (1927), Mária 
Dulayová (1920), Františka Szabová (1923), 
Mária Garajová (1929), Asenat Šalgovičová 
(1926), Kvetoslava Križanová (1930), Michal 
Meszáros (1936), Július Pomšahár (1924), 
Gabriel Bordács (1951), Irena Hoksová 
(1930),Alexander Ravasz (1957).   

Odišiel tíško ako odchádza 
deň a v našich srdciach zo-
stáva spomienka len. Dňa 
10. decembra nás navždy 
opustil náš milovaný man-
žel, otec, dedko, zať, šva-
gor, krstný otec a dobrý 
priateľ Gabriel Bordács. 

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, 
susedom, známym a členom dobrovoľného 
hasičského zboru v Senci za prejavenú sús-
trasť a kvetinové dary. Smútiaca rodina.

Srdečne ďakujeme všet-
kým príbuzným, priateľom 
a známym za prejavenú sú-
strasť a kvetinové dary pri 
poslednej rozlúčke s našim 
milovaným otcom, ded-
kom, pradedkom, svokrom 
Jozefom Vlkom, ktorý nás 

opustil dňa 13. novembra vo veku 100 rokov.                       
S láskou syn Jozef s rodinou, dcéra Monika 
s rodinou. 

Spomienka na Jarmilu Szakálovú, rod. 
Lehockú. Vonku všetko zrazu stíchlo a vô-
kol všade mráz, sviece a spomienky na 
Teba mama horia v nás, všade hmla a tuhý 
mráz je vôkol nás - nastal ten smutný čas 

27. novembra 2009. Už sú to dva roky, čo 
si v nebíčku a máš pri sebe svoju mamičku 
- Alžbetu Lehockú, ktorá nás tak náhle, bez 
rozlúčky, opustila 28. októbra. S láskou spo-
mína na Jarku (mamu) a našu starú mamu 
celá rodina.

Rany sa nehoja, čas plynie, 
slzy vánok suší, no bolesť v 
našich srdciach neutíši. Tri 
roky uplynú 23. januára, 
kedy nás navždy opustila 
naša milovaná dcérka Kat-
rin Mészárošová, Venujte 
jej prosím spolu s nami tichú spomienku.

Dňa 1. decembra uplynulo 
20 rokov, čo Tvoje láskavé 
srdce prestalo biť, nebolo 
lieku, aby mohlo žiť. Čas 
plynie, život ide vdiaľ, nám 
živým na Teba zostala len 
spomienka a žiaľ. Spo-
mienku venuje Jozefovi 
Rodnému sestra Mária s rodinou.

Dňa 17. decembra sme si 
pripomenuli štvrté výročie 
úmrtia Heleny Demovi-
čovej, rod. Sztupkovej, na 
ktorú s láskou spomíname. 
Syn Pali, vnučka Lucia, ne-
vesta Danka a ostaní smú-
tiaci a spomínajúci.

Pred desiatimi rokmi 10. 
decembra nás navždy 
opustil Karol Horáček.      
S láskou na neho spomína 
celá rodina a priatelia. 

Mama, otec, súrodenci, ro-
dina, priatelia a všetci dobrí 
ľudia so srdcom na pravom 
mieste. Podajte svoju ruku       
a pomôžte!
Volám sa Mária Mészárošová 
a som Senčanka. Možno sa 
na mňa, ale predovšetkým na 
našu dcérku Katrinku Mészá-
rošovú ešte pamätáte. V janu-
ári uplynú tri roky, čo zomrela 
na onkologické ochorenie. 
Stále na ňu myslíme, ale v 
tomto vianočnom období ešte 
intenzívnejšie. S obrovským 
obdivom a úctou myslíme aj 
na všetkých Senčanov a ľudí 

z okolia Senca, ktorí prostred-
níctvom rodiny a žiakov akým-
koľvek spôsobom – finančne 
i duševne pomáhali našej 
Katrinke a nám boli úžasnou 
oporou.
Nezisková organizácia Pla-
mienok o.i. každoročne or-
ganizuje stretnutia rodín,                         
v ktorých sa starajú o deti             
s onkologickým ochorením, 
s rodinami nežijúcich detí. 
Navzájom si poskytujú psy-
chickú a morálnu podporu. 
Aj my sa na týchto stretnu-
tiach zúčastňujeme, prítomní 
sú aj lekári, psychológovia, 

kňazi. Zdôrazňujú, že pomoc 
v živote sa reťazí. Dostávame                            
a potom môžeme dať. Deti nás 
učia, že rozdávanie pomoci 
môže byť zdrojom hlbokej ra-
dosti a blízkosti. Dostávame 
aj životnú múdrosť i silu a mali 
by sme ju aj prostredníctvom 
Plamienka a Dobrého anjela 
odovzdávať ďalej rodinám, 
ktoré ich potrebujú. Bližšie                                    
o zameraní oboch nezisko-
vých organizácií sa dozviete 
na webových stránkach.
Od 1. septembra 2011 n. o. 
Plamienok vyhlásila verejnú 
zbierku. Jej súčasťou sú po-

kladničky na verejných mies-
tach. Zároveň je možné zaslať 
darcovskú SMS v znení DMS 
PLAMIENOK na číslo 877.
Chcem sa všetkým aj v mene 
svojej rodiny ešte raz poďako-
vať. Zároveň vás prosím, aby 
vaše srdia zostali otvorené 
aj v tomto vianočnom čase               
a aby ste prispeli podľa svo-
jich možností prostredníctvom 
spomínaných organizácií tým, 
ktorí vašu a našu pomoci po-
trebujú. Srdečne vám vopred 
za nich ďakujem.

Mária Mészárošová s rodinou

Podajte ruku a pomôžte



Program na január
Kino MIER SENEC 

Začiatok filmových predstaví o 18. hod.

2. pondelok   TWILIGHT SÁGA: ÚSVIT 1. časť
V prvej časti záverečného dielu upírej romance sa 
Bella a Edward po svadbe vydajú na svadobnú 
cestu do Ria de Janeira. Vo filme celý rad 
nečakaných udalostí. USA, nevhodné do 12 r., 111 
min.

Vstupné: 2,50 eur

3. utorok   JANA EYROVÁ
Životný príbeh Jany Eyrovej, ktorý mapuje jej 
dramatické a pohnuté situácie. VB, nevhodné do 
12 r., 120 min.

Vstupné: 2,50 eur

5., 6. štvrtok- piatok   LÓVE
Pravdivá milostná dráma zo súčasnosti. Film 
scenáristu a režiséra Jakuba Kronera je podobne 
úspešný ako Bratislava film, 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

7., 8. sobota – nedeľa   OBHAJCA
V strhujúcom thrilleri stvárnil Matthew 
McConaughey úlohu charizmatického trestného 
advokáta. Z ničoho nič má veľký prípad - obhajobu 
bohatého playboya z Beverly Hills, obvineného z 
pokusu o vraždu.

Vstupné: 2,30 eur

9. pondelok   DRIVE
Cez deň filmový kaskadér, po nociach nájomný 
vodič zločineckých gangov, ktorý vie poriadne 
dupnúť na plyn. Akčný film. USA, nevhodné do 15 
r., 95 min.

Vstupné: 2,30 eur

10. utorok   Mr. NICE
Študent Oxfordu, nukleárny fyzik, pašerák 
marihuany, učiteľ základnej školy, falšovateľ, 
utečenec a špión.... VB/Špan., nevhodné do 15 r., 
121 min.

Vstupné: 2,50 eur

12. štvrtok   VIDITEĽNÝ SVET
Film sa zaoberá sledovaním, pozorovaním - 
výsledkom je pôsobivý thriller. Hrajú I. Trojan, J. 
Hlaváčová, M. Mňahončák a ďalší. SR, nevhodné 
do 12 r., 104 min.

Vstupné: 2,50 eur

13. piatok
ARTHUR ZACHRÁNI VIANOCE
Animovaná rodinná komédia odhaľuje neuveriteľnú 
odpoveď na dosiaľ nezodpovedanú otázku 
každého dieťaťa, ako dokáže Santa rozniesť všetky 
darčeky? USA, vhodné pre všetkých, dabing, 90 
min.

Vstupné: 2,50 eur

14., 15. sobota – nedeľa
VYMEDZENÝ ČAS
Ži naveky. Alebo to aspoň skús. Akčný sci-
fi thriller, v hlavnej úlohe s J. Timberlakom, sa 
odohráva v blízkej budúcnosti, v čase, keď peniaze 
neznamenajú vôbec nič. Platí sa časom.
USA, nevhodné do 12 r., 109 min.

Vstupné: 2,50 eur

16. pondelok   MUŽI V NÁDEJI
Šarmantný bonviván Rudolf  (Bolek Polívka) 
úspešne uplatňuje svoju divokú teóriu o účinku 
nevery. Napokon ponúkne zaťovi niekoľko 
osvedčených rád. Vo filme množstvo komických 
situácií. ČR, nevhodné do 15 r., 115 min.

Vstupné: 2,30 eur

17. utorok   SILVESTROVSKÁ NOC
Film oslavuje lásku, nádej, odpustenie, druhé 
šance aj nové začiatky v New Yorku počas 
najočarujúcejšej noci roka. Romantická komédia. 
Hrajú: H. Berry a ďalší. USA, nevhodné do 12 r., 
100 min.

Vstupné: 2,50 eur

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

Vstupné: 2,50 eur

20., 21., 22. piatok – sobota – nedeľa
SHERLOCK HOLMES 2: HRA TIEŇOV
Sherlock Holmes býval najmúdrejším mužom 
salóna... Na scéne je však nový kriminalistický 
mozog profesor Moriarty. Akčný krimifilm. USA, 
nevhodné do 12 r., 110 min.

Vstupné: 2,50 eur

24. utorok   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: 2,30 eur

26., 27., 30. štvrtok – piatok – pondelok
HAPPY FEET 2
Druhé pokračovanie úspešného animovaného 
filmu nás opäť privádza do zasneženej Antarktídy, 
medzi milučké tučniaky. Animovaný rodinný film. 
USA, vhodné pre všetkých, 90 min., dabing

Vstupné: 2,50 eur

28., 29. sobota – nedeľa
REAL STEEL: OCEĽOVÁ PASŤ
Strhujúca akčná jazda je zasadená do blízkej 
budúcnosti, kde sa športové boxovanie stalo 
hightech disciplínou. USA, nevhodné do 12 r., 127 
min.

Vstupné: 2,50 eur

31. utorok   STROM ŽIVOTA
Brad Pitt sa snaží z malého syna Jacka vychovať 
človeka pripraveného na akúkoľvek životnú 
situáciu. Film získal na tohtoročnom MFF v Cannes 
Zlatú palmu. V hlavných úlohách B. Pitt a S. Penn. 
USA, nevhodné do 12 r., 100 min.

Vstupné: 2,30 eur

DETSKÉ A MLÁDEŽNÍCKE FILMOVÉ 
PREDSTAVENIA

8. nedeľa o 15.30 hod.   ŠMOLKOVIA
Sú malí, modrí a roztomilí a nešťastnou náhodou sa 
ocitnú priamo uprostred New Yorku s Gargamelom 
v pätách. Šmolkovia sa vracajú v celovečernom 
filme. USA, vhodné pre všetkých,  90 min., slov., 
dabing

Vstupné: 2,30 eur

15. nedeľa o 15.30 hod.
ARTHUR ZACHRÁNI VIANOCE
Animovaná rodinná komédia odhaľuje neuveriteľnú 
odpoveď na dosiaľ nezodpovedanú otázku 
každého dieťaťa, ako dokáže Santa rozniesť všetky 

darčeky? USA, vhodné pre všetkých, dabing, 90 
min.

Vstupné: 2,50 eur

22. nedeľa o 15.30 hod.
SAXÁNA A LEXIKON KÚZIEL
Keď tajomná sila lexikon prebudí, svet kúziel a 
svet ľudí sa prepojí. Kráľ českých rozprávok Václav 
Vorlíček  prichádza s voľným pokračovaním filmu 
pre celú rodinu. Hrajú P. Černocká, J. Hrušinský, J. 
Bohdalová. ČR, vhodné pre všetkých, 90 min.

Vstupné: 2,30 eur

29. nedeľa o 15.30 hod.   HAPPY FEET 2
Druhé pokračovanie úspešného animovaného 
filmu nás opäť privádza do zasneženej Antarktídy, 
medzi milučké tučniaky. Animovaný rodinný film. 
USA, vhodné pre všetkých, 90 min., dabing

Vstupné: 2,50 eur

KULTÚRNE PODUJATIE: KINOSÁLA

23. pondelok o 19. hod.
Nesladím - divadelné predstavenie Radošinského 
naivného divadla

Vstupné: 11 eur

KULTÚRNE PODUJATIA: LABYRINT

Dňa 27. januára (piatok) o 18. hod. sa uskutoční 
vernisáž obrazov Pavla Dominika Solára Tajomstvo 
čiar a cestopisnej fotografie spojenej s besedou s 
Dušanom Šebom Svet zo sedla bicykla. 
Výstava trvá od 9. do 31. januára.

Nové pohybové aktivity
Od 9. januára Wing tsun - Kung fu (bojové 
umenie)
Od 7. januára Žabky (cvičenie s rodičmi pre deti od 
1,5 do 3 rokov )
Od 10. januára Pilates 

21. sobota o 16. hod.
Malý Huemaj - bábkové predstavenie pre deti do 
10 rokov 

Vstupné 2,50 eur

28. sobota od 14. hod.
Celodenný tanečný Hip Hopový workshop 
(seminár), traja tréneri, tri lekcie a súťaž o 
najlepšieho tanečníka workshopu

Vstupné 10 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.
Zem planéta hmyzu
Výstava o expedíciách slovenských zoológov 
zo seneckého regiónu nielen u nás, ale aj vo 
svete. Expozícia s osobitným dôrazom na hmyz 
tropických dažďových pralesov rôznych oblasti 
Zeme. Výstava potrvá do 6. apríla.
• Prednášky
25. január – streda o 19. hod. 
Veronika Keresztes: Študenti zo Senca a okolia 
na prešporských (bratislavských) vzdelávacích 
inštitúciách do roku 1848. Prednáška bude v 
maďarskom jazyku.
Otvorené utorok: 10. - 16., streda - piatok: 10. 
- 18.

11SENČAN  december 2011 SPEKTRUM



12 SENČAN  december 2011SPEKTRUM

A szeretet és a béke jelképe

A Szenczi Molnár Albert Magyar 
Tanítási Nyelvú Alapiskola

igazgatósága és Szülõi 
Munkaközössége

szeretettel meghívja Önt
és családját a

HAGYOMÁNYOS
BÁLJÁRA,

melyet 2012. január 27-en 
(pénteken) 19.00 órai 

kezdettel rendez
a Vállalkozói Szakiskola 
(volt Montostroj iskolája) 

nagytermében.

Zene: ALFA BAND
Belépõdíj: 20 € vacsora, 

kávé, éjféli káposzta
 

Jegyeket az alapiskola titkárságán
lehet megrendelni az alábbi 

telefonszámon: 02/4592 3229

nyomdaipari és 
reklámszolgáltatások Szenc, 

www.sinex.sk

Nincs a világnak olyan sarka ahol ke-
resztények élnek, ahol e szó hallatán ne 
ugyanarra gondolnának az emberek: a 
Karácsony az Örömhír, a Békesség, a 
Szeretet ünnepe. Mióta az emberiség me-
güli Karácsony szent ünnepét, azóta az a 
szeretet és a békesség jelképe.
A Csemadok helyi szervezete az idei 
ezüstvasárnapon ismét megrendezte ha-
gyományos karácsonyi műsorát a Szenc-
zi Molnár Albert óvoda, alapiskola vala-

mint a  Gimnázium és Szakközépiskola 
diákjainak közreműködésével. 
Az elhangzott csodálatos versek, dalok 
hallatán kissé elérzékenyültünk, hiszen 
karácsony szent ünnepe mindannyiunk-
ban megszólaltatja a szeretet örök csen-
gettyűjét. 
A műsor szervezői és szereplői nagy sze-
retettel nyújtották át  szerény kis karácso-
nyi ajándékukat, melyet a hálás közönség 
nagy tapssal köszönt meg. 

Egymást átölelje
ŐRövidülő napok, oly korai sötét,
fázós, hideg percek, madárcsend a tájon,
úgy várom a tavasz ölelő eljöttét,
mikor nem lesz hideg!Ami ne is fájjon!
lesz fényes napkelte, álmainknak bére,
vihartépte hajónk befut majd a révbe!
De még úgy marcangol: szeretet hiánya,
szíveink hidege cudarabb a télnek,
én meleget kérek... szívem ezt kívánja,
csak a szívmelegkell! Vele célba érnék!
hiszek a hűségben, mert milliók szíve,
nem marad meg jégnek! Nem ez szívük tiszte!
Lelki szemem látja felkeltét a napnak,
ahol az emberszív forró lesz, mertszeret!
amikor már végre: csak egyet akarnak!
mikor életünkön nem gázol majd sereg,
úgy szeretném és is forr hévvel tenni,
minden embert végre: ölelni, szeretni!
Szeretve szeretni, ennél méltóbb nincsen,
Isten is ezt kéri, legyen ez valóság!
Egymást átölelje ember a szent hitben,
Csak így lesz jövendőnk, csak így lesz boldog-
ság,
Kitárt karjaiddal szoríts úgy magadhoz
Igaz emberiség, szívem majd viszonoz!
Szeretném! Szeretnénk! Megvallom, hirdetem:
győzzön a jó végre, szeretet áthassa!
egy ember se legyen megvetett, nincstelen,
de egymásnak már most csak szívet adhas-
son!
földünk legyen végre hazánk és otthonunk
ésazt valósítsuk, amire gondolunk! 

Mgr. Katona Roland

Odkedy ľudstvo oslavuje Vianoce, pred-
stavujú pre deti i dospelých symbol lás-
ky, pokoja a radosti. MO Csemadoku 
spolu s deťmi z MŠ, ZŠ, Gymnázia a SOŠ 
A.M.Szencziho s vyučovacím jazykom 
maďarským aj tento rok, už tradične na 
Striebornú nedeľu, pripravila vianočný 
program pre Senčanov.  Po speve, pred-
nese básní a scénke s vianočnou temati-
kou diváci neprestávali tlieskať. 

Symbol LÁSKY a pokoja

Karácsony az iskolában
A karácsony életünkben talán a legfonto-
sabb ünnep. A szeretet ünnepe, amikor 
félretesszük problémáinkat, találkozunk 
családunk olyan tagjaival is, akikkel 
egyébként ritkábban. Ennek az ünnep-
nek egyéni hangulata van a fenyő illata, 
a fények, a készülődés izgalma, az öröm, 
hogy adhatunk szeretteinknek, és meg-
hitt órákat tölthetünk együtt velük. 
Iskolánkban idén is megtartottuk a ha-
gyományos karácsonyi vásárt, ami ismét 
az ünnepvárás egyik legkellemesebb 
momentuma volt. Hasonlóan az előző 
évekhez remek portékák, ételek, italok és 
karácsonyi zene segítettek a karácsonyra 
hangolódni.
A már megszokott vidám gyerekek által 
előadott programok mellett kézműves 
termékekkel, karácsonyi finomságokkal, 

kézműves játszóházzal is készültek az 
iskola 1-4-es pedagógusai. Idén először 
az iskolába a Mikulás is személyes láto-
gatást tett segédeivel, az Angyalkával és 
Krampuszkával, akik édességekkel ked-
veskedtek a gyerekeknek . 
A Szenczi Molnár Albert MTNY Alapiskola 
karácsonyi vására egy igazi családi prog-
ram volt, ahol az idősebbtől a fiatalabb 
generációig mindenki együtt élhette át 
karácsony varázsát. A csodálatos ünnepi 
köntösbe öltöztetett iskolafolyosó, a ka-
rácsonyi illatok és dalocskák hamisítatla-
nul megadták az ünnepi hangulatot és a 
karácsonyi hátteret az ide betévedőknek. 
Ezúttal kívánunk mindenkinek Nagyon 
boldog karácsonyt!

Mgr. Nagy Katalin

Tradične sa Vianoce označujú ako sviat-
ky radosti a pokoja. V piatok 2. decem-
bra v ZŠ s VJM A. M. Szencziho sa usku-
točnili 5. vianočné trhy, ktoré vytvorili 
predvianočnú náladu nielen deťom, ale 
každému, kto školu v ten deň navštívil. 
Vianočné trhy – obľúbená atrakcia školy 
- sviatočne voňali a priniesli bohatú ponu-
ku typických výrobkov. Ľudia si vianočnú 
náladu vychutnali, na chodbách školy sa 
ozývala vianočná hudba, nálada a detský 
džavot.
Príprava vianočného tovaru sa začala už 

začiatkom októbra. Pani učiteľky pripra-
vovali adventné vence, perníčky a ozdo-
by. Trhy sa začali krátkym programom 
detí, v ktorom elfovia pripravovali darčeky 
pre deti. A nakoniec k nim zavítal aj Mi-
kuláš. Po krátkom programe sa mohli zú-
častniť na jednotlivých skupinových prá-
cach, kde vykúzlili tie najkrajšie ozdoby 
na vianočný stromček a stôl. Mohli zdobiť 
aj perníčky a zavesiť ich na stromček. Ale 
najväčšou atrakciou pre deti bol skákací 
hrad. Nechýbalo občerstvenie, káva, čaj.  
Prajeme všetkým veselé Vianoce! 

VOŇAVÉ Vianoce v škole



Svetový šampionát v kazaš-
skom Almaty, finále žien do 
60 kilogramov. Ako už pár 
rokov dozadu znova proti 
sebe v dvoch finále nastupu-
jú slovenská reprezentantka 
Lucia Debnárová (24) a jej 
rivalka Ruska Jekaterina La-
rinova. Lucia získala zlato na 
ľavú ruku a striebro na pra-
vú. Vlani to bolo opačne.

„Rusky prišli veľmi dobre pri-
pravené. Keď som zbadala 
Jekaterinu, hneď som vedela, 
že to bude ťažké. Bola pribra-
tejšia, silnejšia. Pár rokov si 
už najvyššie priečky delíme. 
Platí – komu zápas nevyjde 
psychicky, prehrá,“ vysvetľuje 
Lucia, ktorú stresovali aj oča-
kávania okolia. Veď už pravi-
delne nosí medaily...
Finále na ľavú ruku, ktoré vy-
hrala, bolo drámou nielen pre 
ňu, ale aj pre ostatných čle-
nov slovenskej výpravy. Lucia 
začala faulom a prehrala. No        
v opakovanom finále nedala 
súperke šancu.
Zo šampionátu mala veľké 
zážitky. „Bola som svedkom 
neskutočne dramatických 
zápasov medzi mužmi aj že-
nami. A atmosféra v hľadisku 
bola vynikajúca. Vie ma to po-
vzbudiť.“

Otec ako sparing partner
O postupe do vyššej hmot-

nostnej kategórie neuvažuje. 
Má malý „problém“ (čoby zaň 
niektoré ženy dali...). Nedoká-
že pribrať. Drží si svojich sta-
bilných 60 kíl. „Ani v konečnej 
fáze prípravy na majstrovstvá 
sveta som nepribrala, pritom 
som jedla tri- až päťkrát denne 
všetko, okrem sladkostí.“
V končiacom sa roku absolvo-
vala sedem náročných medzi-
národných súťaží, každá bola 
bez rozdielu hmotnosti, vždy 
bola najľahšia. „Medailu som 
si však zakaždým doniesla,“ 
spokojne konštatuje. Celý 
rok sa na súťaže pripravovala          
s otcom, ktorý jej robil sparing 
partnera. Pretláčali sa a pre-
tláčali, naberala silu, cibrila 
techniku. Aj otec už mal toho 
dosť, občas  musel oddycho-
vať, boleli ho ruky. „Som rada, 
že mi tento spôsob prípravy 
vyšiel. Keď som odchádzala 
do Kazachstanu, otec mi po-
vedal: Musíš to rozbaliť na ľa-
vačku, máš na to. A tak som 
ho poslúchla,“ smeje sa.“ 
 
Opäť chce útočiť
Po ťažkej sezóne má na budú-
ci rok relatívne odľahčené plá-
ny. „Zameriam sa na svetový 
a európsky šampionát. Všet-
ky ostatné súťaže vypustím. 

Chcem opäť útočiť na najvyš-
šie priečky.“
Má najlepšia senecká špor-
tovkyňa pocit, že v živote                 
o niečo prichádza? Však vr-
cholový šport je drina aj odrie-
kanie. „Patrí to k tomu, ani sa 
nad tým nezamýšľam. Nepo-
nocujem, nežúrujem. Všetku 
energiu sústredím na tréningy, 
oddych a regeneráciu. Spím 
osem až desať hodín.“
Hlavného sponzora stále 
nemá, je vďačná mestu za pe-
niaze, ktoré vystačili na leten-
ky a hotel. „Stojí to však pod-
statne viac. Na druhej strane, 
na majstrovstvách sveta sa 
objavila pretekárka z Azer-
bajdžanu. Silu mala, techniku 
nie. Stalo sa prvý raz, že ženy 
v tejto krajine dostali povole-
nie v pretláčaní súťažiť. Tak 
si človek povie – sú aj horšie 
veci...“

Odovzdáva skúsenosti
Po šampionáte si Lucia dala 
dva týždne voľna. „Zača-
la som pomaly s tréningom           
a mám svalovicu. Do konca 
roka budem ľahšie trénovať a 
30. decembra chcem na SOŠ 
na Kysuckej rozhodovať Sil-
vestrovskú ruku.“
Skúsená reprezentantka už 
začala odovzdávať aj svoje 
skúsenosti. Trénuje deti, zatiaľ 
troch chlapcov a jedno veľmi 
talentované dievča, vraj to 
bude druhá Debnárová. „Tre-
ba sa venovať mládeži. Nech 
deti športujú, nech sa nefláka-
jú bezcielne po uliciach. Šport 
má svoje čaro. Pochodila som 
už po svete, sú to zážitky. Keď 
som bola mladšia, najviac sa 
mi páčilo v Tokiu, vlani ma 
chytilo Las Vegas. Nebola 
som ešte v Austrálii a Južnej 
Amerike,“ vyratúva žena, kto-
rá excelentne reprezentuje aj 
Senec.

Eva Lauková
foto Ján Lauko
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Ľavačka, najlepšia na SVETE
Lucia si priniesla zo svetového šampionátu zlatú aj striebornú medailu

Vľavo Jekaterina Larinova s Luciou, večnou rivalkou.

Celoslovenská asociácia peda-
gógov materských škôl Združe-
nia maďarských pedagógov na 
Slovensku v tomto roku udelila 
cenu „Vankó Terike-díj” PaedDr. 
Edite Szabóovej, PhD.
Ocenenie nesie meno uznávanej 
odborníčky v oblasti vychováva-
teľstva Terike Vankó, ktorá zom-
rela v roku 2008. Cenu získava 
učiteľka materskej školy, ktorej 
profesionalita, pedagogická a ve-
rejná činnosť a humánny prístup 
je príkladom pre celé okolie, ktorá 
sa snaží zvyšovať odborné kvality 
materských škôl na regionálnej a 
celoslovenskej úrovni. E. Szabó-
ová je učiteľkou Materskej školy 
A. M. Szencziho od roku 1992, od 
roku 1998 do roku 2004 bola jej 
riaditeľkou. V súčasnosti predná-
ša na Katedre učiteľstva Univer-
zity Hansa Selyeho v Komárne. 
Od septembra  vyučuje odborné 
predmety nového odboru učiteľ-
stvo pre MŠ a vychovávateľstvo v 
seneckej Spojenej škole s vjm.

Ocenili učiteľku 
Editu Szabóovú

A Szlovákiai Magyar Pedagógu-
sok Szövetségének (SZMPSZ) 
Óvodapedagógusok Országos 
Társulása idén a szenci Szabó 
Editnek ítélte oda a Vankó Terike-
díjat.
A 2008-ban elhunyt jeles ne-
velőről, nevelési szakemberről 
elnevezett kitüntetést olyan óv-
odapedagógus kapja, akinek 
szakmai elhivatottsága, peda-
gógiai és közéleti tevékenysége, 
valamint humánus hozzáállása 
példa egész környezete számá-
ra, s regionális, országos szinten 
is jelentős erőfeszítéseket tesz az 
óvodák szakmai színvonalának 
emeléséért. Szabó Edit 1992 óta 
a szenci Szenczi Molnár Albert 
Óvoda óvónője; 1998 és 2004 
között vezette is az intézményt. 
Jelenleg a komáromi Selye Já-
nos Egyetem Óvó- és Tanító-
képző Tanszékének adjunktusa. 
A szenci és tágabb régió magyar 
oktatásügyét gazdag szakmai ta-
pasztalataival idén szeptembertől 
más téren is szolgálja: szaktan-
tárgyak oktatója a szenci Közös 
Igazgatású Magyar Tanítási Nyel-
vű Középiskola óvodapedagógia 
és nevelői szakán.
Kedves Edit, gratulálunk a díjhoz! 
Szabó Eszter tanár, Közös Igaz-
gatású Magyar Tanítási Nyelvű 
Iskola, Szenc

Kitüntették 
Szabó Editet
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Aby celý proces dodávky tep-
la od Dalkie ako dodávateľa, 
až po konečného spotrebiteľa 
fungoval, je potrebné vyko-
návať neustále kontroly, reví-
zie a údržby celého systému, 
od zdroja cez rozvody, až po 
vykurovacie telesá v dome. 
V tomto reťazci je Dalkia ako 
dodávateľ tepla zodpoved-
ná hlavne za bezporuchový 
chod plynových kotolní, odo-
vzdávacích staníc tepla a za 
kvalitu rozvodov tepla po ma-
jetkovoprávnu hranicu. Práve 
leto bolo obdobím, kedy sa 
realizovali najväčšie opravy, 
údržby a revízne kontroly tak, 
aby bolo všetko pripravené na 
aktuálne prebiehajúcu vyku-
rovaciu sezónu.
Spoločnosť Dalkia Senec, 
a.s., ako dodávateľ tepla zod-
povedný za stabilné a pravi-
delné dodávky tepla a teplej 
úžitkovej vody, investovala 
počas roka 2011 v Senci do 
viacerých projektov. 

Projekt dispečingu
Dalkia Senec na prelome leta 
a jesene dokončila v spolu-
práci s prevádzkou Dalkie                  
v Bratislave projekt centrálne-
ho dispečingu (call centrum, 
monitoring riadiaceho systé-
mu kotolní a domových odo-
vzdávacích staníc tepla 24 ho-
dín denne), ktorý slúži aj pre 
Senec. Tento projekt prináša 
odberateľom profesionálnu 
a nepretržitú službu, a tým aj 
vyšší komfort nahlasovania 
pripomienok či sťažností od-
berateľov a rýchlosti odstra-
ňovania prípadných porúch 
dodávok tepla. Centrálny dis-
pečing je priamo napojený na 
pohotovostnú službu v Sen-
ci, a vykonáva tak pre Dalkiu 
Senec podpornú činnosť pre 
spoľahlivé dodávky tepla.

Dalkia deťom
Dalkia začiatkom roka už tra-
dične pripravila pre žiakov 

základných škôl súťaž, ktorá 
je úzko spojená s ochranou 
životného prostredia. Cieľom 
podujatia Biodiverzita okolo 

nás, s podtitulom Keď vďaka 
biodiverzite moje mesto oži-
je, bolo vytvárať a prehlbovať 
vzťah detí k prostrediu, v kto-

rom žijú. Senecké deti, ktorých 
práce sa umiestnili na prvých 
troch miestach, si na svoj pro-
jekt vybrali labute, modlivku 
zelenú, ktorá je jediným na 
Slovensku žijúcim druhom 
svojej čeľade a kaňu popola-
vú, ktorá je jedným z dvoch 
druhov kaní, ktoré hniezdia 
na území Slovenska. Žiakov           
i učiteľov sprevádzali pri práci 
pedagogické materiály, ktoré 
boli vypracované špeciálne 
pre tento projekt.

Modernizácia počas roka 
2011
Po krátkej odstávke na konci 
mája spoločnosť Dalkia Senec 
uskutočnila podľa svojho plá-
nu údržby technologických 
zariadení niekoľko drobných 
stavebných opráv, medzi kto-
ré patria aj opravy striech, ko-
mínov a fasád.                 (MK)

Aktivity Dalkie v Senci 
počas roka 2011

PF 2012
Spoločnosť Dalkia by rada touto cestou zapriala obyvateľom Senca príjemné

prežitie vianočných sviatkov a veľa pozitívnej energie v roku 2012. 
Vykročme spolu tým správnym smerom aj v nasledujúcom období.
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V zaplnenej kinosále kultúrne-
ho domu si na výročnej člen-
skej schôdzi hráči a ich rodičia 
či starí rodičia vypočuli hod-
notenie futbalového roku 2011 
v klube SFM Senec. Prezident 
Ing. Alexander Matlák vyzdvi-

hol prácu niektorých trénerov 
a funkcionárov, keď na najvyš-
šom stupienku hodnotenia sa 
ocitol tréner mladšieho do-
rastu Viktor Miko, ktorého tím 
zimuje na 1. mieste tabuľky. 
Za najlepšieho trénera vyhlá-

sil Ing. Dušana Badinského 
- venuje sa mladším žiakom B. 
Nevyhol sa ani kritike. Vyjad-
ril nespokojnosť s výkonmi aj 
postavením v tabuľke mužstva 
starších dorastencov, svoju 
úlohu - bojovať o čelo tabuľky 

nesplnili ani muži. Hosť - tré-
ner Milan Lešický skonštato-
val, že aj keď hráči sa snažia, 
objem tréningových hodín je 
zatiaľ nedostatočný a nemôže 
priniesť očakávaný efekt.
                (el), foto Ján Lauko

Futbalisti chválili aj KRITIZOVALI 

Výbornú sezónu má za sebou 
senecký tuningový El team v 
šprintoch na 400 metrov. Jeho 
členovia súťažili v Senici, Pieš-
ťanoch, Trenčíne, Bolkovciach 
a na pretekoch Slovakia ring. 
V každej súťaži získali poháre 
za popredné umiestenia. Naj-
výraznejšie úspechy zazname-
nal František Časný, ktorý stál 

na najvyššom víťaznom stupni 
niekoľkokrát, Attila Koczkás sa 
umiestnil na druhom a treťom 
mieste a bronzový stupienok si 
medzi mužmi vybojovala aj Ka-
rin Koczkásová. Na konci sezó-
ny  členovia El teamu zabodova-
li aj na slovenskom šampionáte, 
keď F. Časný zvíťazil a A. Kocz-
kás obsadil tretie miesto. (el)

TUNINGOVÝ El team
na popredných priečkach

SFM Senec, jedenástka roka: Adam Horváth  (prípravka A), Róbert Agszer  (prípravka C), Jozef Tornay (mladší žiaci A), Frederik Wiesner 
(mladší žiaci B), Lukáš Hlavatovič (muži), Jakub Janek (mladší dorast), András Sándor (starší žiaci B), Matej Murcko (Starší dorast), Daniel 
Kadlec (prípravka A), Michal Englman (starší žiaci A), Rudolf Božik (prípravka B)



Podarilo sa mu vyhrať spolu           
s českou reprezentantkou 
Petrou Kadlecovou. Je záz-
rakom prírody, veď súťažiť 
začal iba vlani a hneď zbieral 
najvyššie ocenenia... Stal sa 
najúspešnejším športovcom 
roka v kategórii mužov do 180 
cm v naturálnej kulturistike. 
Preteká za klub Victoria Veľký 
Grob a pracuje v Senci.

Keď ste išli do USA, do 
mesta Reno (Nevada), tu-
šili ste, že sa vrátite so 
zlatou medailou, ktorá sa 
rovná titulu majstra sveta?                                                                       
-Absolútne nie, ani ma to nena-
padlo. A hlavne v Amerike. Ale 
dátum bol magický 11.11.2011, 
bolo tam 11 kategórií a pôvod-
ne v mojej kategórii malo byť 11 
súťažiacich.
Na súťaž profesionálov Mr. 
Olympia (nenaturálnych) cho-
dieva aj legendárny Arnold 
Schwarzenegger, jej sedem-
násobný víťaz. Nebol sa po-
zrieť aj na vašu súťaž INBA 
Natural Olympia?
 –Nie, nebol, ale dúfajme, že       
v budúcnosti sa príde pozrieť aj 
na naturalov.
Ako vznikol nápad, pretekať 
v pároch. Už ste tak predtým 
súťažili?
–Bola to moja premiéra v pá-
roch. Nápad vznikol vtedy, keď 
som na pódium nemohol nas-
túpiť v mojej pôvodnej kategórii 
zo zdravotných dôvodov.
Aké problémy ste mali v prvý 
deň súťaže?
-Boleli ma zuby a bol som de-
hydrovaný. Trošku som to pre-
hnal s odvodňovaním.
Priblížte kurióznu situáciu 
vášho spoločného tvorenia 
choreografie s Petrou Kadle-
covou...
–Keď človek musí konať, tak to 
ide ľahšie a rýchlejšie a nápa-
dy sa rodia vždy v neobvyklých 
situáciách. Nacvičovali sme            
v noci na hotelovej chodbe, 
trvalo to asi pol hodiny. Iní sa 
tomu venujú mesiace...
Akú hudbu ste mali a koľko 
trvalo vystúpenie?
-Bola to skladba Simply the best 
od Tiny Turner a na pódiu sme 
boli približne 1,5 minúty.
Čo sa pri súťaži posudzovalo 

a aká bola atmosféra?
-Vynikajúca, čo sa od Ameri-
čanov dalo čakať. Hodnotila 
sa predovšetkým zosúladenosť 
páru a symetria tela. Ale aj vyry-
sovanosť a pózovanie.
Súťažili ste aj medzi jednotliv-
cami. Ako to dopadlo?
-Obsadil som 5. miesto, ale tá 
kategória bola skôr pre chlapov 
s tzv. plážovými svalmi.
Na čom ste si po súťaži zama-
škrtili?
-Maškrtenia nikdy nie je dosť ☺, 
ale tortička bola najlepšia.
Schwarzenegger bez okolkov 
priznal, že keď robil vrcholo-
vú kulturistiku, bral steroidy. 
Vraj to za jeho éry nebolo nič 
zvláštne. Vyskytujú sa anabo-
liká aj medzi naturálnymi kul-
turistami? Robia sa dopingo-
vé kontroly?
-Áno, vyskytujú sa aj také prípa-
dy, ale dopingové testy všetko 
ukážu a ten, koho prichytia, do-
stane doživotný zákaz súťažiť.
Pracujete v reštaurácii, kul-
turistike sa vlastne venujete 
popri práci. Ako sa dá na také 
preteky,  ako sú majstrovstvá 
sveta či Olympia pripraviť?
-Všetko sa dá zvládnuť , len tre-
ba chcieť treba ☺, ale úprimne 

povedané -  je to namáhavé, ale 
aj mi to prospieva, čo sa týka 
stravy.
Kulturistike ste sa profesi-
onálne začali venovať vlani. 
Čo to značí - profesionálne?
-Profesionálne u nás znamená 
vystupovať na pódiu, reprezen-
tovať klub a samozrejme aj stáť 
na zahraničných súťažiach. Ale 
ozajstní profesionáli sú vlastne 
ti, ktorí sa venujú len cvičeniu, 
ako jedinej zárobkovej činnosti 
dotovanej sponzormi.
Za sebou máte celý rad výraz-
ných úspechov. Môžete spo-
menúť tie pre vás najväčšie? 
-Na prvé miesto samozrejme 
kladiem toto posledné víťaz-
stvov párov na Olympii, na maj-
strovstvách sveta v Barcelone 
som získal striebro, Grand Prix   
v Belgicku som vyhral. Na sve-
tovom pohári v Taliansku som 
bol piaty, na majstrovstvách 
Slovenska vo Veľkom Grobe tre-
tí. Ocenení je však ešte viac...
Vyzerá to tak, že najviac sa 
vám darí na veľkých zahranič-
ných pretekoch...
-Áno, je to pravda a to ma aj 
teší , že dobre reprezentujem 
Slovensko, dedinu, kde žijem, 
okres Senec, vrátane klubu              

a trénera Viliama Riga.
Senčania mali možnosť vidieť 
vás aj na Grand Prix v Senci, 
kde ste získali bronz. Budú 
sa v Senci konať takéto akcie 
pravidelne?
-Podľa mojich informácií takéto 
súťaže sa budú konať aj v blízkej 
budúcnosti.
Koľko pretekov ste absolvova-
li vlani a koľko tento rok?
-Vlani päť, tento rok šesť.
Priblížte stravu kulturistu vo 
vašom podaní? Je ťažké do-
držiavať nejaké zásady, keď 
v reštaurácii podávate rôzne 
dobroty? Čo jete najradšej?
-Preferujem hovädzie a kuracie 
mäso a ryby, čo sa týka bielko-
vín, samozrejme telo potrebuje 
aj sacharidy, ktoré si zabezpe-
čujem jedením ovsených vlo-
čiek, ryže a zemiakov. Nemôže 
chýbať ani zelenia.
S kulturistikou ste začali vla-
ni, čo vás inšpirovalo?
-Bola to náhoda, keď som sa 
zúčastnil na jednej súťaži ako 
divák. Zapáčilo sa mi  to a vy-
hľadal som známeho trénera Vi-
liama Riga, ktorý mi vo všetkom 
pomohol. Som mu vďačný, rov-
nako ako všetkým sponzorom.

Eva Lauková
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Zázrak PRÍRODY dobyl Olymp
Marek Ferenci (28) zvíťazil na prestížnej súťaži Natural Olympia v USA v kategórii Fitness páry

So zlatom na krku po súťaži v Nevade Aj v súťaži jednotlivcov zbiera úspechy.


