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Karatista Pavol Bitto

Lucia Debnárová, svetová jednotka armwrestlingu, s podpredsedom komisie športu Vladimírom Bertokom. Je najlepšou pretláčačkou na Slovensku, z majstrovstiev
sveta si priniesla zlatú a striebornú medailu. Zaslúžene si z vyhlásenia najlepších
športovcov mesta odniesla aj absolútne víťazstvo.
Stolná tenistka Viktória Nagyová

Varíme najlepší guláš
Tradičná súťaž vo varení guláša sa uskutoční pod záštitou primátora v sobotu 19.
mája na parkovisku Slnečných jazier – juh. Od 8. do 12.
hod. môžu súťažiť trojčlenné
družstvá, ktoré si donesú
ingrediencie, mäso, kotlíky
a dobrú náladu. Ostatné zabezpečí organizátor. Súťažné
guláše vyhodnotia uznávaní
odborníci z gastronómie. Začiatok žrebovania súťažných

miest bude od 7. hod. Vjazd
vozidiel do priestoru rozmiestnenia je povolený len
do 7.30 hod., vstupné je päť
eur pre družstvo. Výťažok
z akcie Spolok seneckých
podnikateľov venuje na charitatívne účely.
(r)

foto Ján Lauko, ďalšie foto na www.senec.sk (viac na str. 15, 16)

Senecké leto a karneval
Najväčšia akcia mesta Senecké leto sa blíži, prinášame
prvé informácie. Kultúrno-spoločenské podujatie sa uskutoční v sobotu 16. júna ako
už tradične na juhu Slnečných
jazier. Program sa začína na
poludnie. Okrem seneckej rockovej skupiny Patriot zaspieva
Robo Opatovský, Tina + Ego,
Funkiez a program vyvrcholí dvoma kapelami Gladiátor
a I.M.T. Smile. O 23. hod. oblohu rozžiari ohňostroj. Dospelí

zaplatia 6 eur, v predpredaji 5
eur, deti od 6 rokov, študenti,
dôchodcovia, dospelí od 21.
hod. 4 eurá.
Už 16. ročník Veľkého letného
karnevalu sa koná v piatok
29. júna. Program pre deti sa
začína na Lichnerovej ul. o 13.
hod., karnevalový sprievod sa
pohne o 18. hod. V programe
na juhu jazier vystúpi aj Juraj
Prstek alias ELVIS, koncert
odohrá skupina Lojzo.

(el)
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Obnoviteľné zdroje majú veľký význam
Návšteva z Bavorska sa zaujímala o naše hospodárstvo a komunálnu politiku
Delegáciu primátorov, podnikateľov a zástupcov politických a iných organizácií z Bavorska prijal primátor Karol
Kvál. Na mestský úrad zavítal
aj nový generálny konzul SR
v Mníchove Martin Jajcay, ktorý stretnutie sprostredkoval.
Návštevu viedol krajský radca
Dieter Schaar, starosta bavorského mesta Neudrossenfeld.
„Chceme spoznať slovenskú komunálnu politiku, vaše hospodárstvo.“ Priblížil región, v ktorom žijú, jeho úspechy. Spomenul veľkú nemocnicu, ktorá je
zisková. Zložil však aj kompliment Sencu za jeho nízku nezamestnanosť, ktorá je ešte o trochu nižšia ako u nich. Zdôraznil,
že nebadajú, „remeslo a priemysel sú silne vyťažené. Už dve
generácie žijeme v blahobyte.

Rozpráva Dieter Schaar, vľavo konzul Martin Jajcay.

Máme však nedostatok pracovných síl, nik už nechce byť
pekár, mäsiar, robiť pomocné
služby. Chýbajú i inžinieri a lekári.“ Hovoril aj o obnoviteľných
zdrojoch energie, pričom táto

téma má u nich veľký význam,
pretože v Nemecku postupne
vypínajú jadrové elektrárne, „robíme obrat o 180 stupňov, musíme budovať obnoviteľné zdroje.
Štát aj obce sa snažia, aby išli

Mesto uvažuje o autobusovej doprave
Mesto Senec chce v blízkej
budúcnosti zabezpečiť aj pre
satelitné obytné zóny (Malý
Biel, Mlynský Klin atď.) mestskú
hromadnú dopravu, situáciou
sa začalo vážnejšie zaoberať.
Doterajšia doprava vyhliadkovým vláčikom nepostačuje. Na
mestskom zastupiteľstve primátor Karol Kvál uviedol, že doprava vláčikom je v prípadoch
satelitných zón problematická,
s problémami by jazdil po štátnych cestách, spomaľoval by
dopravu. „Preto sme požiadali
konateľa spoločnosti L+L Ľudovíta Andrássyho, aby odprezentoval nahradenie vláčika autobusovou dopravou.“
Podľa podnikateľa Ľ. András-

syho pre Senec by najviac vyhovoval stredne veľký autobus
(na obr.) s kapacitou 38 miest
vrátane miesta pre šoféra a vozičkára. Celkové náklady by
podľa neho nepresiahli náklady
na prevádzku vláčika, celoročná prevádzka by vyšla na 79-tis.
900 eur bez DPH. Ľ. Andrássy:
„Za tie isté náklady sa dá urobiť

omnoho viac. Takáto doprava
by bola bezpečnejšia, rýchlejšia, komfortnejšia aj spoľahlivejšia, znížil by sa aj negatívny
dopad na životné prostredie.“
Podľa neho je škoda, ak mesto
nebude čerpať financie na dopravu z dotácií, pretože je to
možné. Mesto chce aj do budúcnosti zachovať pre občanov
bezplatnú dopravu. V pláne má
osloviť i obchodné reťazce, aby
na MHD prispeli, podľa primátora sú tomu naklonené. Tým by
sa pokryla aj časť nákladov. Ak
poslanci odsúhlasia zavedenie
MHD, mesto vypíše verejnú súťaž na prevádzkovateľa tejto dopravy v Senci.
Eva Lauková

Mesto Senec vyhlasuje obchodnú verejnú
súťaž s elektronickou aukciou
na predaj nehnuteľností budovy bývalého sídla SCR
s pozemkami, nachádzajúce sa na Mierovom nám. č.
19 v Senci (vedľa Daňového
úradu) minimálne za cenu
200 000 € (slovom: dvestotisíc eur). Nehnuteľnosti sú
bližšie špecifikované v pod-

mienkach obchodnej verejnej
súťaže, ktoré sú zverejnené
na úradnej tabuli Mesta Senec a na internetovej stránke
www.senec.sk.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže je možné prevziať
si aj osobne na Mestskom
úrade v Senci, Mierové nám.

č. 8, 903 01 Senec, Správa
majetku mesta.
Termín doručenia záväzných návrhov kúpnej zmluvy
je 28.05.2012 do 14. hod. na
adresu Mesto Senec, Mierové
nám. č. 8, 903 01 Senec.
Ing. Karol Kvál
primátor

do popredia.“ Budúcnosť obnoviteľných zdrojov energie vidí D.
Schaar v spolupráci s vlastníkmi pozemkov, odkiaľ pochádza
najviac biomasy. K. Kvál informoval, že v Seneckom okrese
sú dve elektrárne na slnečnú
energiu a jedna na biomasu je
v štádiu vybavovania stavebného povolenie. Tento rok by sa
mala postaviť. Predstavil aj developera projektu Ing. Tomáša
Matláka.
Bavorskí hostia konštatovali, že
kooperácia so Slovenskom má
veľký potenciál, veď Nemecko
je lídrom v oblasti obnoviteľných
zdrojov aj v komunálnej politike.
Preto by hostia z Bavorska radi
privítali slovenskú delegáciu,
predstaviteľov Senca pozvali na
návštevu.
Eva Lauková
foto Ján Lauko

Senčan
už plnofarebný
Vážení čitatelia, ako ste si
všimli, mestské noviny Senčan
vstupujú do ďalšej - farebnej
fázy svojej kvality. Za takmer
sedem rokov môjho pôsobenia
v týchto novinách čiernobielu tlač sčasti nahradili najprv
štyri farebné strany, aktuálne
aprílové číslo je však už celofarebné. Odpadli tak problémy
s rozhodovaním sa, ktoré články umiestniť na farebné strany.
Verte, nebolo to vždy jednoduché, požiadavky na „farbu“
boli čoraz väčšie, žiadali si ju aj
inzerenti. Farebná tlač si však
vyžaduje aj kvalitné fotografie. Väčšinu zabezpečuje náš
fotograf, no niektoré dodávate
aj vy – naši čitatelia. Je nutné,
aby mali svoje kvalitatívne parametre, aby ste na to dbali
aj vy. V opačnom prípade nebudeme môcť vaše fotografie
uverejniť.
Aprílové číslo Senčana vychádza s meškaním z dôvodu
mojej práceneschopnosti, ale
aj technických problémov. Májové číslo vyjde na konci mája.
Želám vám pekné čítanie.
Eva Lauková, šéfredaktorka
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Práce na tohtoročnú letnú turistickú sezónu sú už intenzívne, Správa cestovného ruchu (SCR) plánuje investovať
v tomto roku do areálu približne 65-tis. eur.
Oficiálne sa letná sezóna začne
16. júna, no v prípade pekného
počasia už koncom mája môže
spoločnosť poskytovať služby
v predstihu.
Slnečné jazerá sú aj pred začiatkom letnej sezóny pod pravidelnou kontrolou. Hygienici
kontrolujú spôsobilosť hygienických a sociálnych zariadení
a každé dva týždne počas letnej
turistickej sezóny merajú aj kvalitu vody. Kemp navštívili minulý
rok komisári z Nemecka, Holandska a zo Slovenska. Kvalitu
služieb hodnotili pozitívne.
V nadchádzajúcej sezóne stúpnu ceny lístkov i permanentiek,
oprávňujúcich na vstup do are-

Policajti objasnili
sériu krádeží
Vďaka dobrej práci seneckej polície sa obyvatelia Senca môžu
cítiť bezpečnejšie. Policajti objasnili sériu krádeží, ktorá trápila
predovšetkým majiteľov chatiek
a motorových vozidiel v oblasti
rekreačného strediska.
Vyšetrovateľ obvinil z prečinu
krádeže formou spolupáchateľstva dvoch mladých mužov zo
Senca. Od decembra minulého
roku do apríla tohto roku 24-ročný Tomáš a 22-ročný Štefan sa
mali vlámať do šiestich chatiek
a piatich osobných motorových
vozidiel. Spolu odcudzili predmety v hodnote viac ako 7800
eur a poškodením spôsobili škodu vyše 1400 eur.
(pol)

Míľa pre mamu
Pozývame vás na najväčšiu oslavu Dňa matiek, ktorá sa uskutoční v sobotu 12. mája od 16.
do 18. hod. na juhu Slnečných
jazier. Registrácia účastníkov
bude od 15.30 do 17.30 hod. Čakajú vás súťaže, tvorivé dielne,
maľovanie na tvár, dámske líčenie, lúštenie krížovky, tombola
a ďalšie aktivity. Na pódiu vystúpia deti zo seneckých škôlok,
škôl a súborov. V cieli prechádzky dostanú účastníci darček.
MC Senecké slniečko

Ceny celosezónnych permanentiek:
•Senčania - dospelí 8 eur
•Senčania - deti od 6-15 r.,
dôchodcovia, ZŤP 4 eurá
•Nesenčania 16 eur
•Celosezónna s autom 26 eur
•Podnikové chaty, hotely 26 eur
•Služobný preukaz s automobilom 15 eur
•Týždenná - dospelí 8 eur
•Týždenná - deti od 6-15 r.,
dôchodcovia, ZŤP 5 eur

álu jazier. Ceny sa nezvyšovali
už niekoľko rokov, ale náklady
na energie, PHM a prevádzku
areálu majú stúpajúci trend.
Za vyššiu cenu však SCR chce
ponúknuť návštevníkom kvalitnejšie služby. Už začala s
predajom permanentiek v Turistickej informačnej kancelárii

Denná vstupenka (8.-16. hod.):
•Dospelí 2 eurá
•Deti od 6-15 r., dôchodcovia,
v Tureckom dome. Otvorené je ZŤP 1,50 eur
v pondelok až piatok od 8. do •Jednotné vstupné (16.-18. hod.)
16. hod., od 1. júna od 8. do 18. 1 euro
hod., v sobotu od 9. do 13. hod.
Obyvatelia obcí (Blatné, Boldog,
Od 1. júla predaj zabezpečený
Kostolná pri Dunaji, Kráľová pri
aj na hlavných recepciách SlSenci, N. Dedinka, Reca, Tureň,
nečných jazier.
V. Biel a Viničné) si už môžu kúIng. R. Podolský, riaditeľ SCR
foto Ján Lauko piť permanentky ako Senčania.

Dieťa musí mať vlastný
cestovný pas

LEKÁREŇ
„NA SOKOLSKEJ“

(v budove COOP JEDNOTA
- PLECHÁČ)

je prítomné pri podávaní žiadosotvorená
ti – sníma sa jeho podoba do
Pondelok - Piatok:
pasu, treba predložiť rodný list
9. - 12. a 12.30 -18. hod.
dieťaťa (originál, alebo overená
Sobota: 9. - 12. hod.
Európska únia zavádza takýto kópia), občiansky preukaz zápostup ako doplňujúce bezpeč- konného zástupcu, právoplatné • Omladnite na kurze Tvárovej
nostné opatrenie v rámci zabez- rozhodnutie súdu (originál),
gymnastiky!
pečenia ochrany detí. Preto od- ak je rodič rozvedený a die- Cvičí sa 2x týždenne (spolu 10x)
delenia dokladov na Okresných ťa je mu zverené do výchovy.
na ul. SNP 28 v Senci.
riaditeľstvách PZ už nebudú od Odporúčame rodičom, ktorí
Bližšie informácie
tohto dňa vykonávať zápisy úda- plánujú po 26. júni 2012 cesna tel. čísle 0903 477 336
jov o občanoch mladších ako 5 tovať spolu so svojimi deťmi
a www.vivereplus.sk.
rokov do cestovných pasov ro- mimo územia SR, aby požiadali Tešíme sa na stretnutie s Vami.
dičov. Poplatok za pas pre deti o vydanie vlastných cestovných
do päť rokov je 8 eur (do 2 pra- pasov pre deti, prípadne aby sa Dôležité čísla
covných dní 32 eur), s platnos- včas informovali na zastupiteľťou na dva roky. Pre deti od 5 skom úrade krajiny, do ktorej • Hasiči - 02/4592 3333, 150
do 13 rokov je poplatok 13 eur cestujú, či zápisy detí v cestov- • Záchranka - 155
• Integrovaný záchranný systém
(do 2 pracovných dní 52 eur), ných pasoch naďalej uznáva.
s platnosťou na päť rokov. Dieťa
(pol) - 112
• Mestská polícia - 159
• Štátna polícia:
Hasiči súťažia so starou technikou
služba Senec - 0961 533 705,
Dobrovoľný hasičský zbor pretekov s historickou tech- 02/4592 4555
v Senci organizuje v sobotu nikou v areáli ZŠ Tajovského. ústredie - 0961 011 111
26. mája o 10. hod. 2. ročník Srdečne všetkých pozývame. bezplatná linka - 158
Každé dieťa bez ohľadu na
vek musí mať od 26. júna 2012
vlastný cestovný pas.

POZOR! voľná pracovná pozícia: SIEŤOVÝ TECHNIK!
Náplň práce: Úlohou sieťového technika je inštalácia, správa a kontrola pasívnych a aktívnych sietí (switche, routre, iné sieťové prvky).
Minimálne požiadavky CCNA 3, znalosť pasívnych a aktívnych prvkov siete, konektorovanie, detekcia chybných káblov, IPv4. Práca
na plný úväzok. Ak máte záujem o pozíciu, zašlite e-mail s vaším CV
na praca@e-net.sk, alebo volajte na tel. číslo 02/2020 2020.

Hlásenie porúch
• Elektrina - 0800 111 567
• Voda - 0800 121 333
• Plyn - 0850 111 727
Uzávierka májového čísla
mestských novín Senčan
je v stredu 16. mája.
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Keď povolanie je poslaním
Pri príležitosti Dňa učiteľov
si trinásť pedagógov seneckých škôl prevzalo z rúk
prednostky mestského úradu Ing. Jarmily Répássyovej
Ďakovný list primátora Karola Kvála.
Ocenil v ňom ich doterajšiu
svedomitú a obetavú prácu
a do ďalších rokov im zaželal veľa zdravia, tvorivých
pedagogických a osobných
úspechov. Svojim kolegom
predsedníčka mestskej školskej rady Mgr. Božena Venerčanová, povedala: „S prvými
jarnými kvetmi si už tradične
pripomíname odkaz velikána
pedagogiky Jána Amosa Komenského. Vraciame sa po
stáročia k jeho myšlienkam...
Všetci spoločne zapaľujeme
pochodeň múdrosti našich
žiakov, vychovávame a vzdelávame celou svojou osobnos-

Ocenenie od prednostky MsÚ Jarmily Répássyovej si prevzala Mária Mazúchová (vpravo), už 20 rokov zástupkyňa riaditeľa na ZUŠ
Fándlyho. Na jej hodiny hudobnej náuky sa tešia predovšetkým malí
žiaci. Sú pútavé, hravou formou sa naučia veľa nových vecí.

ťou, aj keď nie vždy sa nám za
to dostáva adekvátne uznanie.
V našom meste však má učiteľ

vážnosť. Už niekoľko rokov
predstavitelia mesta oceňujú
tých, ktorým sa ich povolanie

stalo poslaním.“
Jarmila Répássyová vyslovila
aj pragmatické želanie, aby
sa vytúžené zlepšenie spoločenskej situácie odrazilo aj na
výplatných páskach.
Ocenení pedagógovia: Renáta Kisová (MŠ Kysucká), Emília
Smolková (MŠ Košická), Marta
Drinková (MŠ Kollárova), Marianna Havasová (SMŠ Svätý
Martin), Mgr. Terézia Snohová,
Mgr. Anna Winklerová (obe ZŠ
Tajovského), Ing. Antónia Párkányová (ZŠ s VJM), Alžbeta
Rošková (ZŠ Mlynská), PhDr.
Mária Mazúchová (Základná
umelecká škola Fándlyho),
Mgr. Mária Rohárová (Gymnázium A. Bernoláka), Mgr.
Františka Majorošová (Spojená škola s VJM), Mgr. Iveta Miková (Stredná odborná škola),
Mgr. Anna Ivančová (Spojená
škola - ŠZŠ).
Eva Lauková, foto Ján Lauko

Chorým deťom s láskou
Len s láskou má svet nádej.
V tomto duchu sa v mestskom
kultúrnom stredisku konal už 5.
ročník Benefičného koncertu.
Zaplnené hľadisko spontánne
aplaudovalo vydarenému kultúrnemu programu, ktorý bol
strojcom zbierky na detských
onkologických pacientov.
„Prišli sme veľmi radi, veď ide
o dobrú vec, aby sme aspoň
takýmto spôsobom trochu pomohli chorým deťom,“ povedala
Simona Asztalosová, ktorá zaspievala spolu s bratom Oliverom. Srdcia prítomných si podmanil aj Spevácky zbor Radosť,
speváci Adam Ďurica a ďalší.

Pozývame
na Majáles
Klub dôchodcov pri mestskom
úrade organizuje pre svojich členov Majáles. Koná sa
v stredu 16. mája o 16. hod.
v priestoroch SOŠ na Kysuckej
ul. 14 (Montostroj).
V cene 7 eur je večera, káva,
víno, voda aj hudba. Tešíme sa
na spoločné stretnutie.
Helena Majorová
vedúca KD

Rockovo to roztočila skupina
Patriot, nadchol aj kontrabasový orchester Basy naše. Celým
programom sprevádzala moderátorka Karin Haydu. Vydarený
večer potešil aj organizátora
Kamila Gašpara, majiteľa agentúry Camillius. „Bez sponzorov
a vás, ktorí ste finančne prispeli,
by som nemohol v takomto štýle koncert zrealizovať. Vyzbieralo sa 1439,70 eur, čo je opäť
viac ako vlani. Všetkým ďakujem.“ Čas prísť na tento koncert
si znovu našla primárka Kliniky
detskej hematológie a onkológie DFNsP v Bratislave MUDr.
Daniela Sejnová. Zdôraznila,

Zľava K. Gašpar, moderátorka K. Haydu a MUDr. D. Sejnová

že vyzbierané peniaze využijú
na prístrojové vybavenie kliniky,

veď nikdy ich nie je dosť.

Eva Lauková, foto Ján Lauko

Domáca BIOZELENINA pre každého
Chcete jesť zdravú čerstvú
zeleninu, dopestovanú bez
použitia herbicídov, pesticídov a umelých hnojív za
dobrú cenu? Spoznajte, ako
funguje spolupráca pestovateľa so spotrebiteľmi v jedinečnom systéme Agrokruh,
ktorý jediný na Slovensku
takúto možnosť v tomto systéme ponúka.

Pozývame vás na návštevu
farmy s agrokruhmi, nachádzajúcej sa v malebných
meandroch Malého Dunaja
v katastri obce Hrubý Šúr neďaleko Senca.
Prvá prezentácia letného cyklu pravidelných prednášok
a prezentácií systému Agrokruh, spolufinancovaného EÚ
z programu Rozvoja vidieka

SR na roky 2007 až 2013, sa
na farme uskutoční v sobotu
19. mája o 14. hod. Pretože
počet osôb na jednej prezentácii je obmedzený kapacitnými možnosťami farmy, prosíme záujemcov, aby sa do
14. mája prihlásili na e-mail:
zivypramen@zoznam.sk.
Dostanú súhlas na účasť aj
s podrobnými pokynmi.
(r)
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Je trávnik v Parku oddychu tabu?
Na jednej strane rodičia detí,
na druhej mesto a zodpovednosť za majetok, vybudovaný z eurofondov. Zhovárame
sa s riaditeľom mestského
kultúrneho strediska Petrom
Szabom, pod ktorého správa
Parku oddychu patrí.
Je normálne, aby správca
v parku bránil deťom behať po
tráve?
-Nedá sa to povedať jednoznačne, situácie sú rôzne. Pravá
strana je viac-menej určená pre
rodiny s deťmi, ľavá je skôr pre
starších. Je to park oddychu,
nie jednoúčelové detské ihrisko.
Takže po pravej strane môžu
behať a po ľavej nie?
-Detské prvky – hojdačky a pod.
sú vlastne uprostred trávnika.
To netreba komentovať. Ide skôr
o to, aby si mamičky ustrážili
deti, ktoré trhajú kvetinky, šmýkajú sa dole kopčekom, rozhadzujú kôru spod drevín.
Malé dieťa trávniku, po ktorom behá, nič neurobí. Alebo
áno?
-Nie, objavujú sa tam však aj
väčší chalani v kopačkách s loptou a na futbal tá tráva naozaj
nie je vhodná.
Zdá sa však, že trávniku prekáža, aj keď sa po ňom prejde
pár ľudí...
-Zrejme sa celkom neujal.
Čo s tým?
-Budeme to musieť riešiť.
V parku sú dvaja striedajúci
sa správcovia, samozrejme,
nesprávajú sa k návštevníkom
rovnako. Jeden je pokojnejší,
vysvetlí, druhý úzkostlivejší,
zveličene - najradšej by videl
deti lietať nad trávnikom.
-Každý sme iný, v parku nie je

Z listu rozhorčenej čitateľky
Cez víkend sme sa s rodinou
rozhodli, že sa po zimnej sezóne pôjdeme pozrieť do Parku
oddychu. Deti sa pohrali na
preliezkach a lezeckej guli. Po
určitej chvíli sa však chceli trochu vybehať a ponaháňať. Aké
bolo naše nemilé prekvapenie,
keď nás správca parku upozornil, že máme odísť z trávnatej plochy, lebo ničíme trávnik,
ktorý stál veľa peňazí. Ostali
sme zaskočení. O chvíľu sa
podobná situácia zopakovala,
keď správca vyháňal z trávnika
mamičku, ktorá si so synom
hádzala plastový „lietajúci

tanier“. Nespokojnosť bolo vidieť aj na ostatných rodičoch.
Preto sa pýtam, aký je vlastne zmysel seneckého Parku
oddychu? Zdá sa mi, že je to
miesto určené len pre seniorov
pasívne oddychujúcich na lavičkách, keďže aktívny oddych
pri hrách detí s rodičmi tam
neprichádza do úvahy, aby
deti nedajbože niečo nezničili. Z obrovskej plochy parku
je využitá len veľmi malá časť
okolo preliezok, kde sa sústreďujú rodičia s deťmi, zvyšok
areálu zväčša zíva prázdnotou
bez života.

jednoduché pracovať, keď ľudia
na vás podchvíľou útočia. Pretože sú aj takí.
Akí?
-Napríklad keď správca napomenie mamičku, aby pozbierala
papiere, ktoré odhodila na trávu, tak sa na neho vyrúti so slovami – však si platím dane, tak
to urobte vy. Alebo napomenie
otecka so synom na toalete, ktorého veľmi baví ostrekovať steny

vodou. Otecko len skonštatuje –
však tomu nič neurobí...
Máte aj iné skúsenosti?
-Tí, ktorí sa nedokážu vpratať
do kože, rozkopávajú závlahové
systémy, ktoré sú na trávniku.
Na toaletách nechávajú pustenú vodu, kradne sa toaletný papier. Na dlážke – hoci je tam odpadkový kôš, nájdete pokakané
plienky. Aj v tejto súvislosti mala
mamička trefnú odpoveď: však

Gajdoši z Oravy v hoteli
Výstavu obrazov Ateliéru Maľovaný Svet s názvom Slovenská tradícia, ktorá potrvá
takmer dva mesiace, otvorili
v priestoroch hotela Relax na
Slnečných jazerách sever. Zameraná je na podporu a rozvoj mladých umelcov z Oravy,
autormi sú absolventi vysokých umeleckých škôl Ma-

rek Soľava, Andrej Pazdera,
Martin Porvich. Ako uviedol
majiteľ galérie Maľovaný svet
Martin Rusnák, na obrazoch
sú stvárnené reálne osobnosti
ľudových gajdošov v tradič-

ných krojoch z jednotlivých
regiónov Slovenska. „Obrazy
boli vystavené aj počas medzinárodného stretnutia gajdošov Gajdovačka v Oravskej
Polhore.“
Eva Lauková, foto Ján Lauko

V hoteli Relax otvorili útulnú kaviareň v ktorej ponúkajú
výbornú kávu. Domáca čerstvo pražená a mletá
káva rozvoňala nový interiér.

si sem dajte hajzel babu, tá to
dá do poriadku.
Konflikty však vznikajú aj kvôli fontáne...
-To mi je až ťažko komentovať.
Mamička vloží dieťa do fontány
s odôvodnením, že si s ním nevie rady, a odtiaľ nevylezie... Neprekáža jej, že na dne sú svetlá.
Deti tam hádžu kamienky, kôru,
fontána sa upcháva. Niektoré
z nej pijú, aj keď voda pitná nie
je. A rodičia nič. Už sa tam aj
jedno dieťa topilo. Rodič ho neustriehol.
Ľudia sa dožadujú, aby do
parku mohli chodiť aj so psami, na bicykloch a podobne...
-Tak to by už bola úplná anarchia. Kto tam, kde sú deti, bude
zbierať psie výkaly? A cyklisti sa
začali preháňať pomedzi deti Ak
by sme toto povolili, koniec pokoju v parku.
Keď sa vyskytne sporná situácia, na koho sa majú návštevníci obrátiť?
-Na správcu, ak si ten nedá rady,
volá mestskú políciu. Máme
také prípady, pretože mládež
tam chodí popíjať alkohol, behá
po streche, dievčatá sa opaľujú hore bez... Rešpekt nemajú
žiadny. Ťažko je potom správcovi nezdvíhať hlas, keď neplatí
normálne napomenutie.
Apelujem na návštevníkov parku, dodržujte vypísané pravidlá.
Mamičky nech viac dávajú na
deti pozor, nech udržujú čistotu. Nechceme, aby sa park
zdevastoval. Peniaze na úpravy
idú z vreciek obyvateľov mesta
– daňovníkov. Porozprávam sa
aj so správcami, aby zbytočne nenapomínali. Veď všetkým
nám ide o to, aby park slúžil aj
ďalším generáciám.
Eva Lauková, foto Ján Lauko
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Kráľovná Sofia má rada záhady
Kráľovnou čitateľov medzi seneckými žiakmi sa stala Sofia
Vitrovszká zo 6.A ZŠ Mlynská.
Tortu pre víťazku si rozdelila
s ostatnými súťažiacimi.
Medzi seneckými žiakmi zo ZŠ
Mlynská, Tajovského a Gymnázia A. Bernoláka sa opäť hľadal
kráľ čitateľov. Test zmapoval
vedomosti piatakov a šiestakov
z literatúry, ale vyžadoval si aj
všeobecný prehľad.
Ešte predtým, ako sa zahryzli
do vypĺňania odpovedí, jeden
zo súťažiacich sa opýtal: „A môžeme sa aj radiť?“ Kategoricky
zareagovala Jarmila Majová,
ktorá súťaž pripravovala: „To
v žiadnom prípade. “
Na odpovede mali hodinu, Alexandra Kuchárová bola hotová
za 14 minút. Chýbali jej však
niektoré odpovede, čas hral
tentoraz proti nej. V teste zazneli aj otázky: Aký je rozdiel medzi
knižnicou a kníhkupectvom?
Koľko litrov krvi má v tele dospelý človek? Pri otázke, ktoré
je hlavné mesto Austrálie, viacerí žiaci zakopli.

Od apríla je v mestskej knižnici
zriadená Miniknižnica. Ide o kolekciu kníh na podporu vyučovania a štúdia anglického jazyka
z vydavateľstva Oxford University Press. Knihy, ktoré sú určené
pre pedagódov, študentov i deti,
je možné prezenčne si zapožičať v oddelení pre dospelých
v mestskej knižnici.
Mgr. Anetta Zelmanová
vedúca mestskej knižnice

V mestskej knižnici sa uskutočnilo podujatie Knižná nedeľa
v rámci Týždňa slovenských
knižníc. Budúci členovia mali
možnosť zadarmo sa zapísať,
oneskorenci mohli zadarmo
vrátiť staré výpožičky a mládež
mala k dispozícii internet grátis.
Prispeli aj senecké kníhkupectvá, ktoré prezentovali najnovšie
tituly a ponúkali ich so zľavami
pre využívateľov knižnice. Popoludnie patrilo predovšetkým
deťom, ktorým sa s veľkou trpezlivosťou venovala Eva Kožíková
Eva Lauková, foto Ján Lauko z EvART-u. Vlastnoručne si mohli
vyrobiť krásne veľkonočné pohľadnice a veľkonočné vajíčka.
Knižnú nedeľu ukončilo bábkové divadlo z Dunajskej Stredy
marátky a spolužiačky Sabinka s hrou „Pochabý kohútik“.
Blažíčková a Ema Krutá, rovna- Podujatie sa stretlo s podstatne
ko zo 4.C ZŠ Tajovského. „My väčším ohlasom ako v predosa kamarátime od škôlky, sme šlých rokoch, do knižnice sa zaako sestry, aj sem sme chceli ísť písalo 30 nových členov.
spolu,“ rapoce Sabinka.
(pm)
Ustriehnuť 27 detí dalo zabrať,
zábavu si s nimi užila aj Zuza- Prišiel aj
na Chorvátová, ktorá mala celú
akciu pod palcom. Len keby kamarát Fifík
niekedy neboli také príliš roz- Viete, ako sa opravujú pravopisné chyby v rukopisoch pre časošantené...
Deti si v knižnici vypočuli všeličo pis? Či aký pocit má spisovateľ,
o veľkom dánskom spisovateľo- keď vidí čítať deti svoje knihy?
vi Hansovi Christianovi Ander- Alebo čo nové pripravuje jedno
senovi, zahrali sa i zasúťažili si, z vydavateľstiev z Bratislavy? My
medzitým s nadšením tíšili svoj už áno. V našej ZŠ Tajovského
hlad. Preto sa aj poprechádzali sme netrpezlivo očakávali návpo pešej zóne... Pred tým, ako števu z vydavateľstva Perfekt.
si dali večernú pizzu, napísali Vedeli sme, že príde aj spisovana lístočky názvy rozprávok od teľka Marta Šurinová. Počas beAndersena a zavesili ich na stro- sied sa nečakane otvárali dvere
my rozprávkovníky. Tešili sa, že na jednotlivých triedach a - na
pôjdu neskoro spať. A nie je to návštevu prišiel aj kamarát Fifík.
hocijaké spanie, spacáky nevy- Všetky deti pozdravil a pobudol
ťahujú každý deň, aj preto sa na na besedách. Na záver sme si
mohli kúpiť aj knihy a dať si ichnoc v knižnici tak veľmi tešili.
Eva Lauková podpísať samotnou spisovateľfoto Ján Lauko kou.
(rk)

Kráľovná Sofia s princeznami Ninou a Terezkou

Kráľovnu Sofiu víťazstvo prekvapilo. „Vôbec som sa nepripravovala,“ začudovane vraví.
Získala aj MP4 prehrávač, ktorý
sa jej zíde, lebo taký nemá. Sofia je výborná žiačka, jednotky
môže rozdávať. Samozrejme, je
členkou mestskej knižnice. Číta
rada, práve mala rozčítaný Tigrí
tím, v ktorom dominujú rôzne
záhady. Pod vianočný stromček dostala Annu zo Zeleného
domu. „Čítam však aj mladšiemu bratovi, šesťročnému Patrikovi.“ Sofia sa nielenže výborne

Na noc v spacákoch sa všetky deti tešili.

Opäť záujem prekonal možnosti. Adam Juríček (10) zo 4.C.

Miniknižnica na
podporu angličtiny

Bohatá Knižná
nedeľa
učí, ale chodí aj na klavír, stíha
angličtinu.
Na 2. mieste v tejto súťaži skončila Nina Bučeková (ZŠ Tajovského, 5.A), 3. miesto obsadila
Terézia Holubová (ZŠ Tajovského, 6.D).
Úlohou kráľovnej čitateľov je
získavať ďalších čitateľov. Má
však aj prednostný prístup ku
knižným novinkám, na čo sa
teší. Rovnako ako na trojdňový
snem kráľov čitateľov, ktorý sa
koná v Prešove.

Nocovali s Andersenom v knižnici

Na Noc s Andersenom sa senecké deti vždy veľmi tešia.
Aj tentoraz pracovníčky mestskej knižnice zorganizovali
túto príťažlivú akciu, aby im
tak ešte viac priblížili veľkého
dánskeho spisovateľa.
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ZŠ Tajovského sa sem dostal
prvý raz. „Vlani už nebolo voľné miesto.“ Čo ho sem lákalo?
„Zábava. Ujo Andersen (Juraj
Molnár, pracovník knižnice,
pozn. red.) je správny, je super.
Pochopí srandu. Mám tu veľa
kamošov z triedy, aj spoluhráčov z futbalového klubu.“ Na
noc mimo rodičov sa tešili aj ka-
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Aká bola uplynulá vykurovacia
sezóna v Senci?
Spoločnosť Dalkia Senec, a.s.,
prevádzkuje v meste Senec tri
kotolne, prostredníctvom ktorých dodáva teplo obyvateľom
mesta. Cieľom spoločnosti je
byť spoľahlivým obchodným
partnerom plniacim požiadavky
zákazníkov, partnerom zaujímajúcim sa o rozvoj mesta a v neposlednom rade zamestnávateľom zabezpečujúcim dobré pracovné podmienky. O uplynulej
vykurovacej sezóne 2011/2012
sme sa rozprávali s manažérom
CZT spoločnosti Dalkia Senec,
a. s., pánom Ivanom Martinkom.
Ako hodnotíte túto vykurovaciu sezónu v porovnaní s tou
predchádzajúcou? V čom bola
odlišná?
Uplynulá zimná sezóna bola
oproti predchádzajúcej miernejšia. Vzhľadom na teplú jeseň sme spustili vykurovanie až
o mesiac neskôr a posledné
mesiace roku boli rovnako miernejšie zimy ako rok predtým.
Aj začiatok roka bol miernejší,
až na február, ktorý bol o 13 %
chladnejší ako v predchádzajúcom roku.
Prejavili sa vysoké mrazy na
dodávke tepla? Museli ste
niekde obmedziť, alebo úplne
odstaviť dodávky tepla?

Nie, nebolo treba zaviesť žiadne obmedzenia. Kapacity našich kotolní sú s dostatočnou
rezervou. Rezerva je vytvorená
aj vplyvom klesajúceho trendu
predaja tepla do zateplených
budov. V Senci máme už okolo 60 % zateplených bytových
domov, do ktorých dodávame
teplo. Dôležitým je tiež fakt, že
občania sa správajú zodpovednejšie pri využívaní tepla vo svojich bytoch.
Čo môžem ja ako odberateľ
ešte urobiť pre zníženie nákladov za teplo? Zateplenie blokov je už pomaly štandardom,
sú ešte ďalšie možnosti?
Najrýchlejšie, a to okamžite,
sa dá teplo usporiť vlastnými
návykmi. Na spotrebe tepla sa
môže každý z nás aktívne zapojiť úsporným používaním,
a to prakticky už dnes. Okrem
úspornejších návykov možno
rozhodujúce úspory dosiahnuť
technickými úpravami domu.
My v Dalkii odporúčame vykonať rozhodujúce úpravy pre
optimalizáciu spotreby tepla,
a to konkrétne hydraulické vyregulovanie rozvodov tepla na
vykurovanie a teplej vody, termostatizáciu radiátorov spoľahlivými regulačnými hlavicami,
výmenou okien a dverí domu za

tepelne izolačné a v neposlednom rade zateplením domu.
Čomu sa budete venovať po
skončení tejto vykurovacej
sezóny?
Po ukončení vykurovacej sezóny začneme s prípravou na
ďalšiu. V lete máme naplánované kontroly zariadení, údržbu
a opravy, ktoré predídu havarijným stavom počas vykurovania. Všetky tieto činnosti sa snažíme vykonať tak, aby ich naši
odberatelia ani nepocítili, alebo
vykonáme odstávky teplej vody
len na nevyhnutný čas. Chceme
byť pre našich odberateľov spoľahlivým partnerom, preto nás
každé prerušenie dodávok mrzí
a robíme ich len v nevyhnutých
prípadoch a na nevyhnutný
čas.
Pripravujete nejaké novinky
vo vašej práci?
Áno. Cieľom Dalkie je sústrediť
sa pri svojej činnosti na spoľahlivé, bezporuchové a bezpečné
dodávky tepla, dbať o ochranu
životného prostredia a bezpečnosť svojich pracovníkov či dodávateľov. V uplynulých dňoch
sme v Dalkii urobili ďalší krok
k tomuto cieľu a získali sme
hneď tri certifikáty podľa medzinárodných noriem ISO. Získali
sme certifikát v oblasti dodržia-

vania kvality a súvisiacej legislatívy, ochrany životného prostredia a bezpečnosti pri práci.
Certifikačným procesom nezávislej akreditovanej spoločnosti
vyvrcholili snahy celého nášho
kolektívu, kde sme prezentovali
a obhájili naše vysoké štandardy
pri poskytovaní dodávok tepla
a služieb vo všetkých troch
oblastiach. Za túto snahu si
zaslúžia moji spolupracovníci
úprimné poďakovanie. Výsledkom tohto úspechu budú stabilné a vysoko kvalitné služby pre
našich odberateľov, ktoré budú
pod priebežným dozorom certifikačných inšpektorov. Tešiť sa
môže aj naše životné prostredie, lebo ho nebudeme znehodnocovať, ale aktívne prispievať
k jeho ochrane.
Čo by ste dodali na záver?
Na záver by som chcel poďakovať našim odberateľom za
ich doterajšiu dôveru Dalkii
a nášmu tímu spolupracovníkov.
Verím, že aj v mene našich klientov môžem poďakovať všetkým
spolupracovníkom Dalkie za
to, že musia často obetovať aj
svoj voľný čas, aby zabezpečili
bezporuchový chod našich zariadení tak, aby sme dodávali
teplo spoľahlivo a poskytovali
služby najvyššej kvality.

Dalkia Senec, a.s., úspešne dlhodobo pôsobí v Senci v dodávkach tepla pre obyvateľstvo a podnikateľský segment, má dostatočné kapacity a know-how pri zabezpečení tepelnotechnických služieb v rozsahu:
• správa kotolní a rozvodov tepla • zabezpečenie vypracovania plánu, sledovania a realizácie povinných kontrol a revízií • zabezpečenie preventívnej údržby a servisu kotolní a rozvodov • zabezpečenie
rýchleho odstraňovania porúch a vykonania opráv • zabezpečenie
monitoringu zariadení a nepretržitej havarijnej služby • zabezpečenie
auditu bezpečnosti pri práci, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia a odstránenie prípadných nedostatkov • poradenstvo
a optimalizácia chodu kotolní počas ich prevádzkovania.

Dalkia má svoje profesionálne skúsenosti overené získaním
ISO certifikátov na kvalitu (ISO 9001), bezpečnosť pri práci
(ISO 14 000) a ochranu životného prostredia (ISO 18 000).

Tím Dalkie na Varšavskom polmaratóne
Dňa 25. marca sa vo Varšave konal siedmy ročník Varšavského
polmaratónu. Medzi takmer 8000 účastníkmi nechýbali ani naši
kolegovia Bartolomej Balogh z Dalkie Kráľovský Chlmec a Benedikt Nagy z Dalkie Senec, ktorí patrili do medzinárodného tímu
Dalkie. Pre prihlásených bežcov sa tak polmaratón stal nielen
športovým podujatím, ale aj príležitosťou stretnúť a spoznať kolegov z ostatných krajín.

VŠIMLI SME SI
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Žiaci umeleckej školy zbierali ocenenia
Mladí gitaristi

Veľké víťazstvo Dömeovcov
svedomitá žiačka, podobne
ako šikovná Dáša Andrášiková, ktorá získala v tejto
kategórii zlaté pásmo, navštevujú 1. ročník ZUŠ iba pol
roka. Terka vie veľmi dobre
využiť zvuk nástroja, šikovná
je aj po technickej stránke.
Jakub Kolembus sa stal absolútnym víťazom vlani, teraz
prešiel do vyššej kategórie a
bol ocenený zlatým pásmom.
Učí ho syn Ferdinand.“ Ocenenie ďalších žiakov - Linda
Figurová získala strieborné
pásmo v 1. kategórii (pedagóg Ferdinand Döme st.),
Rodina Dömeová so svojimi tromi úspešnými žiakmi. Zľava Terez- Marek Mokoš Čestné uznanie v 3. kategórii (pedagóg
ka Pienčáková, Jakub Kolembus a Dáška Andrášiková.
Mgr. Ferdinand Döme), Nina
Seneckým žiakom aj závide- Střezina, Bílovec).
li. Historicky najviac – šesť Obdiv patrí Terezke Pien- Olekšáková Čestné uznanie
cien si prevzali v Považskej čákovej, ktorá získala titul v 3. kategórii (pedagóg EleBystrici na 5. celoštátnej Absolútny víťaz v 1., naj- na Dömeová). Aj Ferdinand
súťažnej prehliadke základ- mladšej kategórii. Dostala Döme st. dostal od odbornej
ných umeleckých škôl v hre najvyšší počet bodov spo- poroty ocenenie za vynikana keyboard. Okrem žiakov medzi všetkých súťažiacich. júcu pedagogickú prípravu
z množstva slovenských škôl Jej pedagógom je Ferdinand žiačky Terezky Pienčákovej.
(el), foto Ján Lauko
súťažili aj žiaci z ČR (Hranice, Döme starší. „Terka je veľmi

Anča postúpila „na Slovensko“

Učiteľka Zuzana Bírešová

Spokojní žiaci na Stretnutí s malou Tháliou

Výborné úspechy so svojimi
žiakmi z literárno-dramatického odboru ZUŠ Fándlyho dosiahla učiteľka Zuzana Bírešová. Absolventka VŠMU – odbor
divadelná réžia a dramaturgia
nacvičila s detským divadelným súborom (DDS) effecteD
inscenáciu Cisárove nové šaty,

s ktorou získali 2. miesto na
15. ročníku krajskej prehliadky
detskej dramatickej tvorivosti
Stretnutie s malou Táliou. Na
rovnakej súťaži porota ocenila
Diplomom za tvorivý prístup
k téme DDS Mačky vo vreci,
ktorý sa predstavil inscenáciou Minpinkovia. Najstarší

Hrá Adam Tkáč

V koncertnej sále ZUŠ Eugena
Suchoňa v Bratislave sa konal
9. ročník celoslovenskej Prehliadky mladých gitaristov
pod záštitou 1. námestníčky
primátora Hlavného mesta
Bratislava Ing. Viery Kimerlingovej. ZUŠ Fándlyho mimoriadne úspešne reprezentovalo
šesť žiakov, všetci totiž získali
ocenenie vo svojej kategórii:
Adam Tkáč – zlaté pásmo v 1.
kategórii (ped. Mgr. Eva Muchová), Ema Firtová – strieborné pásmo v 2. kategórii
(ped. Mgr. Eva Muchová), Samuel Šebok – bronzové pásmo v 3. kategórii (ped. Dušan
Rummel), Dominik Lancz –
strieborné pásmo v 5. kategórii
(ped. Drahomír Mrózek), Tomáš Krajčovič – zlaté pásmo
v 6. kategórii (ped. Mgr. Eva
Muchová), Vojtech Pozsonyi –
strieborné pásmo v 6. kategórii
(ped. Drahomír Mrózek).
• Gabriela Kuzmová z výtvarného odboru ZUŠ Fándlyho
sa umiestnila na 3. mieste vo
výtvarnej súťaži na tému „Voda
– súčasť nášho každodenného
života.

žiaci pod vedením Z. Bírešovej s divadlom poézie Anča
podľa P.O.Hviezdoslava (účinkovalo DDS effecteD) vyhrali
na Hviezdoslavovom Kubíne
v kategórii Detských recitačných kolektívov a postúpili
do celoslovenského kola.

(el), foto Ján Lauko
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Spoločenská kronika
Narodili sa
Alex Sečkár, Rastislav Bagi, Tomáš Boháč, Sára
Žákovičová, Filip Baláž, Sára Palcová, Šimon
Mrva, Amalia Drugdová, Magdaléna Kroliková,
Vladimír Radúch, Benjamín Podolský, Adam Vítek, Olívia Váhovská, Filip Klír, Laura Németh,
Ela Hlavajová.

Manželstvo uzatvorili
František Molnár – Jana Petrovičová, Ladislav
Mésároš – Žaneta Salayová, Erik Hebort – Erika
Surovcová, Enes Aliji – Naľan Maksuti, Juraj Orban – Eva Šimoničová

Blahoželáme jubilantom
Jednota dôchodcov

Zuzana Hlaváčová (65), Jaroslav Bittner (80)

Klub dôchodcov
Mária Szabadošová (65), Gizela Špílová (70),
Mária Takácsová (70)

Slovenský zväz telesne
postihnutých ZO č. 215 v Senci
Ľudovít Tomáš (50), Iveta Frišlovičová (50), Alžbeta Bordácsová (55), Ľudovít Botta (60), Helena Mitková (60), Ružena Turnerová (60), Emília
Volanská (60), Ján Škulánik (60), Jozef Róka
(65), Jozef Varga (70), Gizela Špilová (70)

Navždy nás opustili
Mária Bittnerová (1938), Mária Novotová
(1930), Viera Knappová (1955), Dezider Vrškový (1927), František Frčo (1924), Beata Lacsková (1948), František Fürstenzeller (1947), Ladislav Laky (1958), Mária Vašová (1931), Anna
Pirošková (1932), Štefan Nagy (1931), Jozef
Chovanec (1938), Štefan Kopriva (1942), Jozef
Klimo (1928), Pavol Repka (1928), Rozália Lakyová (1927), Juraj Pomsahár (1934)

Program na máj
Kino MIER SENEC
Začiatok filmových predstaví o 18. hod.
5. 6. sobota – nedeľa
TU TO MUSÍ BYŤ
Bohatý bývalý rocker je znudený životom.
Keď sa dozvie, že jeho otec umiera,
cestuje za ním. Prichádza však neskoro,
otec umiera. Hľadá vykúpenie alebo
pomstu? Film získal cenu na MFF Cannes
2011. Tal./Franc./Írsko, nevhodné do 12 r.,
118 min. DVD projekcia.
Vstupné: 2,20 eur
8. utorok KOCÚR V ČIŽMÁCH
V ďalšom príbehu sa dozviete niečo viac

Ďakujeme príbuzným, priateľom a známym za prejavy
sústrasti a kvetinové dary pri
poslednej rozlúčke s našou
drahou manželkou, mamičkou
a babičkou Máriou Bittnerovou. Navždy nás opustila 12.
marca.
Dňa 14. apríla uplynulo päť
rokov, čo nás navždy opustila
naša drahá manželka, mama,
babka, svokra Helena Hegyiová, rod. Podkovčíková. S láskou na ňu spomínajú manžel
Štefan, dcéra Beata s rodinou
a syn Miro.
Roky plynú, ale spomienka je
večná. Dňa 7. mája si pripomíname 5. výročie úmrtia nášho
drahého zosnulého Dezidera
Csaszného. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka,
dcéra a syn s rodinou.
A távolság te tőled nagyon nagy De szívünkben te örökre mindig velünk vagy. Fájó szívve emlékezünk május 7.-én drága halottunkra
Csaszny Dezsőre halálának 5. évfordulóján.
Emlékét és szeretetét őrző felesége. Lánya és
fia a családjával.
Dňa 11. apríla uplynulo päť rokov, čo navždy dotĺklo dobré
a láskavé srdiečko nášho milovaného manžela, otecka a deduška Kamila Gašpara. Čas
plynie, bolesť zostáva. S úctou
a láskou stále spomíname. Kto
ste ho poznali, prosíme o tichú
spomienku. Ďakujeme. Manželka, deti s rodinami a svokra.
Už ubehli tri roky, čo nás 30. mája navždy

o vtipnom bitkárovi a milovníkovi na úteku
– Kocúrovi v čižmách. USA, vhodné pre
všetkých, slov. dabing, 90 min.
Vstupné: 2 eurá

opustil náš drahý Ladislav
Kovacs. V srdciach tých,
ktorí ťa milovali, však budeš
stále žiť. Spomíname na Teba
s láskou. Manželka, dcéry
a vnúčatá.
Päť rokov uplynulo 29. apríla,
kedy nás vo veku 73 rokov navždy opustil Štefan Piroška.
S láskou na neho spomína
manželka, synovia Štefan, Jozef, dcéra Melinda, nevesty,
vnúčatá. Smútiaca rodina.
Dňa 9. mája si pripomenieme 5. výročie od tragického
úmrtia nášho syna Mariana
Sládečka. S láskou na neho
i po rokoch spomínajú rodičia, sestra, dcéra, starí rodičia, priatelia, kolegovia aj
ostatná rodina.
Március 24-én két éve, hogy
örökre eltávozott szeretett
családja köréből Jaszeniczký István.
Emlékét szomorú szívvel őrzi
felesége és gyermekei.
Dňa 5. mája uplynulo 20 rokov, čo nás navždy opustil
náš drahý Imrich Kropacsek.
S láskou na neho spomíname. Manželka, dcéry Gabika
a Norika s rodinami.
Ďakujeme všetkým príbuzným a známym za poslednú rozlúčku s našou drahou
Máriou Vašovou, ktorá nás
navždy opustila 13. marca
vo veku 80 rokov. Smútiaca
rodina.

morskou hladinou. Belgicko, vhodné od
7 r., 88 min., slov. dabing.
Akciové vstupné: 1 euro

10. štvrtok PREPADNUTIE
Film má dve dejové línie: prvou je ľúbostný
príbeh medzi mladým šéfkuchárom
a dievčaťom epidemiologičkou, druhou je
prepuknutie záhadnej nákazy v rôznych
častiach sveta. Film zároveň odovzdáva
dôležité sociálne posolstvo. VB, nevhodné
do 15 r., 92 min. DVD projekcia.
Vstupné: 2 eurá

12. sobota PREPADNUTIE
Film má dve previazané dejové
línie: prvou je ľúbostný príbeh medzi
mladým šéfkuchárom a dievčaťom
epidemiologičkou, druhou je prepuknutie
záhadnej nákazy v rôznych častiach sveta.
Film zároveň odovzdáva dôležité sociálne
posolstvo. VB, nevhodné do 15 r., 92 min.
DVD projekcia.
Vstupné: 2 eurá

11. piatok
SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÁ
Najúžasnejšia dobrodružná výprava pod

14. pondelok
SHERLOCK HOLMES 2: HRA TIEŇOV
Sherlock Holmes býval najmúdrejším

Vydáva Mestský úrad Senec. Adresa redakcie: Mestský úrad Senec, šéfredaktorka Mgr. Eva Lauková, tel.: 0903 621 880. Redakčná
rada: PhDr. Gabriella Németh - predsedníčka, Ing. Helena Krajčovičová, Mgr. Marek Vincze, Mgr. Peter Szabo, Monika Škovránková,
Ing. Brigita Glončáková, Mária Rovenská, Martina Martišovičová, Ladislav Nádaský. Inzercia: 0903 621 880, sencan@senec.sk. Tlač:
PROMA, Senec. Registrované pod číslom OÚ SC-3/98. Nevyžiadané rukopisy nearchivujeme a nevraciame. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť a jazykovo upraviť. Za obsah článku zodpovedá autor, stanovisko redakcie sa nemusí zhodovať
s uverejnenými príspevkami. Nepredajné.
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mužom salóna. Až doteraz. Na
scéne je nový kriminalistický
mozog - profesor Moriarty.
Akčný dobrodružný krimifilm.
USA, nevhodné do 12 r., 110
min.
Vstupné: 2,50 eur
15. utorok TO BUDE BOJ!
Dvaja špičkoví agenti CIA
sú kamaráti na život a na
smrť dovtedy, kým sa obaja
nezamilujú do rovnakej slečny.
USA, nevhodné do 12 r., 96
min.
Vstupné: 2,30 eur
17. štvrtok 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, kde sa konečne
môžu naplno oddať svojej
láske. USA, nevhodné do 12 r.,
111 min.
Vstupné: 2 eurá
18., 19., 20. piatok - sobota
- nedeľa
O BOHOCH A ĽUĎOCH
Film je inšpirovaný skutočným
príbehom komunity cisteriánskych mníchov v alžírskom mestečku, ktorí čelili
teroristickej hrozbe a v dramatickej situácii riešiť otázku...
Film získal Grand Prix na
festivale v Cannes 2010. Fr.,
nevhodné do 12 r., 122 min.
Vstupné: 2,30 eur
21. pondelok ZLO
Ak ste v Zlom čase na Zlom
mieste, stačí Zlomok sekundy
a dostane vás… Horor. SR,
nevhodné do 15 r., 80 min.
Vstupné: 2,50 eur
22. utorok HAPPY FEET 2
Pokračovanie
úspešného
animovaného filmu nás opäť
privádza
do
zasneženej
Antarktídy, medzi milučké
tučniaky. Animovaný rodinný
film. USA, vhodné pre všetkých,
90 min., dabing
Vstupné: 2,30 eur
24., 25., 26., 27., 28.
štvrtok až pondelok
PRCI,
PRCI,
PRCIČKY:
STRETÁVKA

Štvrtý diel úspešnej tínedžerskej komediálnej série Prci,
prci, prcičky. Po 10 rokoch sa
všetci protagonisti vracajú na
stredoškolskú stretávku. Všetky
úlohy sú obsadené pôvodnými
hercami. USA, nevhodné do Od 31. mája tohto roku sa
priaznivci seneckého kina
15 r., 113 min.
Vstupné: 2,50 eur môžu tešiť na viaceré pozitívne zmeny, ktoré prinesie digitalizácia. Dnes je už
29. utorok
nevyhnutnou podmienkou
LORAX
V mestečku, v ktorom žije existencie všetkých kín na
dvanásťročný Ted, je všetko Slovensku.

11

Digitálne kino
realitou

umelé vrátane zvierat, kvetov
a stromov. Čo je to za svet?
Živelná smršť, bláznivé gagy,
muzikálové čísla, ktoré deti
milujú. USA, vhodné od 12 r.,
94 min., dabing
Vstupné: 2,30 eur
Park oddychu - AMFITEÁTER
Začiatok filmového
predstavenia o 21. hod.
31. štvrtok prvé skúšobné
digitálne premietanie
HRY O ŽIVOT
Účastníci hier sú nútení
likvidovať súperov v snahe
zachovať si svoj vlastný život.
USA, vhodné od 12 r., 120
min.
Vstupné: 3 eurá
Kultúrne podujatia:
kinosála

Mestské kultúrne stredisko,
ktorého súčasťou je aj úsek
kina, sa uchádza aj o získanie finančných prostriedkov
z Audiovizuálneho fondu. Rozhodnutie o poskytnutí dotácie
bude známe v priebehu niekoľkých týždňov.
V nedávnej minulosti prešli
samotné kino Mier, ako i Park
oddychu, súčasťou ktorého je
aj letné kino (amfiteáter), rozsiahlou rekonštrukciou, ktorej
výsledkom je úplne nová podoba obidvoch zariadení. Významným spôsobom prispela
k rastu návštevnosti kina, a to
napriek všeobecnému trendu
poklesu návštevnosti slovenských kín. Mestské kultúrne
stredisko v Senci prostredníctvom projektu digitalizácie

kina reaguje na aktuálne požiadavky technického pokroku
v oblasti výroby filmových kópií. Ak chceme kráčať s dobou,
je nevyhnutné modernizovať
a skvalitniť technické vybavenie kina vo forme digitalizácie.
Prináša viacero pozitívnych
zmien. Okrem zlepšenia kvality obrazu a zvuku bude veľkou
výhodou aj dostupnosť a aktuálnosť ponuky filmových titulov. Ak sa nám filmové novinky
doteraz dostávali s niekoľko
týždňovým až niekoľko mesačným oneskorením, odteraz
ich budeme mať k dispozícii
ihneď.
Projekcia v 3D kvalite s pasívnymi 3D okuliarmi, ktorá bude
z technických príčin realizovaná len vo vnútornom kine Mier,
je pre diváka absolútne novým
fenoménom. Hoci v seneckom
amfiteátri sa bude premietať
výlučne v 2D kvalite, rozdiel
oproti minulosti bude aj tak
badateľný. Digitalizácia umožní aj projekcie alternatívneho
obsahu.
Alžbeta Ležáková

13. nedeľa o 15. hod.
Radosť a naše mamičky
Spieva zbor Radosť
Vstupné: 3 eurá
Kultúrne podujatia:
Labyrint
11. piatok o 18. hod.
vernisáž
Výstava obrazov dospelých
žiakov výtvarnej dielne Gabriela
Wagnera Farebné trblietanie.
Výstava trvá od 2. do 25.
Mestská knižnica
9. streda o 18. hod.
Beseda
so
spisovateľom
Erikom Ondrejičkom
31. štvrtok 9. – 15. hod.
Digitalizácia kina prinesie skvalitnenie kultúrneho a spoločenČítajme si – detský čitateľský ského života v Senci. Skúšobná prevádzka digitálneho kina sa
maratón
začína 31. mája o 21. hod. americkým filmom Hry o život
v amfiteátri.
foto Ján Lauko

12

SENČAN apríl 2012

SPEKTRUM

Gazdag irodalmi vasárnap
Március utolsó vasárnapján
rendkívüli nyitvatartás volt a
Szenci Városi Könyvtárban. Már
tíz óra előtt várakoztak a Városi
Művelődési Központban az érdeklődők. Az ingyenes beíratkozási lehetőség, a késedelmi
díj elengedése, számítógépes
könyvkölcsönzés,
valamint
színes és érdekes programok
vonzották a gyermek és fölnőtt
olvasókat, és olyanokat, akik kíváncsiak voltak a könyvtár munkájára. Délután Kožikné Kopócs Éva az EVART művészeti bolt
vezetője nagy türelemmel és
hozzáértéssel húsvéti díszek
készítésébe avatta be a gyerekeket és érdeklődő anyukáikat.
A dunaszerdahelyi Aranykert
Bábszínház társulata a Kelekótya kiskakas című bábjátékkal
bűvölte el nemcsak a legkisebbeket. A mesejáték varázslatos
bábui szlovákul és magyarul

Édes honi rög, csak éltess!
eddzd szívünk, legyen jellemünk!
létünk ép legyen, ne férges!
hűtlenséggel:mind elveszünk!
eleink szava, mint szózat,
ők ott istudnak terólad.
szólaltak meg, a díszlet pedig
„hét nyelven“ beszélt.
Az író – olvasó találkozó vendége délután a népi gyermekjáté-

Veľké úspechy pre ZŠ s VJM A.M. Szencziho
získali žiaci tejto školy. Katika Csikmáková
vyhrala krajské kolo súťaže Pekná maďarská
reč, Richard Vincze krajské kolo matematickej
olympiády. Lili Vojtek, Viktória Gažíková a Bence Simon vyhrali krajské kolo biblickej olympiády v Šamoríne. Renata Koloditsová sa dokonca
stala majsterkou Slovenska v šachu. Z krajského kola súťaže v recitácii postúpili na celoslovenské kolo do Rimavskej Soboty Zsóka Zsófia
Holocsy, Lili Vojtek, Alexandra Schultz, Ágnes
Mináriková a Katika Csikmáková. V medzinárodnej matematickej súťaži Klokan 16 žiakov
tejto školy sa dostalo do prvej dvadsiatky,
Marián Škereň bol prvý, Karolina Zajacová tretia. V súťaži Poznaj slovenskú reč získal prvé
miesto Tomáš Zajac, druhé Nina Hlaváčová
a postúpili do celoslovenského kola v Nitre.

Április 19-én a szenci Magyar
Tanítási Nyelvű Szakközépiskola lányai részt vettek a kerületi
kosárlabda-bajnokságon, és a
harmadikok lettek (Csadi A.,
Csemez A., Csuka N., Kalmár
E., Kollár B., Rigo I., Soós N.,
Vizy A., Vitáloš N.). Gratulálunk
a lányoknak, és büszkék vagyunk rájuk.
Kontár Zsuzsanna ig.

Tudd:mit takar ahoni hant,
mit rejt évezredek óta,
minden rög mesél ott alant,
értesd, mert mind hozzád szól
ma,
a föld oktat, nevel, tanít,
mindet értsd! ne csak valamit!
Drága és oly szent itt nekünk,
éltet fényvonzalommal ő,
érzi, ha helytelent teszünk!
a föld örök, nem elvesző!
szeresd, ahogy a sors kéri,
hű szíved ő mindig érti.

Úspechy žiakov
základnej školy

A győzelem
eufóriájában

Ha hű maradsz

Ha hű maradsz:földünk megtart!
kok, mondókák gyűjtője, Gágyéltet, majd rádborul egy nap,
or József nyugalmazott pedaazt kéri - legyen akarat,
gógus, helytörténész volt.
(pm) a helytálló mindent megkap!
utca, tér, erdő és mező
honi hantja:mind, mind erő.

Az alapiskola sikerei

Az elmúlt hetek rendkívüli sikereket hoztak a
Szenczi Molnár Albert Alapiskolának. Csikmák
Katika megnyerte a Szép magyar beszéd kerületi
fordulóját, Vincze Richárd pedig a kerületi matematika olimpiát. A Simon Bence, Vojtek Lili, Gažík
Viki alkotta csapat nyerte meg a bibliai olimpia
országos elődöntőjét Somorján. Kolodits Renáta
országos sakkbajnok lett. A kerületi szavalóversenyen aranysávos Holocsy Zsóka Zsófia, Vojtek
Lili, Schultz Alexandra, Minárik Ágnes és Csikmák
Katalin Mária képviselik majd iskolánkat a Tompa Mihály szavalóverseny rimaszombati országos döntőjén. Az országos Kenguru matematika
versenyen 1284 tanulóból 16 tanulónk szerepel
az első húsz között, ráadásul Škereň Marián az
első, Zajac Karolina a harmadik helyen végzett.
A Poznaj slovenskú reč kerületi fordulóján Zajac
Tamás első, Hlaváč Nina második lett, ők a nyitrai
országos fordulón képviselik majd iskolánkat júniusban.
Mgr. Matus Mónika

Percek múlnak...évek telnek...
nyomukba majd jönnek mások,
csak az él, kitnem felednek,
nem feledhetsz bárhol jártok!
honi föld int, arról mesél:
majd az él, ki hont nem cserél!
Vér és könnyáztatta szent rög
határtalanul: csak miénk!
óvd, védd, de ő nem könyörög,
mi rossz és átkos, ő kivet,
régvoltak érdemelt jussa,
mi nekik, ma hitünk útja.
Itt szívügyed a táj, berek,
hisz mi él, csak sarjad tőle,
kiáltsd:itt mindent ismerek,
nem fojt a hűtlenség öve,
hűn élj! köszönje meg szíved!
honi rög, vagyok a híved!
Mgr. Katona Roland

Eufória
z víťazstva

Dňa 19. apríla dievčatá Spojenej školy s vjm získali 3. miesto
v súťaži stredoškolákov v basketbale O pohár predsedu BSK
(A. Csadiová, A. Csemezová,
N. Csukaová, E. Kalmárová, B.
Kollárová, I. Rigová, N. Soósová, A. Vizyová, N. Vitálošová).
Dievčatá boli v eufórii z víťazstva a s hrdosťou ukazovali víťazný pohár.
(zk)
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Započítanie daru v dedičskom konaní
Prípadov, keď rodič počas
svojho života daruje jednému zo svojich detí časť majetku je v praxi veľa. Platné
darovanie alebo predaj majetku za symbolickú cenu
medzi týmito osobami spôsobí, že takýto majetok nebude a nemôže byť predmetom dedičstva. Avšak v záujme zachovania istej miery
spravodlivosti
Občiansky
zákonník pre takýto prípad
ustanovuje, že dedičovi je
potrebné do jeho dedičského podielu započítať to, čo
za života poručiteľa od neho
bezplatne dostal.
Vyššie zmienená povinnosť
započítania daru je stanovená iba pri dedení zo zákona.
V prípade, že poručiteľ zanechal závet, tak je možné takéto započítanie urobiť, iba ak na
to dal poručiteľ príkaz, alebo
ak by obdarovaný dedič bol
oproti dedičom - potomkom
neodôvodnene zvýhodnený.

Právnik radí
Pre presnosť musím uviesť, že
sa započítava všetko, čo dedič bezodplatne nadobudne
od poručiteľa za jeho života,
pokiaľ nejde o bežné darovanie. O bežné darovanie určite
nepôjde napr. v prípade darovania nehnuteľnosti. Započítava sa teda nielen majetok nadobudnutý darom, ale aj iným
spôsobom, ktorý možno charakterizovať ako bezodplatný,
t. j. nie je vylúčená ani kúpa
za symbolickú cenu (pre zjednodušenie ďalej spoločne iba

ako „dar“ alebo „darovanie“).
Započítanie sa vykoná tak,
že hodnota daru sa pripočíta
k cene dedičstva a z toho sa
vypočítajú dedičské podiely.
Od dedičského podielu obdarovaného sa potom odpočíta
cena daru, ktorý dostal. Takto
sa zníži výška dedičského podielu obdarovaného dediča
o hodnotu daru. V prípade,
že hodnota daru bude vyššia
ako hodnota dedičského podielu, takýto dedič nedostane
z dedičstva nič. Obdarovaný
však nie je povinný čokoľvek
z darovaného majetku vrátiť
do dedičstva a takáto povinnosť mu pri započítaní ani nemôže vzniknúť.
Pri určení hodnoty daru, ktorý
sa má započítať v dedičskom
konaní, sa všeobecne vychádza z hodnoty daru v čase darovania. Súdna prax pripúšťa
z tejto zásady výnimky v mimoriadnych prípadoch.
Taktiež je dôležité si uvedo-

Vyznáte sa vo svete realít?

Nehnuteľnosť je často naším
najväčším majetkom. Čo nás
však čaká, ak sme z nejakých
dôvodov nútení ju predať? Koluje množstvo nepríjemných
príbehov o podvodníkoch,
stačí si pozrieť správy.
V modernejších krajinách je
bežné, že tak ako majú rodinného lekára, majú rodiny aj svojho osobného makléra, ktorý
za nich rieši všetky záležitosti
spojené s nehnuteľnosťami.
U nás ľudia nie sú zvyknutí využívať služby realitných kancelárií
(RK), a možno ani nevedia, aký
servis kvalitné kancelárie ponúkajú.
A tak sa nehnuteľnosti dostávajú medzi súkromnú inzerciu na

internete, pričom „samopredajci“ svojich nehnuteľností ani nevedia, čo ich čaká... Do dvoch
dní ich telefonátmi bombardujú
RK, ktoré si ich nehnuteľnosť
chcú zaradiť do svojej ponuky
a ďalšie realitky sa majiteľom
ani neozvú a nehnuteľnosť ponúknu bez toho, aby ju videli
a dohodli sa s majiteľom na
podmienkach
spolupráce
a výške provízie. Preto sa tá istá
nehnuteľnosť bude zobrazovať
na internete mnohokrát, ale
vždy s inou cenou... Nedôvera
kupujúcich tak narastá. Majitelia absolvujú veľa nezmyselných
obhliadok s klientmi, ktorí napr.
nemajú doriešené financovanie,
ale aj s maklérmi, o ktorých nevedia, aké služby ponúkajú.
Je tu však možnosť využiť kvalitné služby RK. Dobré je obrátiť sa na stabilnú RK so skúsenosťami a taktiež sa informovať
o službách, ktoré sú zahrnuté
v provízii. Pomôžu aj kladné referencie od známych.
Kvalitná kancelária ponúkne
nezáväzné osobné stretnutie,

kde si preberiete podmienky spolupráce, výšku provízie
a služby v nej zahrnuté. Maklér
so skúsenosťami vie stanoviť
reálnu predajnú cenu, vychádzajúcu z aktuálnych predajov
v lokalite, vie urobiť kvalitné fotografie nehnuteľnosti tak, aby
ponuka na internete bola profesionálna, pričom sa všade bude
zobrazovať s jedným popisom
a rovnakou cenou. Obhliadky
absolvujete iba s overenými
a vážnymi záujemcami. Keďže
maklér bude mať prehľad o záujme o vašu nehnuteľnosť, bude
pre vás vedieť vyjednať najvyššiu predajnú cenu. A nebudete musieť stáť v nekonečných
radoch na úradoch a báť sa, či
všetko dopadne dobre...
Ak sa chcete orientovať vo svete realít a potrebujete pomoc,
uvádzame kontaktné údaje. Na
zaujímavé a najčastejšie otázky
budeme odpovedať aj na stránkach Senčana.
Mgr. Martina Kováčová,
realitný maklér, 0948 438 000
poradna@byvanievsenci.sk

miť, že započítať v rámci vysporiadania dedičstva možno
iba dary, ktoré boli poskytnuté dedičovi. Nie je možné započítavať to, čo bezodplatne
získali príbuzní dediča, napr.
manžel.
Započítanie darov poručiteľa je pravidlom vysporiadania dedičstva vždy, ak
poručiteľ nezanechal platný
závet a dedičia sa medzi
sebou nevysporiadali dohodou. Takýmto spôsobom
však nemôže obdarovanému
vzniknúť povinnosť niečo do
dedičstva vracať. Uvedené
započítanie má napomáhať
tomu, aby poručiteľov majetok, ktorý sa stane predmetom dedenia, bol rozdelený
tak, aby sa medzi dedičmi
vyrovnali rozdiely. Nie je
možné započítať to, čo bol
poručiteľ povinný dedičovi
platiť.
JUDr. Mária Faithová
mfaithova@gmail.com

Zateplovanie
bytoviek
O pozitívnom vplyve zateplenia
bytového domu na peňaženky
vlastníkov niet pochybností.
Avšak vyžaduje si to nemalú investíciu, na ktorú stav finančných
prostriedkov vo fonde opráv
v drvivej väčšine prípadov nestačí. Vlastníci bytov však majú
v súčasnosti reálnu možnosť
získať pôžičku od komerčných
bánk alebo stavebných sporiteľní s úročením 3% až 5% p.a., ako
aj požiadať o úver štátny fond
rozvoja bývania v rámci vládneho programu zatepľovania, kedy
sa úročenie mení na atraktívne
1% p.a. Ak tento úver žiadatelia
dostanú, má určité obmedzenia,
s ktorými je treba vo financovaní
rátať.
V neposlednom rade treba myslieť aj na skutočnosť, že každý
úver musí byť schválený minimálne dvojtretinovou väčšinou
všetkých vlastníkov v bytovom
dome.

S otázkami sa môžete obrátiť
na mail: milos@aveler.sk
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„Futbal mi drinu vrátil v tridsiatke“
Štefan Kollár siaha na trénersku licenciu FIFA, dôraz kladie aj na pozitívne myslenie hráčov

Štefan Kollár

Brankár SFM Senec Martin Matrlák patrí k špičke II. ligy.

Tréner brankárov SFM Senec
Štefan Kollár sa má čo oháňať,
veď pod jeho dohľadom sa
pripravuje asi 20 brankárov.
Ešte vlani si však zachytal aj
v ligových zápasoch. Svojim
zverencom už viac ako štyri
roky odovzdáva aj svoje bohaté skúsenosti. Ako brankár
Artmedie Petržalka videl, ako
to funguje v Lige majstrov či
Pohári UEFA.

zastrešuje zvyšovanie kvalifikácie trénerov brankárov.
Kto vás v časoch aktívnej činnosti trénoval?
-Mal som pri sebe trénerov
zvučných mien, ktorí mi aj z hľadiska tréningových procesov
dali veľmi veľa. Trénoval ma
Dušan Radolský, Ladislav Tóth,
Dušan Keketi, Miroslav Mentel,
Kamil Susko a ďalší.
Čo ste na tréningoch robili rád
a čo ste neznášali?
-Nevoňali mi kondičné tréningy – behy, zato som sa vedel
vyblázniť pri tréningu s loptami
na dobrom teréne.
Aký bol váš brankársky vzor?
-Keď som bol mladší, tak Toni
Schumacher, potom Oli Kahn a
turecký brankár Recber Rüstü.
Bolo ťažké preorientovať sa
z pozície brankára na trénera?
-Ani som to významnejšie nezaregistroval. Fakt je, že na začiatku tréningu sa neprezliekam do
brankárskeho výstroja...
Je jednoduchšie byť trénerom, alebo hráčom?

Cítite sa na to, aby ste sa aj teraz, v 37 rokoch, postavili do
bránky? V anglickej i talianskej lige hrajú aj štyridsiatnici...
-Prečo nie? Zdravíčko mi zatiaľ
slúži a do formy by som sa určite dostal.
Ako pracuje na sebe tréner
brankárov?
-Práve v tomto období si dokončujem kurz, aby som získal
brankársku licenciu FIFA. Kurz
je pod lektorským dohľadom
bývalého výborného brankára
Alexandra Vencela ml. Pre medzinárodnú futbalovú federáciu

Senecká korčuľa na juhu jazier
Pozývame deti, mladých, dospelákov aj seniorov na predpoludnie na korčuliach. Už
4. ročník obľúbenej akcie Senecká korčuľa sa uskutoční
na južnej strane Slnečných
jazier v sobotu 12. mája.
Registrácia sa začína ráno
od 8. hod., súťaž odštartuje o 10. hod. Odmenou pre
všetkých, ktorí absolvujú trať,

bude tanier guláša a pohár
malinovky zdarma. Deti do
15 rokov musia prísť v sprievode rodiča, súťažia na jeho
zodpovednosť. Ostatní pretekajú na vlastnú zodpovednosť. Každému súťažiacemu
organizátori odmerajú čas.
Ako už tradične, organizátori
zo Seneckého klubu KDH zabezpečili aj bohatú tombolu.

-Tréner to má ťažšie. Stále rozmýšľam nad tým, čo pomôže
mojim brankárom, aby boli lepší
a lepší. Pri tom množstve brankárov je čo robiť...
Koho trénujete v súčasnosti?
Mám na starosti všetkých brankárov v klube. Je ich asi dvadsať, každému som k dispozícii
minimálne dva razy do týždňa.
Mávate tréningy skupinové aj
individuálne?
-Muži majú individuálne tréningy, mladší skupinové.
Čo je pre tréning brankárov
dôležité?
-Predovšetkým ich pozitívne
myslenie. Dôležitá je koncentrácia na dané cvičenie, komunikácia medzi trénerom a brankárom pri odstraňovaní chýb, ale
aj schopnosť prijať informácie
a použiť ich v zápase či na tréningu.
Aké zaujímavé pomôcky pri
tréningu využívate?
- Je ich veľa, napr. elastické expandery, schody, trampolínu,
reflexné lopty, švihadlá a rôzne
prekážky.

Čo robíte pre zlepšenie reflexu brankárov?
-Každý tréner má svoje obľúbené cvičenia, ja využívam lopty,
kužele, reflexnú loptu... Je na
trénerovi, ako to skombinuje.
Ako je to s kondíciou?
-Vždy sa snažím zapojiť do tréningu aj 20- až 30-minútový
kondičný blok, predovšetkým
na začiatku týždňa. Samozrejme, brankár musí na kondícii
pracovať aj individuálne, ja mu
môžem ukázať cestu, ale po nej
musí ísť sám.
Do akej miery kladiete dôraz
na kopaciu techniku?
-Je to dôležité, dnes už brankár
musí ovládať túto hernú činnosť,
inak sa nepresadí doma ani
v zahraničí.
Brankárskou stálicou mužov
SFM je Martin Matlák, ako sa
vám s ním pracuje?
-Maťo spravil obrovský kus
práce odvtedy, ako sme spolu
začali trénovať. Dôležitá je systematickosť, nedá sa spraviť
zázrak na počkanie, všetko má
svoj čas. Martin dnes patrí medzi špičku našej II. ligy.
Ako sa vám trénuje s mladým
nádejným Jakubom Špiriakom, ktorý sa vrátil z hosťovania v Žiline?
-Je vo veku, keď si musí uvedomiť, či futbalu obetuje všetko.
Lebo potenciál má. Keď bude
na sebe tvrdo pracovať, úspech
sa dostaví. Len musí byť trpezlivý a musí tomu veriť. Už som
spomínal – ukážem cestu, po
ktorej ísť. To platí aj pre ostatných našich mladých brankárov. Mne tú drinu futbal vrátil, až
keď som mal 30 rokov...
Eva Lauková, foto Ján Lauko

Motokrosová trať končí!
Pod týmto titulkom sa motokrosoví priaznivci dozvedeli, že
motokrosová dráha v starej seneckej tehelni už nezažije časy
dávnej slávy, keď sa tam v júni
2009 vo veľkom štýle konali
medzinárodné preteky Malokarpatského pohára. Vtedy 10ročný Jarko Antalič si vybojoval
3. miesto, Igor Podmanický st.
zvíťazil. Jeden z priaznivcov
tejto trate akoby písal na webe

parte: „S ľútosťou musím oznámiť všetkým priaznivcom motokrosu, že senecká motokrosová
trať skončila. V sobotu 21. apríla
2012 sa do nej zahryzli bagre
a časť z našej trate nenávratne
zmizla.“ Otec Jaroslav Antalič si
len vzdychol: „Škoda, ale vďaka
aj za to, že sme tam mohli doteraz trénovať.“ V tehelni sa začína
výstavba rodinných domov.
Eva Lauková
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Vyhlásili najlepších
športovcov

Telesne postihnutý stolný tenista Gabriel Csémy po úspechoch
na Slovensku siahol aj na medzinárodné piedestále. Na majstrovstvách Európy obsadil 2. miesto v družstvách, na medzinárodných majstrovstvách Talianska vo štvorhre zvíťazil. „Futbal hrať
nemôžem, tak som sa dal na stolný tenis,“ komentoval úspechy.

Ocenená Dominika Feketová s partnerom Tomášom Tankom. V latinsko-amerických tancoch sa presadzujú už aj v Európe.

Časť družstva hádzanárok ŠKP Piccard Senec, hrajúcich Interligu
WHIL. Hádzaná je tvrdý šport, modriny však vedia zakryť...

Akvabely Kristína Polakovičová a Nina Vrábelová. V súťaži používajú aj štipce na nosy a silnú želatínu na vlasy.

Skokani roka šachistka Barbora Cíbiková (s predsedom komisie
športu Jurajom Gubánim) a karatista Michal Gonek.

Časť trénerov mládeže vo futbalovom klube SFM Senec spolu s reprezentačným trénerom Michalom Hippom.

16

SENČAN apríl 2012

Vyhlásili najlepších športovcov
V zaplnenej kinosále kultúrne-

ho domu vyhlásili najlepších
športovcov mesta Senec. Nechýbali medzi nimi svetové
a medzinárodné hviezdy, ale
aj hviezdičky – senecké nádeje či tréneri a funkcionári. Prítomných pobavil aj zaujímavý
kultúrny program. Striedal sa
tanec, akrobacia i vystúpenia
športovcov.
Prišli a športovcov povzbudili
aj významní hostia. Nový tréner futbalovej reprezentácie
Michal Hipp pozorne sledoval
bohatý program, povzbudil
mladých futbalistov pusinky
a neušlo mu, že jedna zo se-

neckých nádejí má trenky naopak.
Predovšetkým
basketbalisti
ocenili prítomnosť bývalého
česko-slovenského reprezentanta Petra Orglera. Triumf
Lucie Debnárovej, absolútnej
víťazky ankety, si vychutnal
aj prezident Slovenskej asociácie pretláčania rukou Marián
Čapla.
Ako uviedla moderátorka príjemného večera Tatiana Čuperková, profi športovci idú
za svojím cieľom i cez bolesť.
K najmladším športovým nádejam však patrí aj veľa nadšenia. Nech im to dlho vydrží.

Najlepší jednotlivci - Lucia Debnárová, taekwondisti Tibor Labuda, David Baráth, stolní tenisti Gabriel Csémy, Viktória Nagyová,
šachista Dávid Varga, motokrosár Jaroslav Antalič, karatista Pavol
Bitto, latinsko-americké tance Dominika Feketová, basketbalista
Filip Stranovský.
Najlepšie kolektívy - Hádzanárky – ženy Piccard ŠKP, akvabely
Nina Vrábelová a Kristína Polakovičová
Nové kategórie: absolútna víťazka armwrestlerka Lucia Debnárová, Cena primátora golfistka Zuzana Kamasová, Skokani roka
šachistka Barbora Cíbiková, karatista Michal Gonek, víťaz internetového hlasovania: Jaroslav Antalič
Práca s futbalovou mládežou – kolektív trénerov ŠK SFM (Marián Brnula, David Chválnik, Lukáš Póša, Peter Šimon, Pavol Gál,
Rastislav Sendecký, Dušan Badinský, Róbert Rajt, Tomáš Karč,
Martin Žamba, Viktor Miko, Andrej Štellár
Zaslúžilý funkcionár Valentín Gergely

Objatia, limuzína aj diamanty
Zuzana Kamasová je prvá profesionálna golfistka z východnej Európy, ktorá vyhrala turnaj
európskej tour Lalla Meryem
Cup. Prijal ju marocký princ,
vystískala princezná a darovali
jej kabelku vyšitú diamantmi.
Na letisko prišla pre ňu limuzína a cesty boli lemované jej
portrétmi. Tento úspech nevedia všetci doceniť, hádam aj za
30 rokov ho nik nedosiahne.

Zuzana: „Golf je druhý naj-

masovejší šport na svete.
V každej krajine, kde s golfom začínali, bol postavený
na známych ľuďoch. O golfe
u nás počujeme väčšinou
v Smotánke, ale napríklad
v Škótsku ho hrajú všetci.“
Golf vyzerá ako pohodový
šport, no dá zabrať po každej
stránke. „Každý šport je drina, ak ho človek chce robiť
na najvyššej úrovni.“

Veľké prekvapenie, radosť v očiach

Ohnivá šou aj rozrážanie dosky

„Je to pre mňa veľké prekvapenie, naozaj som to nečakal,“
zareagoval Valentín Gergely
alias Bandy, ako ho všetci volajú. V seneckom futbale pôsobí 45 rokov. Veľmi ho potešilo
stretnutie s reprezentačným

Dvaja špičkoví slovenskí taekwondisti Tibor Labuda (nohami rozráža dosky) a David
Baráth (vpravo) robia výborné
meno Sencu. Vlani opäť prekvapili odbornú športovú verejnosť,
keď si z majstrovstiev Európy

trénerom Michalom Hippom,
spoločná fotografia. „Je to naozaj osobnosť, veľmi príjemný
človek.“ Bandyho často vídať
rekreačne behať okolo Slnečných jazier, pohyb má stále
v krvi aj vo vyššom veku.

v talianskom Neapole priniesli
strieborné medaily, obaja v disciplíne špeciálne techniky. Na
vyhlásení športovcov predviedli
aj ohnivú šou.
Dvojstranu pripravili
Eva Lauková, foto Ján Lauko

