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Letnú turistickú sezónu v Senci otvorila kultúrno-spoločenská akcia Senecké leto, najväčšie podujatie v meste. Aj tento
rok sa na ňom zúčastnilo viac ako 20-tis. ľudí z celého Slovenska. Hostí (sponzorov, predstaviteľov inštitúcií, firiem, poslancov) prijal primátor mesta Karol Kvál v hoteli Senec a poďakoval sa im za spoluprácu. Už predtým na juhu Slnečných
jazier odštartoval aj kultúrny program. V popoludňajších hodinách patril deťom, rodičia nevedeli, kam s nimi skôr skočiť.
Lákali divadielka, zábavné nafukovačky, kolotoče, sladkosti aj cigánska... (viac na str. 4)
(el), foto Jána Lauko

Svoj deň OSLAVOVALI deti na jazerách
Deň patriaci deťom bol opäť
veľkolepý. Podpísalo sa pod
to predovšetkým slnečné
počasie, ale aj snaha organizátorov, zabezpečiť jedno
z najväčších podujatí.
Akčný deň detí si užili všetky
vekové kategórie. Organizátori z Piccardu Senec boli
spokojní, návštevníci, ktorých prišlo snáď aj dvetisíc,
nešetrili slovami chvály.
foto Ján Lauko

(pokračovanie na str. 4)

Ľudové REMESLÁ
pozývajú
Námestie 1. mája a Lichnerova
ulica budú v dňoch 11. a 12.
augusta žiť ľudovými remeslami. Po prvý raz sa tu uskutoční
podujatie Ľudové umelecké
remeslá, na ktorom sa predstaví viac ako sto ľudových remeselníkov zo Slovenska, Česka a
Moravy. Predvedú svoje umenie
aj s názornými ukážkami.
Prezentácia remesiel: 11. augusta od 10. do 18., 12. augusta
od 9. do 18. hod.
(r)
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Futbalový klub bez zmien, poslanci
mesta dotáciu SCHVÁLILI
Futbalový klub ŠK SFM Senec zostáva naďalej zastrešený občianskym združením
(OZ) s rovnomenným názvom
a nepreberá ho mesto. Poslanci na mimoriadnom zastupiteľstve schválili pre tento
klub aj dotáciu 100-tis. eur do
účelového fondu mesta, zároveň viacerí z nich požiadali
jeho predsedu Ing. Alexandra
Matláka, aby zostal vo funkcii,
čo akceptoval.
Mimoriadne zastupiteľstvo zvolal na žiadosť tretiny poslancov
primátor Karol Kvál. Zaoberalo
sa fungovaním OZ ŠK SFM, jeho
ďalšou existenciou, riadením
a financovaním v budúcnosti.
Primátor informoval o liste výboru ŠK SFM Senec a jeho zámere
darovať OZ mestu. Zároveň však
dodal, že majetok OZ nemôže
byť predmetom darovania. Preto zastupiteľstvo malo dva body
programu: odsúhlasenie výšky
príspevku z rozpočtu mesta pre
tento klub a otázku vedenia OZ,
ak výbor a predseda klubu odstúpia. Povedal, že by bol rád,

Poslanci mestského zastupiteľstva na júnovom zasadnutí odsúhlasili, aby dve tretiny financií vytvorených v účelovom fonde mesta boli
poskytnuté futbalovej mládeži ŠK SFM Senec.

keby vedenie ostalo minimálne
túto sezónu za rovnakých podmienok ako doteraz.
Predseda A. Matlák uviedol, že
činnosť združenia a dôveryhodnosť jeho osoby ako predsedu
klubu boli viackrát spochybnené, preto sa výbor rozhodol
darovať OZ mestu, aby nikto
nemohol povedať, že dotácie
zo strany mesta boli poskytnuté
neúčelne. Svoju funkciu predsedu OZ ponúkol v prospech
mesta, „aby už OZ ŠK SFM Se-

nec nebolo zaťažované ďalšími
udaniami a napĺňala sa jeho
podstata, vychovávať zo športovo nadaných detí slušných
mladých ľudí, ktorí budú reprezentovať svojich trénerov, klub,
školu, mesto.“
A. Matlák narážal na obvinenia z netransparentného a pochybného vyúčtovania dotácií
a neplatnosti niektorých zmlúv,
čo čiastočne pripustil aj hlavný kontrolór Ing. Ján Winkler
s tým, že tieto nezrovnalosti sú

už v poriadku. Finančná komisia mesta navrhla pre tento futbalový klub 20-tis. eur so zámerom vrátiť sa k dotácii na jeseň.
Predseda komisie Ing. Gabriel
Agárdy odporučil 60-tis. eur
a možnosť ďalšieho zvýšenia na
jeseň. Poslanec klubu nezávislých a predseda komisie športu
Ing. Juraj Gubáni navrhol dotáciu 100-tis. eur. Poslanci napokon túto výšku finančného
príspevku z rozpočtu mesta do
účelového fondu ŠK SFM Senec
na rok 2012 schválili. Za bolo 15
poslancov, hlasovania sa zdržali
dve nezávislé poslankyne (kandidujúce za SaS) Jana Turanská
a Martina Valachová, ktoré vravia, že nie sú proti futbalu, len si
robia svoju poslaneckú robotu
a poukazujú na nedostatky. Viceprimátorka Helena Nemcová
sa na ne obrátila s otázkou, čo
ich viedlo k tomu, že na svojej
webovej stránke píšu klamstvá
a urážajú poslancov aj občanov
mesta. Dodala, že mesto uvažuje o podaní trestného oznámenia za ohováranie.
Eva Lauková, foto Ján Lauko

Opýtali sme sa
PRIMÁTORA Karola Kvála
Aká je situácia v súvislosti
s kapacitou čistiarne odpadových vôd?
-Kapacita je čiastočne naplnená, postačuje zhruba na rok
a pol pri bežnom povoľovaní
stavieb. Ak by sme však chceli
pustiť do výstavby nejakú väčšiu stavbu, tak by nám to už
nestačilo a kapacita by sa naplnila oveľa skôr. Reálne to hrozí,
lebo o napojenie žiadajú ďalšie
firmy v logistickom parku. Preto
teraz vybavujeme dobudovanie
2. etapy čistiarne. Ak bude možnosť získať financie z eurofondov, tak budeme reagovať.
Priblížte stanovisko mesta
k avizovanej možnej výstavbe
čínskeho centra neďaleko logistických centier...
Zatiaľ je to len určitý zámer,
ešte nikto oficiálne nepožiadal
o územné alebo stavebné povolenie - ani developer, ani čínska
strana. Ostatné viem iba z tlačo-

vej besedy a médií. Ako vyplýva
z územného plánu, pozemok je
určený na výstavbu logistiky,
žiadna výstavba na bývanie ani
výrobná činnosť nie sú možné.
Ako je to s realizáciou projektov z tzv. nórskych fondov?
-Mesto zatiaľ s týchto fondov
nerealizovalo ani jeden projekt
a nemá nič spoločné s projektmi súkromných osôb. Mestom
doteraz predložené a schválené
projekty boli úspešne realizované podľa platných pravidiel.
Svedčia o tom aj výsledky kontrol vykonaných kompetentnými orgánmi. Nenašli sa žiadne
nedostatky v čerpaní financií
z eurofondov. Zo strany mesta
bola vždy zachovaná transparentnosť. V septembri chceme
zorganizovať okrúhly stôl – stretnutie s občanmi a informovať
o podaných a ukončených projektoch z eurofondov, ako aj o
ostatných aktivitách mesta. (el)

Výťah, čo šetrí NOHY

Nový stoličkový výťah majú
v Zariadení opatrovateľskej
služby na Hviezdoslavovej ulici. Uľahčí premiesťovanie sa
hore schodmi menej pohyblivým. Vďaka patrí Zoltánovi Kovácsovi a jeho kolegom, ktorí
upozornili na možnosť čerpania finančných prostriedkov.
Mesto získalo z eurofondov
celkovo takmer 74-tis. eur

a vymenilo aj okná na budove, podlahy, zabezpečilo nový
nábytok v klubovej miestnosti.
„Keď som nastúpil do funkcie,
zatekala tu strecha. Postupne
dávame tieto priestory do poriadku, ďalším našim zámerom
je urobiť nadstavbu i prístavbu, postaviť aj plnohodnotný
výťah,“ uviedol primátor Karol
Kvál. (el), foto Ján Lauko
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Peniazmi potešili
MAMIČKY

Barborka ZVÍŤAZILA

Siedmim mamičkám a rodinám v hmotnej núdzi odovzdal
po sto eur riaditeľ Úradu práce v Pezinku Ing. Kamil Pajer
a Mgr. Renáta Zárecká, vedúca pracoviska v Senci. Medzi Senčanmi ich na festivale
Večná hudba mladých v Senci
väčšinu dňa zbierali dobrovoľníci. Viedol ich Pavol Pajerský.
K. Pajer: „Som rád, že takto pomáhate, je to prvá lastovička,
takéto akcie majú budúcnosť.“
Hlavným organizátorom a garantom festivalu je hudobník
Mgr. Ján Krigovský, iniciátor
zbierky.
(el), foto Ján Lauko Ďalšie víťazstvo v súťaži s historickou technikou zaznamenali seneckí dobrovoľní hasiči.
Konala sa v areáli ZŠ Tajovského, zúčastnilo sa na nej deväť
družstiev, z toho tri z Maďarska
a jedno z ČR. Senec reprezentovalo desaťčlenné družstvo,
súťažila aj jedna žena.
Svoju Barborku (jej zrod sa
datuje do roku 1937), ako „hasiacu techniku“ pomenovali,
vytiahnu na súťaže šesť- až se-

tach, riaďte sa heslom Auto nie
je výklad, • v odkladacej skrinke
vozidla si nenechávajte doklady, rezervný kľúč alebo iné veci,
• v noci parkujte na osvetlených
miestach.
Nepozornosť návštevníkov kúpalísk využívajú na páchanie
trestnej činnosti i tzv. „vreckári“. Počas vášho kúpania sa
v bazéne alebo vašej návštevy
v stánku s občerstvením vám
môžu páchatelia odcudziť veci
(oblečenie, kľúče, peniaze, mobil, kreditnú kartu, fotoaparát,
doklady a iné cennosti).
Dodržujte rady polície: • ne-

MonŠkov

Ad: Muži ženám
MATKÁM
demkrát do roka. Ako uviedol
predseda dobrovoľného zboru Štefan Bordács, trať mala
60 metrov, na terč sa striekalo
z piatich. V tomto roku už
družstvo zvíťazilo v Martine,
kde prvenstvo zaznamenalo
šiesty raz. Ćakajú ho však aj
ďalšie preteky. Jeho členovia
sú úspešní, zväčša sa umiestňujú na prvých dvoch miestach.
(el), foto Ján Lauko

berte si na kúpalisko zbytočné
cennosti, platobné karty, veľké
sumy peňazí, • zoberte si so sebou len potrebnú výšku peňažnej hotovosti, • na voľne položené veci na deke má dohliadať
jeden z vás (ak vám odcudzia
váš majetok z voľne položenej
deky, náhradu spôsobenej škody neočakávajte), • využívajte
možnosť odložiť si svoje osobné
veci do skriniek alebo trezorov
(ak objekt túto službu ponúka).
Ak zbadáte podozrivú osobu,
okamžite kontaktujte políciu na
bezplatnom tel. čísle 158.

Boj o kráľovstvo

Denný detský kresťanský tábor
Pre deti od 7 do 12 rokov

30. júla – 3. augusta
V Kresťanskom centre na Kollárovej 21 v Senci
Program v tábore je denne od 8. do 15. hod.
Ak dieťa nemôže ísť samé domov, je potrebné ho vyzdvihnúť do 16. hod
Cena 15 eur vrátane obedov a pitného režimu
Kontakt: 0911 517 901

Deň DETÍ
v školskom klube
Piatok 1. júna patril, ako inak,
aj deťom zo ZŠ Tajovského.
Žiaci 1. až 4. ročníkov si zmerali hravou formou sily v rôznych
súťažiach.
Aj napriek nepriaznivému počasiu im úsmev nezmizol z tváre. Odmenou boli aj sponzorské darčeky z Prvej stavebnej
sporiteľne z Lichnerovej 22/A.

Pozor na ZLODEJOV na kúpalisku!
Počas letných mesiacov sa
v areáloch prírodných kúpalísk
alebo pri bazénoch sústredí
väčšia časť návštevníkov. Príjemne strávený deň môže však
návštevníkom znepríjemniť zlodej. Preto dodržiavajte rady
a odporúčania polície!
Skôr než opustíte svoje motorové vozidlo: • skontrolujte, či
je uzamknuté a zavrite na ňom
všetky okná, • pri každom (aj
krátkodobom) opustení vozidla
nenechávajte v ňom autorádio,
GPS zariadenie, peniaze, mobil,
kufrík, kabelku, doklady a iné
cenné veci na viditeľných mies-
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zuzkahipp@gmail.com

Na požiadanie niektorých členov klubu dôchodcov redakcia dopĺňa v májovom čísle
Senčana uverejnený článok:
...Úvodné slovo predniesol
Štefan Buchta so slovenskými
piesňami,... spoločné piesne
na husle zahral Ladislav Heringeš.

•

Kúpim v Senci 2-izbový byt.
Tel.: 0915 733 502

Zdravý úsmev plus
Akcia pri príležitosti
5. výročia na mesiac júl
• 20% zľava
na profesionálnu
dentálnu hygienu
• 10% zľava
na bielenie zubov
bieliacou lampou

Tel.: 0904 711 141
Dôležité čísla
• Hasiči - 02/4592 3333, 150
• Záchranka - 155
• Integrovaný záchranný systém
- 112
• Mestská polícia - 159
• Štátna polícia:
služba Senec - 0961 533
705, 02/4592 4555
ústredie - 0961 011 111
bezplatná linka - 158
Hlásenie porúch
• Elektrina - 0800 111 567
• Voda - 0800 121 333
• Plyn - 0850 111 727
Uzávierka čísla júl-august
mestských novín Senčan
je v stredu 15. augusta.
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Leto dostalo ZELENÚ
Pred slnkom bol problém sa
schovať. Návštevníci si pomaly
obsadzovali miesta na laviciach
pred pódiom, ale aj na tráve pri
jazerách. A keďže v dôsledku
nedostatku zrážok voda v nich
poriadne klesla, nebol problém
dostať sa blízko k účinkujúcim.
Viac ako desaťhodinový program v malom amfiteátri pomaly
gradoval, predstavila sa v ňom
aj senecká rocková kapela
Patriot, rockovej hudbe sa venujúca skupina RebelSky so
speváčkou - Senčankou Dianou
Hokšovou, Robo Opatovský,
Tina a Ego, Funkiez... Program
vyvrcholil vystúpením hudobných skupín Gladiátor a I.M.T.
Smile.
Zástupy ľudí prichádzali aj
v nočných hodinách, aby si vychutnali grandiózny ohňostroj,
miešanie najväčšieho drinku
a mnohí aj diskotéku rádia VIVA.
Trvala do skorých ranných hodín. Ráno nastúpila upratovacia
čata a dala do poriadku smetisko, ktoré návštevníci zanechali.
Viac foto na www.senec.sk
Eva Lauková, foto Ján Lauko

Oslavovali na JAZERÁCH
(dokončenie zo str. 1)

Na južnej strane Slnečných jazier predviedli svoju činnosť záchranné zložky – zdravotníci záchranári, hasiči, policajti, veľký
úspech mala jazdecká polícia,
ktorá sa podieľa aj na eliminácii chuligánov na futbalových
zápasoch. Kone sa nezľakli delobuchov, ohňa ani prekážok.
Aj ukážky zásahu kynológov so
svojimi psami si diváci užili. Policajti zneškodnili i teroristov, ktorí uniesli autobus, pustili sa aj
do demonštrantov. Hasiči zase
hasili horiace auto. Deti si mohli
zastrieľať zo samopalov, ale aj

lukov. Veľký záujem bol o prevezenie sa v záchranných člnoch
a kajakoch. No najväčšiu radosť
mali deti, keď sa mohli vyblázniť v pene. Vtedy strácali všetky
zábrany. Na tribúnke deti mohli
vidieť nielen netradičné plieskanie bičom, ale aj vypočuť si
speváka Martina Haricha. Jeho
prejav ocenili predovšetkým fanúšičky. Vystúpenie taekwondistov – medzi nimi európskych
a svetových medailistov - malo
aj krvavú dohru, keď po prerážaní škridiel sa viacerí ponáhľali
umyť si poranené ruky.

Ocenili
NAJLEPŠÍCH

Vedenie mesta pri príležitosti
MDD ocenilo najlepších žiakov
– jednotlivcov a kolektívy seneckých škôl. Primátor Karol
Kvál a viceprimátorka Helena
Nemcová prijali v kultúrnom
stredisku najlepších, ktorí reEva Lauková, foto Ján Lauko prezentovali školu a mesto na
rôznych oblastných, krajských
a celoslovenských olympiádach, ale aj na medzinárodných súťažiach. Ocenili 133 žiakov zo základných, stredných
škôl a ZUŠ. Dostali uznanie za
vynikajúce študijné výsledky
a ocenenia na vedomostných
súťažiach. Poďakovali sa im za
úspešnú reprezentáciu školy
a šírenie dobrého mena mesta.
(el), foto Ján Lauko
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Doba ľadová MAJSTROM sveta
Tanečný súbor SETAS zaznamenal v chorvátskom Poreči
obrovský úspech, keď s choreografiou Ice Age (Doba ľadová) získal titul majstrov sveta (na obr. na najvyššom stupni). Choreografiu pripravila
Senčanka Katarína Madarászová (22). „Po prvý raz sme sa
zúčastnili na takejto veľkej súťaži, na majstrovstvách sveta
v tanečných disciplínach. Do
finále sa dostali všetky tri naše
choreografie. Birds (Vtáky)
obsadili deviate miesto v otvorených tancoch, Cats (Mačky)
boli piate v kategórii muzikálov
a s choreografiou Ice Age
(Doba ľadová) sme získali prvenstvo. Tancovalo v nej 24
detí do 12 rokov, štyria sólisti.
Získali sme aj nomináciu za
najlepší kostým.“ Uvedomenie si úspechu prichádzalo
pomaly. O to boli prejavy radosti väčšie, nechýbali slzičky
šťastia aj radostné výkriky.
V čom vynikli seneckí tanečníci? Porotu presvedčili predo-

Oliver zvíťazil aj
TRETÍ raz

všetkým výrazom stvárnenia
postáv. „V choreografii som
rozprávku
nenapodobnila
úplne a z príbehu sme urobili
šou pre divákov aj porotcov,
niektorým od smiechu tiekli
slzy, pretože malí leňochodi
zaplnili javisko a všetkých zabávali. K úspechu prispela aj
výborná hudba – soundtrack

rozprávky.“ Počas týždňového maratónu súťažilo približne
750 choreografií, t. j. štyri- až
päťtisíc tanečníkov.
Návrat domov bol veselý, po
príchode domov buchlo aj
detské šampanské. Katarína
vraví, že chuť pracovať majú
veľkú, úspech samozrejme
Eva Lauková
povzbudil.

Veselé OSLAVY výročia

Jednu z hlavných cien a diplom
v kategórii Literárne práce v materinskom jazyku – poézia získal
na 59. ročníku projektu Európa
škole žiak ZŠ Mlynská Oliver
Asztalos (12). Podarilo sa mu to
už tretí raz za sebou. Jeho poézia mala názov Krídla hľadajúce
šťastie. Mottom tohto ročníka
bolo Európa: tvoja – moja – naša
budúcnosť. Európa v škole je
medzinárodný projekt, ktorého
gestormi sú medzinárodné organizácie Rada Európy, Európsky
parlament a Komisia Európskej Veselo – spevom a tancom
únie. Celoslovenská porota hod- oslávila Materská škola na
notila spolu 1348 prác. (el)
Kollárovej ul. 20. výročie svojho vzniku. Približne 210 detí
v malej eufórii predviedlo rodičom, hosťom aj bývalým zamestnancom program „z každého rožku trošku“, na ktorom
sa všetci dobre zabavili.

Táto škôlka začala písať svoju
novodobú históriu 2. júna 1992
(jej predchodkyňou bola materská škola v bývalej národnej
škole - židovskej budove - na

rovnakej ulici, ktorá ako prvá
škôlka v Senci vznikla v roku
1945 a reštitúcia ukončila jej
činnosť v tejto budove v roku
1995). Od roku 1991 ako riaditeľka do nej nastúpila Mgr. Eva Jonášová a riaditeľuje tam dodnes
(zástupkyňu jej robí Mgr. Jarmila Miartušová, ktorá v škôlke
pôsobí od roku 1993): „Začínali
sme s piatimi triedami, dnes ich
je deväť, máme 30 zamestnancov. Vďaka veľmi dobrej spolupráci s mestom je naša budova
po kompletnej rekonštrukcii,

pribudli miesta pre deti. Aj keď
skúseností mám dosť, ešte vždy
sa rada nechám poučiť,“ smeje
sa riaditeľka.
Do tejto škôlky deti rady chodia.
Ponúkajú tu plavecké kurzy,
školu v prírode, rôzne krúžky.
Organizujú pyžamovú párty,
Deň starých rodičov, matiek,
rodiny aj detí, rôzne divadelné
predstavenia a ďalšie príležitostné akcie. Veľa pohody do
ďalších rokov!
Eva Lauková
foto Ján Lauko
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Malí umelci s VEĽKÝMI úspechmi
Žiaci ZUŠ Fándlyho sa prezentovali na absolventských tanečných koncertoch. Predstavili sa
žiaci 1. a 2. stupňa pedagógov
Moniky Czingelovej, Mikuláša Czingela a Jozefa Manáka.
V osemnástich číslach vystúpili
žiaci prvého až ôsmeho ročníka.
Zlatým klincom bola choreografia manželov Czingelovcov na
hudbu muzikálu A.L.Webbera
Fantóm opery, kde v šiestich
číslach excelovali sólistky Iveta Šipošová a Lenka Vrábelová
s Matejom Molčanom, Jakubom
Nuoškom a Richardom Bertókom.
(el), foto Ján Lauko

ČITATEĽSKÝ
maratón

Čítajme si – Detský čitateľský
maratón sa uskutočnil na celom
Slovensku v posledný májový
deň v spolupráci s Linkou detskej istoty pri Slovenskom výbore UNICEF. Mestská knižnica
sa tento rok pridala k maratónu
už štvrtýkrát. Simultánne čítanie
sa konalo vonku pred kultúrnym
Výsledky súťaží • Výsledky súťaží
domom od 9. do 15. hodiny,
•Gitarový festival Giraltovce, borné pásmo, Veronika Blahovi- deti čítali do mikrofónu knihu od
celoslovenská súťaž s medziná- čová strieborné pásmo, Tomáš Jána Uličianskeho – Analfaberodnou účasťou: Adam Tkáč 2. Bognár strieborné pásmo.
ta Negramotná. Na rozdiel od
•Medzinárodná súťažná pre- predchádzajúcich ročníkov podmiesto
•Celoslovenská súťaž v sólo- hliadka Júliusa von Beliczayho ľa pravidiel bol povolený ľubovoľv komornej hre: Heliodor Macko vom speve P. Dvorského:: Kataríný výber knihy. Na čitateľskom
Viktor Ščerbak strieborné pásmo
na Kakašová 3.
maratóne sa zúčastnilo 122 detí
v štvorručnej hre na klavíri.
•Medzinárodná spevácka sú•Celoštátna prehliadka v ume- zo ZŠ Tajovského, ZŠ Mlynská a
ťaž Imricha Godina IUVENTUS
CANT: Simon Molnár 3., Adam leckom prednese s medzinárod- Gymnázia A. Bernoláka. Všetci
nou účasťou pod názvom Pred- účastníci sa podpísali do spoPoláček 3.
nášam, teda som... Žiaci súťažili ločných registračných formulá•Schneiderova
Trnava,
štvorV galérii Labyrint sa konala verv 3. kategórii experimentálneho rov, podkladov pre zápis do Sloručná
hra
na
klavíri:
Radka
Bínisáž žiakov a absolventov ZUŠ.
rová - Dominika Kollárová (zlaté prednesu - Anča, za ktorý sa Ka- venskej knihy rekordov. Zároveň
Vystavovali žiaci z tried Mgr.
pásmo), Adriana Žilová - Bianka tarína Prejsová, Peter Lančarič, sa deti podpísali na spoločný
art. Valérie Tittlovej, Gabriela
Diana Čičmancová, Michaela Me- veľký diplom, ktorý bude až do
Fábryová (bronzové pásmo),
Wagnera a Andrey Černej. Išlo komorná hra: Iveta Šipošová, legová a Tatiana Prejsová umiestďalšieho maratónu pripomínať
o výber malieb, kresieb, grafiky, husle, Katarína Csikmáková, hus- nili v zlatom pásme. V 2. kategórii
toto zaujímavé podujatie. Cieplastiky, keramiky, skla, práce
- poézia získala zlaté pásmo Ka- ľom projektu je podporiť čítanie
le, Dominika Melničuková, klavír
s textilom, šperk. Boli odprezen- (strieborné pásmo).
tarína Prejsová. Peter Lančarič u detí a zároveň poukázať na
tované aj ukážky animované- •Celoslovenská klavírna súťaž sa v 3. kategórii experimentálny
význam literatúry pre detského
ho filmu - absolventa druhého modernej - populárnej hudby prednes umiestnil v bronzovom
čitateľa. Miroslava Gračíková
stupňa Mareka Jasaňa, čerstvo Piano v modernom rytme: Radka pásme. Učiteľka Mgr. art. Zuzana
prijatého na VŠMU – odbor ani- Bírová - Dominika Kollárová zlaté Bírešová v 5. kategórii poézia zíspásmo, Barbora Komorná strie- kala strieborné pásmo.
movaný film.

Škôlkari dostali VODIČSKÉ preukazy

V ten deň išli niektoré deti do
škôlky s malou dušičkou. Mali
veľkú zodpovednosť – predviesť
na novom dopravnom ihrisku
príslušníkom dopravnej polície, čo už z dopravnej výchovy
vedia. Policajti šikovné deti pochválili a odovzdali im sladké
odmeny, reflexné pásky a detský vodičský preukaz.
Deti z MŠ na Fándlyho ul. 2 sa
môžu tešiť z nového dopravného
ihriska, ktoré sa stalo súčasťou
ich areálu na školskom dvore.
Jeho realizácia sa uskutočnila
vďaka finančnej podpore Nadačného fondu Telekom v Nadácii Pontis, Nadácie Volkswagen Slovakia a OZ Rada rodičov
pri MŠ Fándlyho 2. V spolupráci

s mestom Senec na ploche určenej pre dopravné ihrisko položili nový asfalt a zrealizovalo
sa dopravné značenie.

Jednou z hlavných príčin túžby
a potreby zrealizovať celý projekt bola snaha preniesť teóriu
z dopravnej výchovy do praxe
a neustále rozvíjať dopravnú
gramotnosť u detí.
Dieťa si oveľa lepšie zapamätá
bezprostredné zážitky, ako slovný komentár o konkrétnej udalosti. V areáli MŠ je dopravné
ihrisko pre deti ľahko dostupné
a kedykoľvek využívané. Pohyb
detí je riadený prenosnými dopravnými značkami i semaformi, deti majú k dispozícii nové
odrážadlá, kolobežky, štvorkolky. Vedia, že nemôžu zabúdať
na bezpečnostné prilby či reflexné vesty.
(el), foto Ján Lauko

OPONICE
pre čitateľov

Literárno-historickú
exkurziu
usporiadalo mestské kultúrne
stredisko spolu s mestskou knižnicou.
Vybraní čitatelia, ktorí sa zúčastňovali na knižničných podujatiach a pravidelne navštevovali
knižnicu spolu s jej zamestnancami, absolvovali celodenný
výlet do historickej Apponyiovskej knižnice v Oponiciach,
ale aj návštevu etnografického
múzea a výstup na zrúcaninu
Oponického hradu. Sprevádzal
ich riaditeľ a správca knižnice
Mgr. Peter Králik. Mladí čitatelia
sa dozvedeli, že unikátna knižnica bola po viac ako 150 rokoch
opäť prístupná verejnosti a skrýva vyše 17-tisíc kníh a rôznych
tlačív. Mgr. Anetta Zelmanová
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Nezávislí poslanci
k ČÍNSKEMU centru
Klub siedmich nezávislých poslancov inicioval 30. mája počas
svojej pravidelnej prípravy na
mestskú radu stretnutie s primátorom mesta Ing. Karolom
Kválom a Ing. arch. Igorom Križkom. Jeho cieľom bolo objasnenie a vysvetlenie si niektorých
informácií, týkajúcich sa mesta
Senec a jeho obyvateľov. Tou
najvážnejšou témou bol „vznik
čínskeho centra pri Senci“.
V rôznych médiách, na internete a hlavne v bulvárnej tlači
sme si v poslednom čase mohli
prečítať niekoľko článkov, ktoré
mnohokrát pôsobili príliš zmätočne a boli doplňované digitálnymi vizualizáciami, ktoré
mohli u občanov vzbudzovať
dojem vzniku nového satelitného mestečka. Ako nás ubezpečil Ing. arch. Križko, parcela,

ktorú firma IPEC Group ponúka
na realizáciu tohto projektu, je
podľa platného Všeobecnezáväzného nariadenia mesta
určená pre priemyselné účely,
logistické centrá. Vysvetlil nám,
čo jednotlivé pojmy znamenajú. Podľa primátora celý zámer
- a to by sme radi zdôraznili,
je o zastúpení približne 200
čínskych firiem s prezentáciou
ich výrobkov a kultúry. Nie je
možné stavať na takejto pôde
žiadnu obytnú štvrť, v danej lokalite nie je možné prihlásiť sa
k trvalému pobytu. Po diskusii,
kde sa preberali detailne všetky
možné alternatívy daného projektu, ktorý je - a to treba znovu
zdôrazniť, ešte len v počiatočnom štádiu, sa všetci členovia
Klubu nezávislých zaväzujú,
že budú zákonným spôsobom
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Turecký dom
a FASÁDA

dozerať, resp. kontrolovať vývoj
tohto projektu a aktívne sa zapájať do diskusie k jednotlivým
alternatívam. Účastníci stretnutia sa zhodli na tom, že je nutné
jednoznačne zamedziť šíreniu
poloprávd, možno zbožných
prianí investorov a ubezpečiť
obyvateľov Senca, že tieto výmysly nevychádzajú od vedenia
mesta ani od jeho pracovníkov.
Klub nezávislých sa dohodol, že
sa bude častejšie aj verejne vyjadrovať k aktuálnym otázkam,
ktoré ťažia mesto Senec a jeho
občanov.

Na verejne publikované informácie o predraženom vymaľovaní fasády Tureckého domu
v Senci reagoval Ladislav Múčka, majiteľ firmy Stavmop.
„Zákazku na obnovu fasády Tureckého domu dostala naša firma priamym zadaním od mesta
Senec na 700 m2 plochy. Celkovo sme robili tri a pol náteru
(penetrovanie,
valčekovanie),
k tomu sme fakturovali opravu
Klub siedmich nezávislých poslancov pri MsZ v Senci (Ing. fasády, zakrývanie otvorov, monGašpar Józan, Ing. Dušan Ba- táž a demontáž lešenia. Zakúpili
dinský, Zdenek Černay, Mgr. sme 630 kíl exteriérovej farby,
František Podolský, Ladislav časť z nej zvýšila a je k dispozíNádaský, Ing. Juraj Gubáni, Ing. cii na mestskom úrade pre prípad rôznych opráv. Pritom sme
Rudolf Bittner)
do výslednej sumy nezarátali
niektoré práce – napríklad celé
umytie fasády pod tlakom. Podľa
kalkulovaných prác a použitého
materiálu výsledná suma 10 668
vrátane DPH nie je predražená,
odzrkadľuje nevyhnutné náklady. Išlo o zákazku s nízkou hodnotou, preto si ju mesto mohlo
objednať priamym zadaním.“

MAJSTROVSTVÁ
Slovenska v jazde
na tobogane

Záhada USCHNUTEJ lipy
Asi 20 ročnej lipe pred reštauráciou Nostalgia na pešej zóne,
ktorá ešte začiatkom mája bola
zelená, záhadne v priebehu
dvoch týždňov uschli listy.
Keďže som mala informáciu, že
majiteľ reštaurácie ide žiadať
mesto o povolenie na vybudovanie vonkajšej terasy v priestore,
kde lipa stála, obrátila som sa
so žiadosťou o preverenie náhleho kolapsu stromu na Inšpektorát životného prostredia, kde
môj podnet zaevidovali a začali

prešetrovať. Majiteľ reštaurácie
zaplatil mestu a dal začiatkom
júna neďaleko pôvodnej lipy
vysadiť novú, asi trojročnú lipu.
Pôvodná, napriek tomu, že listy
mala suché, žila a po konzultácii s odborníkom mala po zdravotnom oreze dostať šancu na
prežitie.

Napriek tomu ju 11. júna vyrúbali bez povolenia mestského
úradu. Mesto podalo trestné
oznámenia na neznámeho páchateľa.
Jana Turanská, predsedníčka
komisie životného prostredia,
poslankyňa mestského
zastupiteľstva

Poznámka redakcie: Mesto zaviazalo majiteľa reštaurácie Nostalgia, aby na pôvodnom mieste vyrúbanej lipy zasadil strom adekvátneho vzrastu a veku. Je to podmienka na získanie povolenia na
vybudovanie terasy. (r)

V nedeľu 29. júla oslávi Aquapark Senec svoje 8. narodeniny, s ktorými sú už štvrtý rok
spojené otvorené majstrovstvá
Slovenska v jazde na tobogane. Súťaží sa na najdlhšom
104 metrov dlhom červenom
tobogáne Mississippi. Súťaž
je v dvoch kategóriách: juniori
- od 10 do 18 rokov a dospelí.
Koná sa v dvoch kolách, platí
lepší čas.
Do súťaže sa môžu záujemcovia prihlásiť mailom ma adrese
info@aquathermal.sk či priamo na recepcii v Aquaparku
v deň konania akcie. Uzávierka
prihlášok mailom je v piatok
27. júla o 12. hod., uzávierka
prihlášok na mieste do 12. hod.
Tento rok pribudla špeciálna
kategória o najlepší ženský
čas!
(r)
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Platenie nájomného a UŽÍVANIE predmetu nájmu
Podstatnou náležitosťou každej nájomnej zmluvy je dohoda o nájomnom, predovšetkým o jeho výške. Nájomné
predstavuje odplatu za užívanie cudzej veci, preto logicky
vyznieva § 673 Občianskeho
zákonníka, ktorý hovorí o tom,
že nájomca nie je povinný platiť nájomné, ak nemôže prenajatú vec užívať pri splnení
zákonných podmienok.

Právnik radí

Nájomca nie je povinný platiť
nájomné, ak prenajatá vec má
chyby, resp. chybu, ktoré nespôsobil nájomca a ich vznik
viedol k tomu, že nájomca
nemôže predmet nájmu užívať dohodnutým spôsobom.
V prípade, že zmluvné strany sa
nedohodli na spôsobe užívania
veci, tak musí ísť o také chyby,
ktoré znemožňujú užívať prenajatú vec primerane jej povahe a
určeniu. Všetky vyššie uvedené
podmienky musia byť splnené
súčasne.

Za chybu možno považovať každý stav, ktorý neumožňuje vec
používať (napr. v prípade nebytových priestorov ich vyhorenie,
vytopenie, alebo odpojenie od
elektrickej energie bez zavinenia nájomcu, v prípade hnuteľných veci ich nefunkčnosť atď.).
V momente, keď nájomca zistí,
že nastali zákonné podmienky
na to, aby nemusel platiť nájomné, musí si toto svoje právo
uplatniť u prenajímateľa. Právo
na odpustenie nájomného sa
uplatňuje vždy bez zbytočné-

ho odkladu, najneskôr však do
šiestich mesiacov odo dňa, keď
vznik chýb znemožnil užívanie
prenajatej veci. Ak tak nájomca
neurobí v šesťmesačnej lehote,
jeho právo na neplatenie, resp.
odpustenie nájomného za obdobie, keď vec nemohol užívať,
zanikne.
Zákon neupravuje formu, v akej
si má nájomca uplatniť toto
svoje právo, odporúčam však
písomnú formu. Z obsahu takéhoto úkonu by malo byť zrejmé,
že ide o nárok na odpustenie
nájomného, ďalej dôvod uplatnenia si tohto nároku a dobu, na
ktorú sa tento nárok vzťahuje.
Zákon nevyžaduje, aby prenajímateľ dával akýkoľvek súhlas
k uplatneniu si tohto nároku.
V prípade, ak sa uplatní takýto
nárok a sú splnené všetky zákonné podmienky, nájomca sa
nemôže dostať do omeškania
s platením nájomného, na ktoré
sa vzťahuje § 673 Občianskeho
zákonníka. Uvedené znamená,

že prenajímateľ sa nemôže voči
nájomcovi úspešne domáhať
úrokov z omeškania, náhrady
škody, či výpovede z dôvodu
neplatenia nájomného.
Vyššie popísané právo nájomcu upravené v § 673 Občianskeho zákonníka je použiteľné v prípade nájmu hnuteľnej veci, ale aj nebytového
priestoru a nie je vylúčené
jeho použitie ani pri nájme
bytu. Aplikovať ho možno aj
v prípade, ak zmluvné strany
sú podnikatelia. Prekážkou
pri aplikácii tohto zákonného ustanovenia môže byť iba
zmluvná dohoda obsiahnutá
v nájomnej zmluve, ktorá by
takúto situáciu riešila iným
spôsobom. V prípade vzniku
akýchkoľvek rozporov alebo
odlišných názorov zmluvných
strán na uplatnenie tohto práva odporúčam kontaktovať
právnika.
JUDr. Mária Faithová
mfaithova@gmail.com

Ako pripraviť NEHNUTEĽNOSŤ na predaj

Ako prvé prichádza rozhodnutie, predať svoju nehnuteľnosť.
Samotná realizácia však prináša množstvo krokov, kým sa
celý predaj úspešne zrealizuje.
Prvým krokom je zviditeľniť
svoju nehnuteľnosť a ponúknuť
ju potenciálnym kupujúcim.
V súčasnosti sa vo väčšej mie-

re využívajú médiá. Ide najmä
o webové stránky a časopisy so
zameraním na reality. Nehnuteľnosti sú tu prezentované základnými popismi, ktoré by mali byť
stručné, avšak musia obsahovať všetky potrebné informácie.
Pri bytoch a domoch ide predovšetkým o počet izieb, rozlohu,
stav nehnuteľnosti (novostavba,
rekonštrukcia, pôvodný stav),
poschodie, či majú balkón alebo loggiu, lokalitu, prípadne
zariadenie, ak je súčasťou predaja. Základom úspešnej prezentácie nehnuteľnosti sú fotografie. Prvý dojem je veľmi dôležitý a dobré a pekné fotografie
zvyšujú záujem u kupujúcich.

Ako však dosiahnuť, aby nehnuteľnosť vyzerala na fotografiách
pekne? Je bežnou praxou, že
pred predajom majitelia odstránia drobné nedostatky, ak treba, aj vymaľujú. Pri samotnom
fotení je dôležité odložiť všetky
veci, ktoré sa bežne používajú,
aby vynikol samotný priestor
a nič nepôsobilo rušivo. Taktiež
je dôležité odložiť svoje osobné
veci, napr. fotografie, či vypnúť
televízor. Fotíme bez blesku,
pri dennom osvetlení, zachytávame celé miestnosti, aby bolo
možné z fotografie vycítiť celkovú dispozíciu a atmosféru, nezameriavame sa na detaily, ako
napr. kvety, lampy...

Kontrola správcu VLASTNÍKMI bytov

Povinnosť správcu umožniť
kontrolu nakladania s financiami vlastníkov vyplýva priamo zo
zákona č. 182/1993 o vlastníctve bytov § 8b odsek 2. písm. f:
„Pri správe domu je správca povinný umožniť vlastníkovi bytu
alebo nebytového priestoru
v dome na požiadanie nahliadnuť do dokladov týkajúcich sa
správy domu alebo čerpania

fondu prevádzky, údržby a
opráv.“ V snahe o čo najvyššiu
mieru transparentnosti medzi
vlastníkmi a správcom je vhodné, ak správca umožní a poskytne prístup k informáciám
nad rámec povinností, ktoré
mu predpisuje zákon. V praxi
sa nám osvedčili najmä tieto
metódy: • mesačné zasielanie
elektronických výpisov z ban-

kového účtu zástupcom vlastníkov • pravidelné informovanie
vlastníkov o čerpaní fondu prevádzky, údržby a opráv spolu s
jeho aktuálnym zostatkom a to
formou e-mailovej komunikácie
alebo vyvesením na nástenku
vo vchode • sprístupnenie bankového účtu bytového domu
zástupcom vlastníkov prostredníctvom pasívnej formy internet

Nehnuteľnosť by mala pred fotením a taktiež aj pred každou
obhliadkou vyzerať čo najlepšie...
Keďže tento prvý krok je naozaj
dôležitý, odporúčam obrátiť sa
na realitnú kanceláriu, kde vám
pomôžu zrealizovať celý predaj.
Sú kancelárie, kde majú maklérov školených aj na to, ako
správne pripraviť a odfotografovať nehnuteľnosť, aby ponuka
oslovila kupujúcich a chceli ju
vidieť aj osobne.
Mgr. Martina Kováčová,
realitný maklér, 0948 438 000
poradna@byvanievsenci.sk

bankingu • ďalšie možnosti
podľa požiadaviek vlastníkov.
Kontrolu nad financiami vlastníkov je vhodné zabezpečiť aj
priamo v zmluve o výkone správy a to stanovením finančných
limitov a podmienok pre správcu, za akých môže disponovať
s prostriedkami vo fonde prevádzky, údržby a opráv.
e-mail: info@aveler.sk
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ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
JUDr. Alexandra Machanová, advokát
Lichnerova 22, Senec
(oproti Polícii)
Tel. 0903 929 976
email: machanova@machanova.sk
www.machanova.sk

dovoľujeme si Vás informovať, že advokátska kancelária je
naďalej otvorená a poskytuje komplexné právne služby, a to
hlavne v oblasti:
• Obchodného práva (zakladanie a zmeny v obchodných spoločnostiach, vymáhanie pohľadávok, vyhotovovanie zmlúv,
atď.)
• Občianskeho práva (vyhotovovanie zmlúv a iných právnych
dokumentov, zastupovanie pred súdmi a inými štátnymi orgánmi, atď.)
• Rodinného práva (zastupovanie v konaní o rozvod, výživné
ako aj v iných konaniach v oblasti rodinného práva, atď.)
• Pracovného práva (pracovné zmluvy, výpovede z pracovných zmlúv, pracovné poriadky, zastupovanie v pracovnoprávnych sporoch, atď.)
• Nehnuteľností (vyhotovovanie kúpnych, darovacích zmlúv,
zmlúv o zriadení vecného bremena k nehnuteľnostiam a iných
právnych dokumentov týkajúcich sa nehnuteľností, atď.)
• Ako aj v iných oblastiach práva (dedičské, trestné, finančné,
správne, atď.)
Viac informácií získate na vyššie uvedených kontaktoch, alebo osobne v kancelárii (budova bývalej Slovenskej sporiteľne,
a.s.). Veríme, že aj Vy sa zaradíte k našim spokojným klientom.
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Stretnutie ŽIAKOV
s hokejovou hviezdou

Žiakom ZŠ Tajovského sa ani
nesnívalo, aké prekvapenie
ich čaká v bežný vyučovací,
posledný májový deň. Správa, že do školy zavítal brankár
našej hokejovej reprezentácie
Ján Laco, sa rozšírila rýchlosťou blesku.
Chodby ožili zvedavými deťmi
túžiacimi po autograme a po
možnosti aspoň na okamih
zazrieť nášho vynikajúceho
brankára.
Vzácneho hosťa privítalo aj ve-

denie školy na čele s riaditeľkou Mgr. Boženou Venerčanovou. Okamih, keď sa celá škola ozývala potleskom žiakov,
ktorý patril najlepšiemu brankárovi svetového šampionátu,
bol výnimočný a emotívny.
Pracovné povinnosti (stretnutie s pánom prezidentom) nedovolili Jánovi Lacovi zdržať
sa dlhšie, no aj tak chvíle strávené s ním boli pre všetkých
nezabudnuteľným zážitkom.
Mgr. Anna Potočárová
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Spoločenská kronika
Narodili sa
Tamara Bániková, Lenka Santiová, Laura Ježíková, Alex Molnár, Andrej Kubinec, Erik Minarovič, Maxim Buray, Dávid Prosnan, Natália Calíková, Adam Farský, Tereza Rogelová, Matúš
Jančovič, Karolína Hricová, Matúš Hrúz, Stela
Jančovičová, Michal Ruman, Vivien Mészárosová.

Manželstvo uzatvorili
Jozef Csövari - Mária Filová, Peter Pipa - Eva
Hribiková, Ing. Vladimír Šoltéš - Ing. Jana Šuťáková, Robert Matuš - Rozália Rigová, Ján
Koczka - Gabriela Molnárová, Tomáš Červenka
- Zuzana Tureková, Miroslav Kripolský - Denisa Dóková, Róbert Kollárik - Kristína Rózsová,
Prakash Narwani - Pavlína Bartoušková, Ing.
Radoslav Mašlanka - Gabriela Spitzkopfová,
Bc., Michal Erdödy - Hana Reiszová, Ing. Gabriel Galgóci - Silvia Fülöpová, Pavel Augustín
- Adriana Ligdová

Blahoželáme jubilantom
Jednota dôchodcov

Agneša Čermáková (65), Zdenko Žilinec (65),
Anna Csöböková (70), Emília Macvaldová (70),
Eleonóra Szücsová (70), Anna Váradyová (75),
Zuzana Tučnovičová (75), PaedDr. Imrich Koleda (80)

Klub dôchodcov
Anna Sidová (60), Mária Dovalovská (65), Erika Putnová (65), Anna Csöböková (70), Alžbeta
Rakusová (70), Eleonóra Szőcsová (70), Irena
Jevinová (75), Ľudovít Szabó (75), Anna Váradyová (75)

Slovenský zväz telesne
postihnutých ZO č. 215 v Senci
Lucia Strešnáková (35), Jane Urbančoková
(45), Štefan Schultz (65), Jozef Trtek (75)

Navždy nás opustili
RNDr. Štefan Minczinger (1952), Štefánia
Vizváryová (1918), Ida Dömötörová (1936), Ján
Hokša (1931), Magdaléna Borkovičová (1925),
Emil Vizváry (1925), Viliam Knap (1932).

Kto žije v srdciach svojich milých, nie je mŕtvy, je len vzdialený. Dňa 18. júna uplynulo
osemnásť rokov, čo nás opustil
náš syn Róbert Časný. S láskou spomína mama, otec, brat
a ostatná rodina. Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku. Ďakujeme.
S boľavým srdcom a plačom k tvojmu hrobu
chodíme, pri plameňoch sviečok sa za Teba
modlíme. Osud Ti nedoprial už dlhšie s nami
byť, ale zato v našich srdciach budeš stále

žiť. Dňa 2. júna uplynul rok, kedy nás navždy
opustila naša milovaná manželka a mamička
Zuzana Harisová. S láskou spomína manžel
Ludovít a dcéra Zuzana s manželom Martinom.
Klesli ruky pracovité, stíchlo srdce, ktoré tak chcelo pre nás žiť.
Dňa 13. júna uplynuli dva roky,
čo nás opustil náš milovaný
manžel, otec a dedko Ján Dóka.
S úprimnou vďakou a láskou
spomíname a prosíme o tichú
spomienku. Smútiaca rodina.
Ďakujeme všetkým príbuzným
a známym za poslednú rozlúčku
s našou drahou mamou Idou
Dömötörovou, ktorá nás navždy opustila 24. mája. Chýbaš
nám. Smútiaca rodina.
S hlbokým smútkom oznamujeme, že 14. mája nás vo veku 83
rokov navždy opustila po ťažkej
chorobe naša milovaná Anna
Hroncová, rod. Vargová. Navždy zostane v našich srdciach.
Venujte jej spolu s nami tichú
spomienku. Zároveň všetkým ďakujeme za
prejavenú sústrasť a kvetinové dary. Smútiaca rodina.
Ďakujeme všetkým príbuzným
a známym za poslednú rozlúčku
s naším drahým Pavlom Kaštílom. Navždy nás opustil 17. marca. Smútiaca rodina.
Dňa 5. júla uplynú už dva roky,
čo nás opustila naša mama,
stará mama a prastará mama
Anna Bednárová. S láskou a so
smútkom v srdci na ňu spomína
dcéra Soňa a syn Roman s rodinami. Kto ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.
Dňa 18. júna by sa bol dožil
80 rokov náš milovaný otecko
František Michalek. Stále naňho spomíname s láskou v srdci.
Dcéra Terka s rodinou a vnučkou, Františka s rodinou, Marika
s rodinou a vnukom, syn Peter
s rodinou a vnučkou aj syn Ferko.
Zavrela sa kniha na 52. strane.
Vtedy stíchol dom, osirela záhrada i dvor. Ako ťažko je bez
teba, otec náš, žiť, keď nemá kto
poradiť, potešiť. Na hrobe kytica, kahanček svieti, spomienky
manželky a Tvojich detí. Osud Ti
nedoprial dlhšie s nami byť, no v našich srd-

ciach budeš stále žiť. So smútkom si 6. júla
pripomenieme 3. výročie, kedy nás opustil
náš milovaný ocko, manžel, dedko Imrich Michalek. S láskou na neho spomínajú manželka, deti, vnúčatá a ostatná rodina. Venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
Dňa 7. júla si pripomíname 20.
výročie úmrtia
nášho
otecka
Dezidera Palču
a 30. septembra
10. výročie úmrtia našej mamičky Márie Palčovej, rod. Hupkovej. S úctou, vďakou a láskou si spomínajú
synovia Drahoš a Igor s rodinami.
Osud nikdy nevracia to, čo
vzal, len jedno Ti
vráti, spomienky
a žiaľ. Ako Vám
z očí žiarila láska a dobrota,
tak nám budete
chýbať do konca života. Dňa 31. mája uplynuli
dva roky a 30. júna uplynul rok, čo nás navždy
opustili naši rodičia, starí rodičia, súrodenci
Alexander Podolský a Mária Podolská. Kto
ste ich poznali, venujte im s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú dcéry Monika, Renata
a syn Peter s rodinami, súrodenci, ostatní príbuzní a známi.
Odišiel si kdesi vdiaľ, zostal
nám len smútok a žiaľ. Oči
plačú, srdce bolí, možno nám
čas rany zhojí. Dňa 30. júna
sme si pripomenuli druhé výročie rozlúčky s naším drahým
Štefanom Sipekym, ktorý nás
opustil vo veku 79 rokov. Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. Ďakujeme. Smútiaca rodina.
Dňa 25. júna sme si pripomenuli nedožité 80. narodeniny
našej milovanej mamičky a babičky Ireny Špánikovej. Priatelia a známi, ktorí ste ju poznali,
venujte jej prosím tichú spomienku. S láskou spomínajú
deti s rodinami.
To, že sa rana zahojí, to je len
klamné zdanie. V srdciach
nám bolesť zostala a tiché spomínanie. Dňa 5. júna uplynulo
päť rokov od odchodu nášho
drahého manžela, otca a deda
Milana Vaňatku. S láskou spomínajú manželka, deti s rodinami, vnuci a ostatná rodina.
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rada: PhDr. Gabriella Németh - predsedníčka, Ing. Helena Krajčovičová, Mgr. Marek Vincze, Mgr. Peter Szabo, Monika Škovránková,
Ing. Brigita Glončáková, Mária Rovenská, Martina Martišovičová, Ladislav Nádaský. Inzercia: 0903 621 880, sencan@senec.sk. Tlač:
PROMA, Senec. Registrované pod číslom OÚ SC-3/98. Nevyžiadané rukopisy nearchivujeme a nevraciame. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť a jazykovo upraviť. Za obsah článku zodpovedá autor, stanovisko redakcie sa nemusí zhodovať
s uverejnenými príspevkami. Nepredajné.
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Program na júl
PARK ODDYCHU – AMFITEÁTER
Premietame digitálne 2D
Začiatok filmových predstavení
od 1. júla do 20. júla o 21.30 hod.
5., 6. štvrtok – piatok
21 JUMP STREET
V akčnej komédii s názvom 21 Jump Street
- Schmidt a Jenko sa rozhodli, že hodia
problémy z mladosti za hlavu. Pripoja sa
k polícii a k jej tajnej jednotke Jump Street.
USA, nevhodné do 12 r., 109 min.
Vstupné: 3 eurá
7., 8., 9. sobota – nedeľa – pondelok
DOBA ĽADOVÁ 4: ZEM V POHYBE
Najobľúbenejšia zvieracia partička je späť!
Animovaný dobrodružný film. VB, vhodné
pre všetkých, 90 min., slov. dabing.
Vstupné: 3,50 eur
10. utorok
PRCI, PRCI, PRCIČKY: STRETÁVKA
Štvrtý diel úspešnej tínedžerskej komediálnej
série Prci, prci, prcičky. Po desiatich
rokoch sa všetci protagonisti vracajú na
stredoškolskú stretávku. USA, nevhodné do
15 r., 113 min.
Vstupné: 3 eurá

20. piatok
TADY HLÍDÁM JÁ
Rodinný film pre všetky generácie, ktorý
nadväzuje na tradične žánrovo úspešné
české komédie. Hrajú: Iva Pazderková,
Lukáš Vaculík, Jitka Ježková, Lukáš Latinák
a ďalší. ČR, vhodné pre všetkých, 107 min.
Vstupné: 3 eurá
Začiatok filmových predstavení
o 21.15 hod.
21., 22. sobota – nedeľa
AVENGERS: POMSTITELIA
V tomto akčnom filme plnom špeciálnych
efektov sa predstaví tím legendárnych super
hrdinov. Skupina rôznorodých super hrdinov
sa však najskôr musí zohrať, aby mohli
fungovať ako tím. USA, nevhodné do 12 r.
Vstupné: 3 eurá
23., 24. pondelok – utorok
NEDOKTNUTEĽNÍ
Komédia s dramatickou zápletkou o tom,
že ani od krku po prsty na nohách nehybný
človek odkázaný na pomoc druhých
nemusí stratiť zmysel života. Bláznivým,
zábavným, silným, neočakávaným a hlavne
„nedotknuteľným“, presne takým sa stane
ich priateľstvo... Najúspešnejší európsky film
tohto roku. Fr., nevhodné do 12 r., 112 min.
Vstupné: 3,50 eur

11. streda
ČERNOBYĽSKÉ DENNÍKY
Exkurzia do mesta Pripjať, kde bývali
voľakedy
zamestnanci
černobyľského
jadrového reaktora. Katastrofa spred 25
rokov si vyberá svoje obete aj v súčasnosti.
Mesto duchov nie je totiž opustené úplne...
USA, nevhodné do 15 r., 100 min.
Vstupné: 3 eurá

25., 26. streda – štvrtok
DON´T STOP
„Nerieš a užívaj si.“ Máš tiež osemnásť?
Niečo ťa neznesiteľne štve a chceš to zo
seba dostať von? Možno je najvyšší čas
začať s tým niečo robiť! ČR, nevhodné do 12
r., 98 min.
Vstupné: 3,50 eur

12., 13., 14., 15. štvrtok - pia.- so.- nedeľa
AMAZING SPIDER-MAN
Film o pavúčom super hrdinovi. V novej
snímke nás čaká rozprávanie o tom, ako sa
celý príbeh Petera Parkera a jeho rodičov
vlastne začal... USA, nevhodné do 12 r., 137
min., čes. dabing
Vstupné: 3 eurá

27. piatok
SNEHULIENKA
Nový dobrodružný príbeh je opäť plný lásky,
romantiky, ale aj závisti a zrady. Rozprávková
klasika sa vracia v ďalšej zo svojich filmových
podôb. Hrajú: Julia Roberts, Lily Collins
a ďalší. USA, nevhodné do 12 r., 106 min.,
čes. dabing
Vstupné: 3 eurá

16., 17. pondelok – utorok
ÚTEK Z MS-1
Utiecť odtiaľ je nemožné. Dostať sa tam je
šialenstvo. Príbeh, ktorému nechýba veľká
dávka napätia a humoru. Akčný sci-fi film.
Fr., nevhodné do 15 r., 95 min.
Vstupné: 3 eurá
18., 19. streda – štvrtok
AKO PORODIŤ A NEZBLÁZNIŤ SA
Čo čakať, keď čakáte, je skvelá komédia
nakrútená podľa rovnomenného bestselleru
o piatich pároch, ktorých životy prevráti
naruby nastávajúce rodičovstvo. USA,
nevhodné do 15 r., 100 min.
Vstupné: 3 eurá
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28., 29. sobota – nedeľa
ABRAHAM LINCOLN: VAMPIRE HUNTER
Prezident Spojených štátov amerických
Abraham Lincoln prišiel ešte ako malý
chlapec o matku, ktorú napadol upír. Lincoln
prisahal, že pomstí jej smrť a vyhlásil všetkým
upírom na svete vendetu. Thriller. USA,
nevhodné do 15 r., 110 min.
Vstupné: 3 eurá
30., 31. pondelok –utorok
MAGIC MIKE
Vo svojom novom filme režisér Steven
Soderbergh otvára dvere do sveta mužských
striptérov. Komédia. USA, nevhodné do 12 r.,
100 min.
Vstupné: 3,50 eur
Pripravujeme:
24.-25. augusta, piatok - sobota
PIVOFEST Senec - Slnečné jazerá juh
Výstavy
Výstava Život na oboch stranách hranice
o Rimanoch a Germánoch
Medzinárodná výstava dokumentuje kultúru
a vplyv Rímskej ríše v podunajskom priestore
na základe archeologických nálezov,
šperkov, rekonštrukcií ošatenia a iných
zbierkových a dokumentačných predmetov
pochádzajúcich z múzeí: Xántus János
Múzeum, Győr (Hu), Múzeum Jána Thaina
v Nových Zámkoch, Podunajské múzeum
v Komárne, Vlastivedné múzeum v Galante.
Výstava je sprístupnená do 26. októbra.
Stála expozícia prírody a starších dejín
Senca a jeho okolia
Osídlenie 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.
Vystavujeme aj prvú písomnú zmienku
o meste Senec!
Otvorené utorok: 10. - 16., streda - piatok:
10. - 18., sobota: 9. - 13.
www.msks-senec.sk/muzeum

Prvý prázdninový mesiac sme pre našich
zákazníkov pripravili dvojnásobné potešenie!
PO PRVÉ: Pri konzumácii nad 20 € získate 10% zľavu, ktorú môžete
uplatniť do konca júla predložením pokladničného bloku z predošlej
návštevy, ktorý má dátum z mesiaca júl 2012!
PO DRUHÉ: V rámci akcie „LUCKY 5“ môžete získať obed, či večeru
úplne ZDARMA! Stačí, ak nás navštívite štyria a „ŠŤASTNÝ PIATY“,
s najnižšou cenou svojho jedla, NEPLATÍ ANI CENT!!! Pri rovnakej
cene jedál je jedno jedlo GRATIS! Táto akcia platí každý piatok a sobotu od 18. do 21.30 a každú nedeľu od 12. do 15. hod. do konca augusta a je podmienená rezerváciou miesta najneskôr 24 hodín pred danou udalosťou!
Rezervácie: 0911 280 922; zlaty.byk.senec@gmail.com, alebo osobne v reštaurácii!
Našu kompletnú ponuku nájdete na www.zlatybyksenec.sk! Štúrova 44, oproti južnému
vchodu na Slnečné jazerá. Tešíme sa na Vašu návštevu!
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Kto je najlepší? MY!
Taký je pokrik našich dievčat
na začiatku každého športového stretnutia. Družstvo dievčat ZŠ s VJM A. M. Szencziho
môže právom mať takýto pokrik, nakoľko dokázalo tento
rok skoro nemožné. Vyhralo
všetky obvodné stretnutia vo
futbale, florbale aj hádzanej,
krásne reprezentovalo školu
aj mesto Senec na krajských
súťažiach a obstálo aj v konkurencii športových škôl. Za najväčší úspech však môže považovať majstrovstvá Slovenska
vo futbale dievčat, Coca-Cola
Cup, kde sa umiestnilo na 5.
mieste. Mgr. Beatrix Hlaváčová

Ki a legjobb? Mi!
Ezzel a kiáltással álltak fel
az iskola lányai minden egyes mérkőzésre az év folyamán. Nem csak buzdítás ez
a kiáltás, hanem tény. Ez a
nagyszerűen összekovácsolt
csapat ugyanis megnyert minden járási mérkőzést,maguk
mögött hagyva a járás összes
iskoláját. Méltón képviselte
iskolánkat és városunkat a
kerületi és az országos bajnokságon is. Ebben az évben

az iskolánk lánycsapata, mind
a Pozsony kerület legjobb
lány focicsapata (megnyerve
a járási, majd kerületi bajnokságokat, sportiskolákkal is
megmérkőzve) került be a
Coca-Cola és a Szlovák futball szövetség által szervezett
„Coca-Cola školský pohár“
országos döntőjébe, melyre
május 16-17-én került sor a
Szenci Nemzeti Tréning Centrum pályáin. Az ország nyolc

Gaudeamus IGITUR...
Mesiac máj bol pre štvrtákov
posledným, ale najťažším mesiacom v škole, veď maturovali, skladali skúšku dospelosti.
Pred maturitami absolvovali
aj nezabudnuteľnú tradíciu,
rozlúčku so školou. Študentov
čakalo prekvapenie, originálna výzdoba triedy v podobe
šachovnice a šachových figúrok. Po slávnostných príhovoroch a rozdaní pamätných
listov sa študenti tradične vybrali po pešej zóne - Lichnerovej ulici do Základnej školy
A. M. Szencziho, kde väčšina
absolventov získala základy
potrebné pre stredoškolské
vzdelanie. Cestou sa zastavili pri Soche A. M. Szencziho,
kde položili veniec. Po celej
ceste spievali známe piesne.
Gaudeamus igitur...

kerületéből nyolc iskola mérkőzött meg a csodálatos díjért, amely egy utazás a Londoni Olimpiai játékokra. Sajnos ez nekünk nem sikerült,
de a lányok megmutatták,
hogy tudnak küzdeni. Csapatunk három meccset játszott
a csoporton belül, melyben
egyszer
győzedelmeskedtünk, egyszer volt döntetlen
és egyszer veszítettünk. Az
összetett számlálásban a gy-

önyörű ötödik helyet értük el.
Köszönet Farkas Miklósnak és
Bertók Vladimírnak, akik taktikai tanácsokkal látták el a lányokat, így segítették a csapatot jobb eredményhez. Persze
nem lehet megfeledkezni
azokról sem, akik szurkolni
jöttek a rossz idő ellenére is.
Köszönet az igazgató néninek, aki lehetőséget adott
arra, hogy részt vegyünk ezen
a mérkőzésen.

Még fiatal vagy, légy vidám...

A májusi hónap a negyedikeseink utolsó, de egyben a legnehezebb hónapja volt az iskolánkban, hiszen az érettségi vizsgán
kellett teljesíteniük. De az érettségi vizsgát megelőzte egy nagyon szép hagyomány, a ballagás. Május 18-án az ötletesen
díszített osztály (sakktábla és
a figurái) várta a negyedikeseinket.
Az ünnepi beszédek, emléklapok kiosztása után a hagyományokhoz hűen elindultunk
a Lichner utcán a Szenczi Molnár Albert Alapiskolába, ahol
a diákjaink zöme megszerezte
a középiskolás tanulmányokhoz
szükséges alapokat. Útközben
megálltunk a Szenczi Molnár
Albert-szobornál, ahol koszorúztunk. Egész úton az ismert
Kontár Zsuzsanna, a Közös Igazgatású Magyar Tanítási Nyelvű Is- dalokat énekeltük. Ballag már
a vén diák, tovább, tovább...
kola igazgatója
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Igaz ember.
Ki az ember? aki szeret!
aki mindig csak jót tehet!
kinek szíve tárva - nyitva,
ki az embert sosem szidja!
aki a jót veti, szórja,
reggel, este, minden korban,
ilyen ember akárhol él,
szívetszívért áldoz, cserél,
nem a vagyon drága neki,
amit megtesz:ingyen teszi!
igaz ember tiszta példa!
hűn cselekvő, sosem léha!
fegyvere bő, hű szeretet.
amit tőle el nem vehet
sehol senki, bármi nagy úr,
a szeretet mindenen túl
jövőtterem, szebbet, jobbat,
alapot rak, mi nem korhad,
vezet, tanít testvérségre,
a töretlen emberségre!
igaz ember halhatatlan,
mert jól tudja: tarthatatlan
a gonoszság minden tájon,
ezért mindig készen álljon
csak jót tenni sokszor, gyakran,
ami fénylik, ha kipattan
a szeretet sok szikrája,
mi új kort hoz a világra!
ahol a fény örök, marad,
ahol a rossz törik, szakad,
ahol jövőnk csak miénk lesz,
ahol a jó már el nem vesz!
ott az ember valamennyi
egymást fogja megölelni,
kéz a kézben, együtt mindig,
testvérségben el sírig!
igazember magán kezdi,
ami téves, azt elveti!
mert csak így lesz példa másnak,
amit tőle sokan várnak!
az ő útja, habár nehéz,
de ő rója, mert ő merész!
szíve lángja azt mutatja,
arra, menjen, ahol sújtja
kór és sok gond embertársát,
végén hagyja önönmagát,
így lesz boldog, lesz öröme:
megértést hoz így a földre!
EZ Ő DOLGA A VILÁGON:
HŰN SZOLGÁLJON,SOSE ÁRTSON!
Mgr. Katona Roland
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Malí BOJOVNÍCI s medailami

Traja najlepší mali zo svojich prvých medailí veľkú radosť.

Na svojich prvých pretekoch
získali malí karatisti z klubu
Seiken Senec tri medailové
umiestenia.
V športovej hale vo Viničnom
sa uskutočnilo 4. kolo Otvorených majstrovstiev BÚK Goju
ryu. Organizovala ich Bratislavská únia karate a v premiére sa
na nich zúčastnili aj karatisti zo
Školy Karate Senec pod športovým názvom Seiken Senec
v disciplínach kata a kumite.
Pod vedením trénerov Ladislava

Heringeša (4. Dan), Petra Oboňu
(1. Kyu) a Gabriely Heringešovej
(2. Kyu) dokázali, že karate ich
baví, tieto majstrovstvá preverili
ich výkonnosť a snaživosť.
Malí karatisti svojou bojovnosťou nechali za sebou aj kluby,
ktoré majú tradíciu už desiatky
rokov. (Senecký klub funguje
od septembra 2010). Z celkového počtu 17 zúčastnených klubov sa umiestnili na 10. mieste.
Za klub Seiken SENEC súťažilo
sedem detí, obsadili tri medailo-

vé miesta. V kategórii kata ml.
žiačky (8.-9. A) skončila Nela
Fülöpová na 3. mieste, v kumite
ml. žiačky (8.-9.r. +35 kg) Liana
Fittová bola 2., a v kumite chlapcov (5.-7.r. -24 kg) Samko Heringeš zvíťazil. Všetky deti svojou
bojovnosťou aj získanými medailami potešili nielen seba, ale
aj trénerov a rodičov.
Klub je zameraný zatiaľ na deti
od päť do desať rokov z dôrazom na všestranný rozvoj pohybových schopností. (r)

Šachisti súťažili
aj HODNOTILI
Za účasti 40 šachistov sa už
tretíkrát konal Senecký Open
v Rapid šachu. Umiestenia
- dospelí: 1. Peter Balogh, 2.
Pavel Pušec (obaja Senec), 3.
František Jablonický (Modranka), juniori: 1. Martin Jablonický (Modranka), 2. László Takács
(Dunajská Streda), 3. Renata
Koloditsová (Senec), žiaci: 1.
Barbora Cíbiková (Senec).
Celoročnú prácu klubu – do-

Renata Koloditsová sa v Rapid šachu medzi chlapcami nestratila.

siahnuté ciele vyhodnotil Mgr.
László Mészáros. Informoval aj
o zámeroch. Uviedol, že aj keď
sa postupy do vyšších súťaží

VÍŤAZMI sa stali všetci

Už ôsmy ročník tradičného futbalového
turnaja amatérov sa uskutočnil na štadióne NTC. Stretávajú sa tu zamestnanci,
spolupracovníci, známi a priaznivci športu na turnaji firiem.
Celé podujatie pod patronátom primátora Karola Kvála organizovali starší páni
mužstva Gafuga.
Všetci účastníci si nielen schuti zahrali,
ale aj pochutili na klobáse či guláši. Nekompromisné zápasy medzi sebou zvádzali mužstvá MsÚ Senec, ELV Produkt,
El-tras, Kválstav, Stavrem, Nagel Sloven-

veľmi tesne nepodarili, v nasledujúcej sezóne sa o to pokúsia
opäť.
(r)

sko a nováčik turnaja Stav-color. Putovný
pohár získalo až po penaltách a výkone
v poriadnom daždi mužstvo MsÚ Senec. Víťazmi sa však stali všetci účastníci
a každý, kto prišiel podporiť šport a kolegov či priateľov. Ocenenia okrem mužstiev dostali aj jednotlivci.
Výsledky: 1. MsÚ Senec, 2.-7. všetci, čo
prišli hrať, jednotlivci: najkrajší gól Miroslav Puškás (Kválstav), najlepší obranca Rudolf Bittner (MsÚ Senec), najlepší
brankár Martin Matúš (Nagel), Cena fairplay Jaroslav Šarmír (Kválstav).
(ik)
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Turnaj, ktorý z PAMÄTE nevymažú
Najúspešnejším
domácim
tímom medzinárodného mládežníckeho turnaja Okres
Senec a jeho priatelia sa stali
hráči prípravky A. Vo finále na
štadióne vo Veľkom Bieli zvíťazili nad celkom Senta 2:1.
Ani jedno z ďalších deviatich seneckých mužstiev nezískalo medailové umiestenie. V porovnaní
s minulým rokom, keď sedem
seneckých celkov sa umiestnilo na prvom, resp. druhom, či.
treťom mieste, je to ústup z pozícií úspešnosti. Napriek tomu
Megaturnaj zaznamenal športovo-spoločenský úspech, keď
sa jeho organizátorom sypali
pochvaly z každej strany. Napr.
ako uviedol Ivan Kolembus, tréner Hradca Králové poznamenal: Chlapci, neviem, čo ste za
to dostali, ale viem, že ste to robili zo srdca... Navyše mužstvo
starších žiakov A získalo Cenu
fair play, na ktorej sa zhodli via-

cerí. Megaturnaj so svojím 14.
ročníkom je oslavou mládežníckeho futbalu, hrali na ňom
chlapci od šesť do 15 rokov zo
šiestich krajín. Radosť z tejto
hry poznamenala už sprievod
výprav pešou zónou mesta a
slávnostné otvorenie turnaja na
mestskom úrade, odkiaľ prišiel
mladých futbalistov pozdraviť aj
bývalý výborný hráč a šéf Únie
ligových klubov Dušan Tittel.
Futbalistov v rámci zápasov privítali v deviatich obciach, finále
sa hralo na štadióne vo Veľkom
Bieli. Všade vládla horúčava,
napriek tomu bez problémov
1740 hráčov odohralo 220 zápasov, ktoré už z pamäti nevymažú. Tak ako zostali v spomienkach napr. Filipa Šeba, Mareka
Hamšíka či Vlada Weissa. Priateľská atmosféra a starostlivosť
organizátorov sú motiváciou
pre kluby, navštíviť tento mládežnícky turnaj opäť.
Eva Lauková, foto Ján Lauko

Veľká radosť prípravky A po víťaznom góle

TRÉNER Sendecký v SFM Senec skončil
Tréner prípravky A Rastislav Sendecký (41) viedol celok, ktorý sa
ako jediný zo seneckých tímov dostal do finále Megaturnaja a napokon zvíťazil. O to viac nás prekvapila správa, že skúsený tréner
a bývalý futbalista dostal pár dní na to od vedenia klubu „ponuku“,
pracovať s ďalšími deťmi od začiatku – od najmenších pusiniek.
Pritom svojich chlapcov viedol päť rokov a dosahoval s nimi veľmi
dobré výsledky aj v predchádzajúcich rokoch, keď za rok 2010 bol
jeho celok vyhodnotený ako najlepší a v uplynulej sezóne skončil v
súťaži na 2. mieste za Slovanom Bratislava. „Zamrzelo ma to, chcel
som s nimi pokračovať aspoň do žiackych súťaží,“ vraví tréner. Preto sa rozhodol, že v klube SFM Senec končí. Kde ho kroky zavedú,
zatiaľ nevie, ale pri obľúbenom futbale chce zostať naďalej.

Watberg víťazom v NAPÍNAVOM finále
Senecká hokejbalová liga má
svojich hrdinov: hráči Watber
Senec zvíťazili v treťom finálovom zápase 2:5 a uchopili tak
celkové víťazstvo už po tretí
raz v rade.

Play-off súťaže sa hralo na
dva víťazné zápasy. V prvom
dominovali Orly z Modry (6:5),
v druhom zvíťazil Watberg
(0:3). Napínavé rozhodujúce
stretnutie sa hralo na ihrisku
v Modre a tak domácich poháňali dopredu aj diváci. O to
ťažšiu úlohu mali Senčania,
ich priaznivci však hlasivkami
nezaostávali. V treťom zápase rozhodla prvá tretina, ktorú
Senčania vyhrali 3:0. Zo strany
Orlov bolo cítiť nervozitu, obja-

vili sa zákerné fauly. Po zápase
však emócie upadli, Modrania
uznali, že Watberg bol lepší.
Kapitán Róbert Kováč, skúsený
útočník: „V play off sme začali
zle, napokon sme zmenili takti-

ku, vymazali sme ich najlepších
dvoch hráčov. Veľmi dobre nám
zachytal brankár Adrián Nogely a celé mužstvo dodržalo, na
čom sme sa dohodli.“
Úspech Senčanov podčiarkol

aj ďalší tím Playboy Senec,
ktorý skončil na 3. mieste, keď
zdolal Pavúkov z Pezinka 2:0.
Viac foto na www.senec.sk
Eva Lauková, foto Ján Lauko

Letné tenisové kempy v Senci
Chceš sa počas letných prázdnin športovo zabaviť? Chceš sa niečo nové naučiť? Chceš spoznať nových kamarátov?
Ak nechceš stráviť celé letné prázdniny pred televízorom a pred počítačom, neváhaj a prihlás sa na letný tenisový kemp!
TK PROFI Senec, ako prvý tenisový klub v Senci, organizuje počas letných prázdnin letné tenisové kempy pre deti.
Sú pre deti od 6-14 rokov, ktoré majú záujem sa športovo zabaviť a naučiť sa základy
dnes tak populárneho športu, akým je TENIS.
Ak máš záujem a chuť stráviť letné prázdniny aktívnym pohybom, neváhaj a prihlás sa!
Bližšie info nájdeš na www.tk-profi.sk.
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Jánoš DOPĹŇA káder
Futbalisti ŠK SFM Senec už
naplno zarezávajú v príprave
na nastávajúci ročník II. ligy.
Tréner Anton Jánoš má zatiaľ
k dispozícii 17-členný káder
vrátane šiestich hráčov z domáceho dorastu.
Kto opustil mužstvo?
-Z tímu odišli Habaj, Halenár,
Timm, Šnegoň a Matlák, otáznik visí nad Tomášekom, ťahajú
ho do Myjavy. Gogolák trénuje
v Trnave, bolo by dobré, keby
sa vrátil. Neistý je aj Belkovics,
zatiaľ je u nás na hosťovaní, ale
môže sa stať, že si ho Dunajská
Streda vezme späť. Zo skúšky
v Zlatých Moravciach sa vrátil
Trajcsik, Matláka si nechali.
Martin Matlák bol dlhoročnou
brankárskou jednotkou, oporou mužstva. Koho máte do
bránky namiesto neho?
-Zatiaľ chytajú Milošovič a Kollár. Ak sa to pozitívne utrasie,
Štefan Kollár sa z pozície môjho asistenta presunie na post
brankára, ostane aj trénerom

brankárov. Môže sa však stať,
že pribudne ešte jeden brankár.
Na čo kladiete v príprave dôraz?
-Aby sa mužstvo dalo dohromady, aby bolo dobrým kolektívom.
Pracovali sme na kondičke, teraz sa už viac zameriavame na
hernú časť. V prípravných zápa-

soch sme zdolali dve mužstvá
Corgoň ligy, Senicu 2:0 a Zlaté
Moravce 4:0, na turnaji v Kokave sme vyhrali s Moldavou nad
Bodvou 3:2 a prehrali s Rimavskou Sobotou 0:1.
Ktoré posty potrebujete posilniť predovšetkým?
-Jedného hráča potrebujem do
stredu zálohy. Zatiaľ nejakých
skúšam. Z Trnavy prišiel Roland
Szabó, bol by dobrý k stopérskej dvojici Trajcsik, Polgár, no
napokon sa rozhodol ísť inde.
Posilniť treba aj kraj zálohy, zatiaľ takého hráča hľadám.
Nový ligový ročník sa začína
21. júla, hráte doma (v čase
našej uzávierky ešte nebol
známy súper, pozn. red.).
V uplynulom ročníku ste skončili na peknom 4. mieste. Aké
sú ciele teraz?
-Zatiaľ nemám informácie o vytýčenom cieli. Vedenie klubu rokuje s novým sponzorom, mnoho vecí závisí aj od výsledkov
týchto rokovaní.
Eva Lauková, foto Ján Lauko
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MARTIN
do Corgoň ligy

Je odchovancom seneckého
futbalu, doteraz chytal za SFM
Senec. Brankár Martin Matlák
však dostal ponuku, ktorá sa
neodmieta. „Vo Vione Zlaté Moravce som bol týždeň na skúške, až potom sa vyjadrili, že ma
berú do tímu.“ Splnil sa mu sen,
bude chytať v najvyššej Corgoň
lige. „Využil som šancu, mám 26
rokov a druhý raz by už prísť nemusela.“ Za Senec chytával pravidelne, bol jednotka. V Zlatých
Moravciach sa zatiaľ musí uspokojiť s postom dvojky. V brankárskej svätyni tam kraľuje Martin
Kuciak. „Budem čakať na svoju
príležitosť a keď príde, chcem ju
využiť,“ vraví M. Matlák.
(el), foto Ján Lauko

Legendy VÍŤAZOM miniligy
Víťazom premiérového ročníka Futbalovej miniligy Senca
sa stalo favorizované mužstvo
FC Legendy.

Posledné kolo miniligy spojilo
jej vedenie (Radoslav Dosedel, Juraj Gubáni, Róbert Jonáš) aj s vyhodnotením súťaže. Víťazi z FC Legendy prešli
celým ročníkom bez prehry,
jedinú stratu bodov im pripravilo mužstvo TJ Šenkove deti
v predposlednom kole. Na
druhom mieste sa umiestnili

muži z FC SC Devils, ich posledné meranie síl s víťazom
ligy bolo krásnou bodkou za
prvým ročníkom. Bronzové
medaily si vďaka vyrovnaným
výkonom počas celej sezóny
zabezpečili TJ Šenkove deti.
J. Gubáni: „Ďakujeme predovšetkým hlavným partnerom
- sponzorom Základnej škole
Mlynská, mestu Senec, firme
STAVREM a ďalším, ktorí nás
po celý rok podporovali.“
Eva Lauková,
foto Ján Lauko

Basketbalový GABBO Cup
Sever Slnečných jazier – Gardénka opäť žila basketbalom.
Dva dni sa tu konal III. ročník
GABBO Cup 2012.
Turnaj zorganizoval Školský
športový klub GAB Senec. Hralo
sa na vynovených košoch a predovšetkým na veľkom „poskladanom modrom“ ihrisku. Mladší
žiaci bojovali s veľkým nasadením, no napokon v boji o tretie
miesto podľahli MBK Karlovka
26:29. Prvý deň turnaja patril aj
najmenším hviezdičkám – prípravke. Deti bojovali v štyroch
skupinách. Basketbalovú loptu
si vyskúšali aj rodičia v súťaži

Kráľ strelcov a pomohli svojim
deťom, lebo aj ich body sa zaratúvali do celkového poradia.
Družstvo GABBO 1 skončilo
napokon druhé, GABBO 2 na 4.
mieste.
Na druhý deň sa proti sebe postavili budúci kadeti z piatich
tímov – Inter Bratislava, BK Klokani Komárno, BK Pezinok, TJ
Třebíč a domáce družstvo GABBO MBKK Senec. Hralo sa systémom každý s každým, domáci
tím GABBO MBKK Senec napokon vyhral s tromi víťazstvami
a jednou prehrou.
viac foto na www.senec.sk
Eva Lauková, foto Ján Lauko
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Talent na STUPNI víťazov
Má za sebou len trištvrte roka
prípravy a už získal striebornú medailu na majstrovstvách
Slovenska v naturálnej kulturistike v juniorskej kategórii,
konali sa vo Veľkom Grobe.
Nominoval sa na majstrovstvá
sveta v Karlových Varoch,
ktoré sa konali v posledný júnový deň. Napriek nepríjemným zdravotným problémom
skončil na peknom siedmom
mieste.
Senecký kulturista Miroslav
Koczka (18) je aj podľa úspešného slovenského kulturistu
Pavla Ferenca prirodzený talent,
mal dohľad nad jeho prípravou,
usmerňoval ho. Čo Mira ku kulturistike priviedlo? „Dva-tri roky
som cvičil len tak, rekreačne,
bavilo ma však experimentovať,
upravovať si stravu. Rozhodol
som sa, že to skúsim aj súťažne. Majstrovstvá Slovenska boli
moje prvé preteky vôbec.“
Ako sa na ne žiak seneckého
gymnázia pripravoval? „Predo-

Plavecké
ČORO-MORO
Plavecký klub DELFÍN Senec
usporiadal v bazéne hotela
Zátoka Plavecké čoro-moro
pri príležitosti ukončenia plaveckej sezóny v klube. Deti
ukázali rodičom, čo sa v priebehu roka naučili. Staršie plavecké spôsoby kraul, znak,
motýlik, mladšie rôzne plavecké prvky, pomocou ktorých
sa učia techniku plaveckých
spôsobov. Každé dieťa dostalo Mokré vysvedčenie a sladkú odmenu. Trénerka PaedDr.
Valéria Pipiašková: „Ďakujeme
všetkým rodičom za ich trpezlivosť a čas, ktorý venujú svojim
deťom. V tomto veku sa takmer
stále niečo deje a dieťa má
šancu byť dennodenne v našich očiach na stupni víťazov,
obdarované uznaním a šťastím. Športovanie detí by malo
byť hlavne o hodnotách a nie
o výkonoch, o to sa v našom
plaveckom klube DELFÍN Senec snažíme už šesť rokov.“
Kontakt: 0903 027 081

Miro na majstrovstvách Slovenska, prvých úspešných pretekoch.

všetkým treba dodržať stravovací režim. Obedy do školy som
si robil väčšinou sám, mama
trochu frflala, že je neporiadok
v kuchyni (smiech). Jedol som
predovšetkým vaječné bielky,
menej žĺtky, ryžové chlebíky,
ovsené vločky, kuracie mäso

pripravované na pare, alebo
grile, ryžu bielu aj naturálnu
a zeleninu. Cvičil som päťkrát
do týždňa, niekedy aj dvojfázovo. Bolo to náročné, snažil som
sa o súmernosť, ktorá je veľmi
dôležitá, preto som musel väčšiu pozornosť venovať chrbtu,

popracovať na jeho svalovej
hmote.“
Na svoju prvú súťaž sa tešil. Absolvoval povinné pózy, porovnávanie, voľnú zostavu. Keď sa dostal do finále, veľmi sa potešil.
No a strieborný víťazný stupeň
to len znásobil. Ako ho doma
odmenili? Smeje sa: „Jedlom,
dal som si rezne!“
Na majstrovstvách sveta si vychutnal atmosféru podujatia, na
ktorom sa zúčastnili pretekári
z dvadsiatich krajín. Išlo o najväčšiu akciu svojho druhu, aká
sa uskutočnila v krajinách strednej či východnej Európy. Mladý
Senčan bol pri tom.
Naturálnej kulturistike sa Miro
chce venovať naďalej, výkonnostne sa bude snažiť ísť ešte
vyššie. „Pripravím sa na jesenné súťaže a na budúci rok by
som chcel zaútočiť na najvyššiu
slovenskú priečku, ale aj uspieť
na veľkých medzinárodných
pretekoch.“
Eva Lauková
foto Aktin, Marek Mičánek

Vylovili OSEM medailí
Na otvorených majstrovstvách Slovenska v synchronizovanom plávaní v Bratislave získali senecké pretekárky
z klubu Aquatica štyri medaily, na otvorených majstrovstvách Rakúska ďalšie štyri.
Titul
majsterky
Slovenska
v kategórii mladšie žiačky
C si vyplávala žiačka I.A triedy
ZŠ Mlynská Petra Smandrová. Zuzana - Tereza Neczliová
z III.A triedy tej istej školy skončila tretia v kategórii mladšie
žiačky B. V rovnakej kategórii

zvíťazila Silvia Solymosyová,
druhé miesto obsadila žiačka
II.D triedy ZŠ Tajovského Vanda
Vláčilová. V starších žiačkách si
duo Nina Vrábelová - Michala
Smandrová z Gymnázia Antona
Bernoláka vyplávalo bronzové
medaily.
Vo výborných výkonoch pokračovali senecké akvabely aj
na otvorených majstrovstvách
Rakúska vo Viedni. V kategórii
mladšie žiačky C Petra Smandrová skončila druhá v povinných figúrach i v sólach. Medzi

Duo Vrábelová - Smandrová získalo bronz.

mladšími žiačkami B Zuzana
- Tereza Neczliová spolu so
Silviou Solymosyovou a náhradníčkou Vandou Vláčilovou
obsadili tretie miesto v pároch.
Tím mladších žiačok B Športového klubu AQUATICA v zložení: Zuzana - Tereza Neczliová,
Silvia Solymosyová, Vanda Vláčilová, Alexandra Oborníková si
vyplával pekné druhé miesto.
Dvojica Nina Vrábelová a Michala Smandrová siahla tiež na
medailu, umiestnila sa na tretej
Eva Lauková
priečke.

Medailistky z kategórie mladšie žiačky B

