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Nové tváre doplnili futbalový káder SFM Senec (str. 15)

Stolnotenisový
SVIATOK

Dostať sa zo Senca do futbalo-
vej akadémie anglického klubu 
nie je nemožné. Dokázal to 16-
ročný brankár ŠK SFM Senec 
Jakub Špiriak, ktorý 13. júla 
podpísal dvojročný kontrakt 
s FC Derby County. Je prvým 
hráčom SFM Senec, ktorý sa 
do takejto akadémie dostal. 
Nebolo to však jednoduché, 
od seneckého Megaturnaja      
v júni 2010, kedy si ho prvý raz 

všimol agent zvažujúci jeho 
pôsobenie v anglickej akadé-
mii, uplynuli dva roky, počas 
ktorých na sebe tvrdo praco-
val. Ponúkla sa mu šanca a on 
ju využil. Tréner Viktor Miko, 
ktorý ho v SFM Senec viedol 
šesť rokov, ale aj tréner bran-
károv tohto klubu Štefan Kollár 
sú na svojho zverenca právom 
hrdí.          (el, foto Ján Lauko)

viac na str. 16  

Pod záštitou 
Slovenského 
stolnoteniso-
vého zväzu 
a primátora 
mesta Senec 
sa v utorok 4. 
septembra od 19. hod. uskutoč-
ní medzištátne kvalifikačné stret-
nutie v stolnom tenise o postup 
na majstrovstvá Európy 2013 
medzi družstvami Slovenska        
a Anglicka.   (viac na str. 13)

Čarovná vôňa ľudových remesiel sa niesla Sencom. Zaplavili pešiu zónu a Námestie 1. mája, po prvý raz sa tu konalo podujatie, ktoré 
organizovalo Občianske združenie Tradičné ľudové umelecké remeslá spolu s mestom. A ľudia si pochvaľovali. So svojimi výrobkami sa 
predstavili rôzni remeselníci, ktorí predviedli aj názorné ukážky výroby. Kováči, rezbári, zhotovitelia lán, svojím umením očarili aj čipkár-
ky. Objavili sa výrobky ozdobné aj úžitkové, z hliny, dreva či prútia. Predávali sa aj klobúky, na hodváb maľované šatky, netradičné hračky 
a stavebnice, koberce i prikrývky. A deti sa mohli pohojdať aj na drevených koníkoch... Chýbať samozrejme nemohli typické sladkosti, 
z ktorých dominovali medovníky.                                                                                                                                              (el), foto Ján Lauko

Prvý v ANGLICKEJ akadémii
Brankár Jakub Špiriak dokázal to, čo dosiaľ žiadny senecký futbalista



Na pracovnom stretnutí komu-
nitného sociálneho partner-
stva sa diskutovalo o problé-
moch a riešeniach týkajúcich 
sa zamestnávania zdravotne 
postihnutých. 

Konferenciu zorganizovalo ob-
čianske združenie TENENET. 
Bola pilotným stretnutím za-
meraným na vytvorenie funkč-
ného modelu medzisektorovej 
spolupráce verejných, súkrom-
ných a neziskových organizácií 
venujúcich sa sociálnej pomoci 
zdravotne postihnutým ľuďom             
s cieľom opätovného začlene-
nia na trh práce. 
Na stretnutí sa zúčastnila aj 
bývalá predsedníčka vlády 
Iveta Radičová, podpredsed-
níčka BSK Gabriella Németh, 
Janka Šípošová - hlavný radca 
podpredsedníčky NR SR Eri-
ky Jurinovej,  Miroslav Cangár                 
z ministerstva práce. Pozvanie 

prijali aj zástupcovia mesta 
Senec viceprimátorka Helena 
Nemcová, prednostka Jarmila 
Répássyová, vedúca odboru 
sociálnych služieb Jana Matu-
lová, zástupkyňa UPSVAR v Pe-
zinku Mária Poljovková, vedúca 
aktívnych opatrení trhu práce. 
Zo sociálnych neziskových or-
ganizácií sa zúčastnili zástup-
covia viacerých chránených 
dielní  a neziskových organizácií                               
z  BSK.  
„Hľadanie cesty vzájomnej 
spolupráce štátnej správy, sa-
mosprávy, donorov projektov          
a sociálnych neziskových orga-
nizácií je nevyhnutným krokom 
k zlepšeniu kvality života zdra-
votne postihnutých ľudí žijúcich 
v danom regióne,“ povedala       
I. Radičová. 
Organizátorka stretnutia z ob-
čianskeho združenia TENENET 
Elena Kopcová uviedla, že do 
budúcnosti je v súvislosti so 

zamestnávaním zdravotne pos-
tihnutých ľudí v regióne dôleži-
tá vzájomná spolupráca a po-
moc neziskových organizácií 
– odporúčanie zapojiť sa do už 
existujúcej sociálnej platformy 
– sociofórum pod Nadáciou 
SOCIA, ale aj  zapojenie všet-
kých aktérov (štátnej správy, 
samosprávy, neziskových so-
ciálnych organizácií a tiež pod-
nikateľov zo súkromného sek-
tora) do riešenia problematiky 
zdravotne postihnutých ľudí v 
regióne. Rovnako je dôležité 
legislatívne upraviť motiváciu 
zamestnávateľov, zamestnávať 
zdravotne postihnutých ľudí, le-
gislatívne vzájomné prepojenie 
sociálnych služieb so službami 
zamestnanosti. Dôraz sa kladie 
aj na podporu nového zákona           
o dlhodobej starostlivosti, záko-
na o obsahovej reforme školstva 
atď.                         Eva Lauková

foto Ján Lauko
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 HOVORILI o postihnutých

Astronomické združenie SO-
LAR na záver roku 2012 pri-
pravilo trilógiu astronomic-
kých prednášok venovaných 
propagácii profesionálnej 

astronómie na Slovensku. 
Prednášky priblížia históriu 
vzniku, pozorovací program 
a techniku troch najväčších 
astronomických pracovísk, 

ktoré sú  na Slovensku.
• 12. septembra Doc. RNDr. 
Ján Svoreň, DrSc. (zástup-
ca riaditeľa Astronomického 
ústavu SAV v Tatranskej Lom-

nici), http://www.astro.sk/
• 10. októbra RNDr. Igor Ku-
dzej, CSc. (riaditeľ Vihorlatskej 
hvezdárne v Humennom AO 
Kolonica), http://www.astro-
kolonica.sk/
• 7. novembra Dušan Kalman-
čok ( správca Astronomického 
a geofyzikálneho observatória 
UK v Modre), http://www.daa.
fmph.uniba.sk/
Prednášky sa konajú o 18. 
hod. v ZŠ A.M. Szencziho.
Viac informácií nájdete na 
www.solarastronomy.sk

 (r)

Profesionálna ASTRONÓMIA aj v Senci

Klub dôchodcov pozýva 3. 
októbra (streda) o 16. hod. na 
stretnutie pri príležitosti Mesia-
ca úcty k starším a privítanie 
80-, 85- a 90-ročných jubi-
lantov. Miesto: SOŠ Kysucká 
14. Večera a príjemná hudba 
sú zabezpečené! Prihlásenie          
v KD: 24., 25., 26. septembra 
medzi 14. - 17. hod.         (hm)

Pozvánka Klubu 
DÔCHODCOV

Burz sa uskutoční 15. sep-
tembra od 9. do 12. hod. na 
trhovisku na Šafárikovej ul. (pri 
autobusovej stanici). Záujemci 
sa môžu prihlásiť do 12. sep-
tembra. Mamičky, ktoré majú 
záujem predávať oblečenie po 
svojich deťoch, kontaktujte tel. 
čísla pre bližšie info: 
0903 531 574, 0902 690 471.

Burza detského 
OBLEČENIA

Dňa 1. septembra (sobota)     
o 15. hod. sa uskutoční už 12. 
ročník Seneckého festiva-
lu dychovej hudby. Koná sa           
v seneckom amfiteátri (Parku 
oddychu), v prípade nepriazni-
vého počasia sa prekladá do 
kinosály mestského kultúrneho 
strediska. Hrajú dychové hudby                     
z Ivanky, Senčanka, Nadličan-
ka, Vištučanka a Stráňanka 
(ČR). Program uvádza Ľubomí-
ra Antaleková.                       (r)

Festival 
DYCHOVIEK
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Uzávierka septembrového 
čísla mestských novín Senčan

je v utorok 18. septembra.

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

Nedostatok zrážok spôsobil, že 
aj v Senci klesli hladiny jazier     
a spodnej vody. Jazero Kövecs-
tó vyschlo až do dna, preto 
mesto využilo tento stav a zača-
lo ho prehlbovať a odstraňovať 
bahno. Väčšie ryby predtým 
vychytali. Ako uviedol ochra-
nár prírody Ing. Ján Maglocký, 
pod vplyvom horúčav vyhynuli 
sladkovodné lastúry – korýtka 
rybničné. „Keď naprší a zdvihnú 
sa podzemné vody, zaplní sa aj 
toto jazierko, ktoré má vyslo-
vene prírodný charakter. Je aj 
hniezdiskom  divokých kačíc, 
ktoré sem pravidelne prilietajú.

(el), foto Ján Lauko

Prehlbujú jazierko KÖVECSTÓ

Seniori, pozor! Seniori, pozor! Seniori, pozor!

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

Vzhľadom na trestnú činnosť 
páchanú na senioroch Okres-
né riaditeľstvo Policajného 
zboru v Senci upozorňuje na 
možné prípady, na ktoré by si 
seniori mali dať pozor, spolu 
s radami, čo treba v takýchto 
prípadoch urobiť:
• Niekto vám zavolá domov      
a predstaví sa ako váš príbuz-
ný – syn, dcéra, vnuk a žiada 
vás o finančnú pomoc s tým, 
že pošle pre peniaze kamaráta: 
- zavolajte ihneď vášmu príbuz-
nému, za ktorého sa vydáva                            
a overte si to,- nedávajte penia-
ze osobe, ktorú nepoznáte.
• Niekto vám zazvoní pri dve-
rách a povie, že robí akciu na 
čokoládu značky Orion s tým, 
že ide k vám nalepiť samolepku 
hviezdy na okno: -nevpúšťajte 
neznámu osobu k sebe do bytu, 
popri tom, ako vás zabaví, zistí, 
kde máte uložené peniaze.

• Niekto vás na ulici osloví, 
že jeho kamarát mal nehodu 
a potrebuje požičať peniaze 
na zaplatenie ošetrenia v ne-
mocnici a ponúkne vám zálohu 
(napr. hodinky, telefón): -never-
te mu, zdravotná pomoc sa po-
skytuje na pohotovosti bezplat-
ne každému ihneď.
• Niekto vám zazvoní pri 
dverách a chce odpísať plyn, 
vodu, elektriku: -žiadajte od 
neho preukaz zamestnanca 
spoločnosti, -požiadajte nieko-
ho v okolí, napr. suseda, aby 
bol prítomný, keď vstúpi táto 
osoba k vám do bytu, -ak sa dô-
veryhodne nepreukáže, v žiad-
nom prípade ju nevpúšťajte do 
vnútra.
• Niekto vám zazvoní a pred-
staví sa ako pracovník mest-
ského, obecného úradu alebo 
pracovník poisťovne, prípadne 
iná osoba s tým, že vám vráti 

preplatok, predloží 500 eurovú 
bankovku, či mu máte vydať: 
-žiadne preplatky sa nevracajú 
osobne do rúk.
• Niekto vám ponúkne výhod-
ný tovar, prípadne výhodnú 
službu (montáž odkvapových 
rúr, deky, hrnce, atď.). Neverte 
tzv. „výhodným“ ponukám, kva-
lita tovaru ani prisľúbená služba 
nikdy nie je adekvátna „výhod-
nej“ cene. Odlákaním pozornos-
ti vás okradnú aj o vaše úspory. 
Ak sa vám stane niektorá          
z popísaných udalostí, snažte 
si zapamätať popis osôb, vý-
zor, oblečenie, vozidlo a pod. 
a ihneď to oznámte na políciu 
na bezplatné tel. č. 158. 

Včasným oznámením a rých-
lou spoluprácou s políciou 
páchatelia v podobných prípa-
doch skončili v rukách polície!  
(pol)

Predaj jabĺk
Jablká slovenskej produk-
cie na zimné uskladnenie

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

Jablkáreň Dodofruct
Lichnerova 30, Senec

(prechod pri T-Com)
Tel.: 0915 971 732

Prijmeme predavačku/-ča

Senecká polícia obvinila z krá-
deže a porušovania domovej 
slobody 29-ročného Senčana. 
Obvinený 19. júla na okne rekre-
ačnej chatky v Senci poškodil 
sieťku proti hmyzu a odcudzil 
mobilný telefón, čím majiteľovi 
spôsobil škodu 200 eur. V ten 
istý deň navštívil aj vedľajšiu 
chatku, kde počas spánku po-
škodenej odcudzil finančnú ho-
tovosť, mobilný telefón a digitál-
nu kameru, čím spôsobil ďalšiu 
škodu vo výške 263,50 eur. (  r)

Muža OBVINILI 
z krádeží

VN - JAZYKOVÉ 
KURZY

anglický a nemecký jazyk
pre dospelých

organizuje 
Mgr. Viola Nováková

na ZŠ Tajovského, Senec
2 hodiny týždenne

celý školský rok 2012 - 2013
Poplatok za kurz: 
120,- € (76 hodín)
1,57 € / na hodinu

Zápis: 
12.9. od 16. do 19. hod.
13.9. od 16. do 19. hod. 
na ZŠ Tajovského Senec

Tel. č.: 033/641 13 11
0905 662 504

www.jazykovekurzyvn.skSo ZBRAŇOU na diskotéku
Nelegálna zbraň a vyhrážanie 
sa s ňou na Slnečných jaze-
rách môže stáť 22-ročného Ili-
rijana B., Bratislavčana albán-
skej národnosti, tri až osem 
rokov slobody. Mladík čelí 
obvineniu zo zločinu nedovo-
leného ozbrojovania a obcho-
dovania zo zbraňami a z preči-
nu nebezpečného vyhrážania. 
Obvinený muž albánskej ná-
rodnosti si nezisteným spô-
sobom zadovážil krátku strel-
nú zbraň, ktorú 24. augusta v 

čase medzi 1. a 2. hod. v noci 
použil v Senci na Slnečných 
jazerách pred jedným z podni-
kov. So zbraňou v ruke sa sna-
žil dostať na diskotéku, keď 
neuspel, odišiel. Pri prechá-
dzaní okolo skupiny mladých 
ľudí stojacich pri chodníku po 
krátkej výmene názorov vytia-
hol zbraň a vystrelil do vzdu-
chu. Následne ju namieril na 
26-ročného muža z Bratislavy, 
po slovnej výmene ju schoval 
a odišiel.                               (r)
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Karnevalovou náladou žil Se-
nec už od rána, kedy sa robili 
posledné prípravy, aby výzdo-
ba pešej zóny bola čo najfa-
rebnejšia. Najväčší karneval na 
Slovensku sa v Senci konal už 
16. raz. Pre školákov bol aj ve-
selou rozlúčkou so školou, žiaci 
si väčšinou masky vyrobili sami. 
Maskami a programom pre deti 
žila pešia zóna už od obedňaj-
ších hodín. Ešte pred tým, ako 
sa sprievod pohol Lichnero-
vou ulicou, primátor Karol Kvál 
odovzdal kľúč od mesta kráľovi 
karnevalu a poveril ho múdrym 
spravovaním mesta. Pestrý 
sprievod za zvukov predovšet-

kým hlasných „karnevalových“ 
bubnov prešiel až na južnú 
stranu Slnečných jazier, kde 
program pokračoval. Na pódiu 
sa striedali bubeníci, tanečníci 
aj speváci. Vyhlásili na ňom aj 
najkrajšie masky tohtoročného 
karnevalu v kategóriách indivi-
duálne, rodinné aj hromadné, 
ktoré si od primátora prevzali 
ocenenia. Napriek tomu, že ten-
toraz prišlo menej masiek ako 
po iné roky, senecký karneval si 
drží slovenský primát zapísaný 
v Knihe slovenských rekordov, 
keď na jednom mieste v Senci 
sa zišlo 3356 masiek.

Eva Lauková, foto Ján Lauko

Masky ROZŠANTILI mesto



Sezónne špeciality v Lobstri!
� Kačacia pečienka s flambovanými hruškami
� Tekvicová krémová polievka s praženými jadierkami
� Kačacie prsia s červenou kapustou, domácimi 

lokšami a parenou knedľou
� Medovina a burčiak

www.lobster.sk  | lobster@lobster.sk | +421 948 011 210

Ubytovanie nad vodou počas celého roka.

Od 15. septembra výrazné zľavy.

Pripravíme pre vás pečené kačice a husy. 
Na objednávku deň vopred.

Využite atraktívne priestory 
podpalubia Pirátskej lode na 
usporiadanie štýlových akcií.
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Ponuku škôl v pôsobnosti 
Bratislavského kraja obohatia 
od nasledujúceho školského 
roku 2012/2013 nové študijné 
a učebné odbory. 

„Chceme zvýšiť záujem uchá-
dzačov o štúdium na našich 
školách, preto sme vytvorili 
podmienky na zaradenie no-
vých študijných a učebných 
odborov. Ide napríklad o služby 
v cestovnom ruchu, v hotelier-
stve, vychovávateľstvo a opat-
rovateľskú činnosť, ale aj v ob-
lasti mechaniky či elektroniky,“ 
priblížil župan Pavol Frešo. 
Novozaradené odbory: 
• pracovník v hotelierstve a ces-
tovnom ruchu (SOŠ Na pántoch 
9 a SOŠ Farského 9),
• služby v cestovnom ruchu 
(Spojená škola, Ivanka pri Du-
naji),
• mechanik hasičskej techni-
ky a podnikanie v remeslách 
a službách (SOŠ, Kysucká 14, 
Senec) 

• vychovávateľstvo a opatrova-
teľská činnosť, manažment re-
gionálneho cestovného ruchu, 
pracovník marketingu a grafic-
ký a priestorový dizajn (Spoje-
ná škola s vyučovacím jazykom 
maďarským, organizačná zlož-
ka SOŠ s vyučovacím jazykom 
maďarským, Lichnerova 71,  
Senec), 
• mechanik strojov a zariadení 
a mechanik - mechatronik (SOŠ 
automobilová, J. Jonáša 5, Bra-
tislava) 
• elektrotechnika - elektrotech-
nické zariadenia, mechanik 
elektrotechnik, elektromecha-
nik - telekomunikačná technika 
a elektromechanik - oznamova-
cia a zabezpečovacia technika 
(SOŠ, Hlinícka 1,  Bratislava)
„V nasledujúcom školskom roku 
skúšame aj experimentálne od-
bory ako predaj a servis vozidiel 
a manažérstvo kvality v kontrol-
nom laboratóriu,“ doplnil župan. 
Predaj a servis vozidiel bude na 
SOŠ automobilovej J. Jonáša 5 

v Bratislave a SOŠ Kysucká 14 
v Senci, manažérstvo kvality v 
kontrolnom laboratóriu na SOŠ 
chemickej vo Vlčom hrdle v Bra-
tislave.  
Vo všeobecnosti majú uchádza-
či najväčší záujem o štúdium na 
gymnáziách so štvorročným, 
resp. osemročným vzdeláva-
cím programom. Na stredných 
odborných školách prevažuje 
záujem o odbory ekonomické, 
hotelierstvo, obchod a služ-
by, pedagogické vedy, umenie        
a umelecko-remeselnú tvorbu. 
Najmenší záujem je o odbory 
kovospracujúcej výroby, che-
mické odbory, spracovanie dre-
va a odevníctvo. 
V zriaďovateľskej pôsobnosti 
BSK je 58 škôl, z toho 14 gymná-
zií, 37 SOŠ, dve konzervatóriá, 
tri spojené školy a dve jazykové.
V školskom roku 2012/2013 
je zapísaných celkovo 3 845 
žiakov, z toho 2 776 na odbor-
ných školách a 1 069 na gym-
náziách.                           (bsk)  

Bratislavský samosprávny kraj 
(BSK) aj tento rok udelí Výročnú 
cenu Samuela Zocha a Pamät-
ný list predsedu BSK ľuďom, 
ktorí sa zaslúžili o rozvoj kraja    
a života jeho občanov. Termín, 
do kedy môžu obyvatelia regió-
nu posielať návrhy, sa vzhľadom 
na zvýšený záujem predĺžil do 
30. septembra. 
Ocenenia udeľuje predseda 
kraja už od roku 2002. Návrhy 
treba posielať na adresu: Úrad 
Bratislavského samosprávneho 
kraja, Odd. komunikácie s mé-
diami a verejnosťou, Sabinov-
ská 16, P.O. Box 106, 820 05 
Bratislava 25, alebo e-mailom 
na: komunikacne@region-bsk.
sk
Návrh musí obsahovať: -životo-
pis alebo charakteristiku nomi-
novaného, -dôvod na udelenie 
ocenenia BSK, -súhlas nomino-
vaného s udelením ocenenia
Viac informácií nájdete na www.
bratislavskykraj.sk v sekcii Oce-
nenia BSK.                       (bsk)

Navrhnite 
OSOBNOSTINové ODBORY na školách 



Narodil sa ako úplne zdravé die-
ťa. Všetko bolo v poriadku až do 
jeho siedmich mesiacov, keď po 
vyšetrení u neurológa prišiel šo-
kujúci nález na mozgu. Vyhliad-
ky do budúcna neboli najlepšie. 
Alexik má štyri roky a zatiaľ 
nechodí! Začali sa rehabilitač-
né pobyty. Po dvoch pobytoch                                             

v piešťanskom Adelli centre za-
čal drobec svojsky chodiť štvor-
nožky. Bol to zázrak. Alexíková 
mama Janka má troch synov      
a je na materskej. Pobyty po-
mohla zaplatiť rodina, nadácie, 
potrebná bola pôžička. Vraví 
však, že keď vidia pokroky, sto-
jí to za to. Aby však Alexík na-

predoval, musia využiť aj ďalšie 
cvičenia, plaváreň. Potrebuje aj 
špecialne chodítko. Rehabilitač-
né pobyty, ktoré mu pomáhajú, 
sa musia opakovať, sú však 
finančne veľmi náročné. Jeho 
mama je presvedčená, že ho 
postavia na nohy. Ak môžete, 
podporte ho finančne. Rodina 
vopred ďakuje! Alexikov účet: 
2918898351/1100                 (el)
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V netradičných priestoroch Pre-
ventívneho centra Onkologické-
ho ústavu sv. Alžbety v Bratisla-
ve vystavuje olejomaľby a grafi-
ky svojich žiakov zo Súkromnej 
ZUŠ Ateliér v Senci akademická 
maliarka Jitka Bezúrová. Výs-
tava 20 detí vo veku šesť až 14 
rokov je 45. pokračovaním voľ-
ného cyklu so spoločným motí-
vom Umenie, ktoré lieči.
„Dobré umenie má skutočne na 
človeka vplyv,“ vraví primárka 
centra MUDr. Alena Kállayová. 
„Preto sa snažíme oslovovať 
ľudí, ktorí by mohli vystavovať 
svoje diela. Už prvá výstava 
mala obrovský ohlas. Máme 
veľmi veľa záujemcov, ktorí ča-
kajú v poradí, aby mohli vysta-
vovať. Nik nikomu neplatí ani sa 
nič nepredáva. Vždy však všetci 
pookrejeme na duši.“ 
Dodržiavajú tu tradíciu a pri-
pravia štyri-päť výstav do roka. 
Mali tam už diela akademických 
maliarov, sklárov, fotografie od 
rôznych autorov, vystavovali tu 
čipkárky, onkologické pacient-
ky z klubu Venuša, teraz deti... 
„Pri každej výstave cítime, že 
atmosféra našich priestorov sa 
zmení, že rozkvitnú. Aktuálna 

výstava trvá celé leto, až do 
konca septembra,“ dodáva A. 
Kállayová. J. Bezúrová v týchto 
priestoroch vystavuje už tretí 
raz, prvé dve výstavy boli autor-
ské. Tentoraz je hrdá na svojich 
žiakov.
Súčasťou vernisáže bolo aj 
uvedenie do života knižky Ing. 
Márie Lokajovej a Jitky Bezú-
rovej Liečivé bylinky pre telo 
a dušu. Vydal ju neinvestičný 
fond Ružová stužka. Mária, kto-
rá sa venuje zdravej výžive a jej 
zdravé jedlá a nátierky už poz-
najú mnohé ženy, tentoraz na-
písala texty k bylinkám. „Moja 
mama sa venovala zbieraniu a 
spracúvaniu rôznych byliniek. 
Ako dieťa som vnímala iba tie 
momenty, že ma po nich presta-
lo bolieť bruško, hrdlo, prestala 
som kašľať. Rýchlejšie sa nám 
hojili aj rany po páde z bicykla. 
Môj vzťah k bylinkám sa neustá-
le prehlboval.“ 
Ilustrácie k tejto knižke dodala 
Jitka, ktorá ku každej bylinke 
pripojila aj milý veršovaný textík. 
Napríklad: Repík repíček, koľko 
len boľačiek tíši a zahojí, po kú-
peli v ňom si ako víla  v závoji. 
„Básničky som písala s rovna-

kou láskou ako som robila  ilus-
trácie.  Už v detstve som veľmi 
rada kreslila štúdie kvetov, zau-
jímalo ma spoznávanie liečivých 
bylín. Pri maľovaní akvarelov                                                           

a rozmýšľaní o bylinkách som si 
dovolila detskú radosť.“ Knižku 
dámy pokrstili bylinkami spolu  
s Ing. Vierou Gajdošovou.

Eva Lauková, foto Ján Lauko

Pomôžte CHORÉMU Alexíkovi!

Keď priestory kvitnú a BYLINKY liečia

Chorobe je lepšie PREDCHÁDZAŤ
MUDr. Alena  Kállayová, pri-
márka Preventívneho centra 
Onkologického ústavu sv. 
Alžbety v Bratislave odľahče-
ne vraví: „Obrazne povedané 
- ľudia chodia ku nám na STK-
čku. U áut je to samozrej-
mosť, u človeka preventívna 
prehliadka však ešte samoz-
rejmosťou nie je.“

Aký význam má preventívna 
prehliadka?
-Vieme zachytiť zmeny, ktoré by 
časom mohli vyústiť do onkolo-
gického alebo iného vážneho 
ochorenia organizmu. Usmer-
níme, poradíme, čo robiť, aby 
bol človek v poriadku.
Vaše centrum existuje už 15 
rokov. S akými výsledkami?
-Za tie roky sme vykonali 40-
tisíc preventívnych prehliadok, 
zachytili sme 1400 predrako-
vinových stavov alebo včasné 

štádium onkologického ocho-
renia u zdravých ľudí.   Pomá-
hame klientom, aby boli zdraví.
Kto prišiel s myšlienkou pre-
ventívnych prehliadok?
-Vznikla na pôde onkologické-
ho ústavu, s myšlienkou o kom-
plexných prehliadkach za jeden 
deň, resp. pol druha dňa prišiel 
pán riaditeľ, vedenie bolo tomu 
naklonené.
Vaše výsledky ukazujú, že 
prevencia je naozaj dôleži-
tá...
-Bezpochyby. Iste, dôležité je aj 
liečenie, ale lepšie je chorobe 
predchádzať a zmenu zachytiť 
včas, než čakať, kým vypukne 
naplno. Opäť si pomôžem pri-
rovnaním - nie je dobre čakať, 
kým strecha padne a potom 
ju opravovať. Je lepšie urobiť 
drobnú údržbu, ktorou predí-
deme väčším škodám.            

(el)

Zľava Mária Lokajová, MUDr. Alena Kállayová a Jitka Bezúrová. Výtvarné práce detí priestory centra oživili. 



Zápis do výtvarného odboru 
Súkromnej Základnej umelec-
kej školy ATELIÉR na školský 
rok 2012/2013 sa uskutoční  3. 
septembra od 13. do 16. hod. 
v priestoroch školy na Vodnej 
ulici 20 (pri Parku oddychu        
a futbalovom štadióne NTC). 
Prijímame žiakov vo veku od 
päť rokov až po dospelých. 
Ďalšie informácie nájdete na 
webovej stránke. Tešíme sa na 
vás! 
www.szus-atelier.sk               (r)  
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Už tretí rok po sebe sa konal       
v priestoroch Kresťanského 
Centra AC v Senci na Kollárovej 
21 Rytiersky denný detský tá-
bor s názvom Boj o kráľovstvo 
pre deti zo Senca a okolia. Zú-
častnilo sa na ňom 42 detí a 10 
vedúcich. Rodičia, ktorí počas 
letných prázdnin musia chodiť 
do práce, mnohokrát riešia di-
lemu, kde umiestniť svoje deti. 
Z tohto dôvodu tábor splnil svoj 
účel. V nevýhode neboli ani deti 
zo sociálne slabších rodín, keď-
že tábor sa uskutočnil aj vďaka 
daru z Fondu Citibank Europe 
plc založeného v Komunitnej 
nadácii Bratislava.
Počas tábora každé ráno o 8. 
hodine prichádzali rodičia so 
svojimi ratolesťami. Mali mnoho  
aktivít, okrem iných športové, 

tanečné, divadelné, strelecké, 
ale aj ručné práce. U chlapcov 
mala veľký úspech lukostreľba. 
Najväčšiu pozornosť však pri-
tiahla  jazda na poníkoch. Na 
záver sa pre rodičov konala grill 

párty, na ktorej vystupovali ich 
deti. A boli naozaj úžasné! Aj 
vy môžete budúci rok podporiť 
tento tábor vašou dobrovoľníc-
kou účasťou (kontakt ph5423@
gmail.com).                             (r)

Zápis do ZUŠ 
ATELIÉR  

Pri príležitosti sviatku sv. Cyrila  
a Metoda, našich vierozvest-
cov a spolupatrónov Európy, sa 
uskutočnil v seneckom evan-
jelickom kostole koncert pod 
záštitou MO Matice slovenskej                              
v Senci. Zazneli v ňom duchovné 
skladby starých majstrov v po-
daní súboru Cuore Barocco pod 
vedením DiS art. Tomáša  Kar-
doša. Mladí interpreti, ktorých                                                             
v roku 2009 nadchol a spojil 
myšlienkou hrať starú hudbu na 
dobových nástrojoch ich profe-

sor na VŠMU Mgr. art. Peter Za-
jíček. Zneli skladby M.A. Char-
pentiera, G.P. Palestrinu, G.M. 
Monna, J.S. Bacha, F.G. Dettel-
bacha. Súčasťou ich vystúpenia 
bol aj chrámový spevácky zbor z 
Kráľovej pri Senci Nebeská rosa 
pod vedením Martina Kardoša a 
spevácky zbor pri MO MS v Sen-
ci pod vedením Mgr. art. Zdenka 
Macháčka. Zneli aj verše sloven-
ského básnika Michala Chudu 
s cyrilo-metodskou tematikou                                               
v podaní Heleny Čajkovej. (hč)

KONCERT pre vierozvestcov

Cvičíme Pilates
Cvičenie pre kĺby, krčnú a drie-
kovú chrbticu, riešenie svalo-
vej dysbalancie.
Pokračujeme v pravidelnom 
cvičení (utorok) v Pastoračnom 
centre na Farskom námestí          
v Senci.
18.15 hod. - Pilates pre zdravý 
chrbát (Šetrné cvičenie pre za-
čiatočníkov s dôrazom na cen-
trum tela.)
19.30 hod. - Pilates pre pokro-
čilých (Cvičenie s váhou tela      
a s jednoduchým náčiním, silovo 
náročné. Cvičenie dopĺňajú prv-
ky powerjogy, portdebras. Vhod-
né pre zdravých cvičencov.)
Zápis na hodiny bude v utorok 
11. septembra v Pastoračnom 
centre o 18.15 hod.

Kontakt: 0903 135 613,
silvia.stranska@gmail.com

Boj o kráľovstvo v TÁBORE

Výbor ZO Slovenského zväzu 
protifašistických bojovníkov        
v Senci každý rok organizuje zá-
jazdy Po stopách SNP s cieľom 
hľadania pravdy v našom proti-
fašistickom odboji. Ešte i dnes 

nájdeme neprajníkov tohto Po-
vstania. Členovia organizácie, 
ďalší občania aj mládež spoloč-
ne počas troch rokov získavali 
poznatky z Banskej Bystrice, 
Zvolena, Nemeckej, Kremnič-

ky, Kľaku, Ostrého Grúňa. Ten-
toraz sa v auguste vybrali do 
Uhrovca, Lubiny a na Jankov 
vŕšok. Nešlo len o výlet, ale o 
získavanie poznatkov o pravdi-
vých udalostiach počas SNP, 
ktoré ďalej šíria. Na zájazdoch 
sa zúčastňujú aj žiaci spolu s 
riaditeľkou ZŠ Tajovského Mgr. 
Boženou Venerčanovou, ktorá 
je členkou organizácie. Vychá-
dzajúc zo záverov oblastnej 
konferencie a zjazdu v tejto ZO 
venujú mládeži veľkú pozornosť. 
O holokauste sa žiaci dozvedeli 
viac informácií od tajomníka ÚR 
SZPB Romana Hradeckého, ZO 
organizovala aj kvíz k SNP a 2. 
svetovej vojne, súťaž výtvarných 
prác a Beh oslobodenia Senca. 

Výbor ZO SZPB,
foto Ladislav Neuwirth

Hľadajú PRAVDU o SNP

• Rakúska oceliarska firma 
hľadá sekretárku na 20 hodín 

týždenne. Jazyk: nemecky, 
slovensky. Lokalita: Senec                     
Tel.: 0043 - 664 536 6415 
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Úroky z omeškania a ich výška
Úroky z omeškania sú sankci-
ou za to, že dlžník nezaplatí 
svoj peňažný dlh v určenom 
čase. Možno ich požadovať 
pri každom peňažnom dlhu, či 
ide o zaplatenie nájomného, 
kúpnu cenu, odmenu za vyko-
nanie diela a podobne, nielen  
pri omeškaní sa so splátkou 
úveru, či pôžičky. Keďže prá-
vo na úroky z omeškania pri-
znáva ako Občiansky, tak aj 
Obchodný zákonník, veriteľ 
môže žiadať zaplatenie tých-
to úrokov aj v prípade, že nie 
sú v zmluve dohodnuté alebo 
zmluva nebola uzavretá v pí-
somnej forme.

Na základe vyššie uvedeného je 
zrejmé, že veriteľ má zo zákona 
právo požadovať od dlžníka úro-
ky z omeškania, ak tento mešká 
s platením. Tieto  úroky sa platia 
popri samotnom dlžnom plnení 
a stanovujú sa  percentom z dlž-
nej sumy. 
Právny poriadok pri úprave výš-
ky úrokov z omeškania rozlišuje  
medzi vzťahmi občianskopráv-
nymi a vzťahmi obchodnopráv-

nymi. Najdôležitejším rozdielom 
je to, že v obchodných veciach 
sa uprednostňuje dohoda 
zmluvných strán o výške úroku 
z omeškania. Takáto dohoda 
musí byť samozrejme dvojstran-
ná, nie je možné, aby si veriteľ 
jednostranne určil výšku úroku, 
napr. vo vystavenej faktúre. Ak 
dohoda absentuje, dlžník je po-
vinný platiť úroky z omeškania 
vo výške stanovenej predpismi 
občianskeho práva. Pokiaľ ide 
o spotrebiteľské zmluvy, kde sa 
zmluvné strany dohodli, že ich 
vzťah sa spravuje  obchodným 
právom a dlžníkom je spotre-
biteľ,  zákon limituje dohodu            

o výške úrokov z omeškania  
výškou stanovenou právnymi 
predpismi pre občianske právo. 
V občianskych vzťahoch je výš-
ka úrokov z omeškania určená 
právnym predpisom - nariade-
ním vlády SR č. 87/1995 Z.z., 
ktorým sa vykonávajú  niektoré 
ustanovenia Občianskeho zá-
konníka v platnom znení a nie je 
možné si ju zmluvne dojednať, 
resp. nie je možné dojednať si 
vyššie úroky ako stanovuje  ten-
to predpis. Podľa toho sa výška 
úrokov z omeškania  počíta tak, 
že k základnej úrokovej sadz-
be Európskej centrálnej ban-
ky (ďalej aj iba „ECB“) platnej                    
k prvému dňu omeškania dlžní-
ka s plnením dlhu sa pripočíta          
8  percentuálnych bodov. Od 11. 
júla 2012 je základná úroková 
sadzba ECB 0,75 % a v súlade s 
tým výška úrokov z omeškania 
vychádza na  8,75 %. Podotý-
kam, že ide o úrok ročný. Ak sa 
počas omeškania dlžníka zmení 
základná úroková sadzba ECB 
a je to pre veriteľa  výhodnejšie, 
výška úrokov z omeškania je o 
7 percentuálnych bodov vyššia 

ako základná úroková sadzba 
ECB platná k prvému dňu prí-
slušného kalendárneho polro-
ka, v ktorom trvá omeškanie. 
Táto základná úroková sadzba 
ECB sa použije počas celého 
polroka. Úroky z omeškania, 
vypočítané podľa vyššie uve-
deného, môže požadovať veriteľ 
aj v prípade, že  zmluva nebola 
uzatvorená písomne. 
Na záver podotýkam, že je dô-
ležité rozlišovať medzi úrokmi, 
ktoré sú odmenou resp. cenou 
za poskytnutý úver, či pôžičku 
a úrokmi z omeškania, pretože 
ide o dva rozdielne inštitúty, 
ktoré  môžu existovať súčas-
ne, t. j. dlžník je povinný platiť 
úroky a aj úroky z omeškania. 
Úroky z omeškania sú príslu-
šenstvom pohľadávky a pri 
uplatnení pohľadávky na súde 
si ich veriteľ musí uplatniť, 
inak mu nebudú v rozhodnutí 
priznané. Z úrokov z omeška-
nia nie je možné platiť ďalšie 
úroky z omeškania.  

JUDr. Mária Faithová
mfaithova@gmail.com

Viete, ako sa spravuje váš majetok?

Právnik radí

Po roku 1989 sme sa stali vlast-
níkmi našich bytov a nebyto-
vých priestorov a spoluvlast-
níkmi spoločných priestorov                                                           
a zariadení v bytových do-
moch. Vieme, ako spravovať 
a zveľaďovať svoj vlastný a 
spoločný majetok? Vieme, ako 
správne narábať a hospodáriť 
s financiami bytového domu? 
Toto sú otázky, ktoré si urči-
te kladú zodpovední vlastní-
ci v bytových domoch nielen                         
v čase doručenia vyúčtovania 
nákladov spojených s užívaním 
bytov a nebytových priestorov. 
Pri hľadaní spoločnej odpove-
de je potrebné opísať jednotlivé 
formy správy bytových domov. 
Prvá forma správy - spravova-
nie bytového domu založením 
spoločenstva vlastníkov bytov, 
(ďalej už len SVB), kde si valné 
zhromaždenie vlastníkov zvolí 
predsedu spoločenstva a radu 
ako dozorný orgán. V takomto 
prípade pre výkon správy  byto-
vého domu existujú dva varianty: 
Prvý variant - výkon správy len 
prostredníctvom vzniknutého 

SVB. Treba si však uvedomiť, 
že  správa bytového domu nie 
je jednoduchá činnosť po strán-
ke ekonomickej, technickej ako 
i právnej. Ide o problematiku 
komplexných činností a úkonov 
súvisiacich s  opravami, údrž-
bou, realizovaním pravidelných 
odborných prehliadok (revízií) 
príslušných technických za-
riadení, vedením účtovníctva, 
sledovaním platieb až po ich 
spracovanie do ročného vyúčto-
vania, vymáhaním nedoplatkov       
a sledovaním zákonov a vyhlá-
šok súvisiacich so správou. Kva-
lita takejto správy domu závisí 
od skladby vlastníkov v dome a 
ich účasti v orgánoch spoločen-
stva. Ak sa v dome nachádzajú 
vlastníci so vzdelaním a praxou 
v oblasti technickej, energetic-
kej, ekonomickej a právnej a sú 
ochotní venovať časť svojho voľ-
ného času správe domu, môže 
byť táto forma skutočne ideál-
na. V praxi sa však táto situácia 
vyskytuje zriedkavo. Častokrát, 
aj keď sa odbornosť a ochota 
nájdu, dlho vlastníkom nevydr-

žia. Musia riešiť nepríjemné si-
tuácie, dostávajú sa do konfliktu 
s neplatičmi a stávajú sa často 
terčom nespravodlivých osočo-
vaní nespokojnými vlastníkmi. 
Po dvoch-troch rokoch to sami 
vzdajú a nových je problém pre-
svedčiť. Druhý variant - výkon 
správy SVB, ktorý nastupuje 
po vzniku horeuvedenej situácie 
je, že SVB využije služby firmy 
zaoberajúcej sa správou bytov. 
Táto možnosť je zaujímavá tým, 
že zabezpečením služieb spoje-
ných so správou bytového domu 
je poverený príslušný správca 
mandátnou zmluvou, kde sú 
presne určené a vymedzené 
jeho práva a povinnosti. Pričom 
samozrejme sú naďalej zacho-
vané práva samosprávy SVB, 
kde spoločenstvo je naďalej 
správcom a mandatár je povere-
ný viesť a zabezpečovať agendu 
a činnosti spojené so správou 
domu. To znamená, že SVB má 
naďalej plnú kontrolu nad svo-
jimi peniazmi. Výhodou tejto 
kombinácie SVB a správcu je vy-
užitie flexibilnejšieho rozhodova-

nia SVB, odborných schopností         
a kapacít  správcu. Malou ne-
výhodou môže byť vyššia cena 
za správu, keďže vlastníci platia 
orgány spoločenstva a správcu 
ako mandatára. Druhou for-
mou správy je uzavretie zmluvy                                                    
o výkone správy medzi vlastník-
mi bytov a nebytových priesto-
rov v bytovom dome a správcov-
skou spoločnosťou. Táto forma 
správy môže byť rovnako veľkou 
výhodou ako i nevýhodou. Zá-
leží na výbere konkrétnej správ-
covskej spoločnosti, ktorých je 
mnoho, avšak rozsah a kvalita 
ich služieb, odbornosti, úrovne 
komunikácie a spoľahlivosti je 
veľmi rozdielna. V takomto prí-
pade formy správy, zodpoved-
nosť, peniaze bytového domu a  
rozhodovacie procesy preberá 
na seba správca. Preto sa treba  
snažiť  správne rozhodnúť, kde 
dáte vaše peniaze a komu sprá-
vu vášho majetku. 

Ing. Roman Guoth
S otázkami sa môžete obrátiť na: 
0903 433 029, info@aveler.sk, 
www.aveler.sk



9SENČAN  júl - august 2012  SPEKTRUM

Rok sa s rokom stretol a opäť 
sme sa zišli aj my v  tábore na 
Jedlinách. V priebehu dvoch 
týždňov sa tam zabávalo, špor-
tovalo, kúpalo, hralo, spievalo   
a tešilo okolo 150 detí. 
Ich prvé nesmelé pohľady v so-
botu večer čoskoro vystriedal 
veselý smiech pri zábavnej zo-
znamovačke a rôznych hrách. 
Detváky boli ubytované v muro-
vaných chatkách spolu so svo-
jimi animátormi. Páčilo sa mi, 
že celý čas sa animátori vzor-
ne o svojich zverencov starali              

a nebolo vidieť žiadne osamelé 
alebo smutné dieťa. A keď sa 
občas zjavila slzička smútku za 
mamičkou, šikovní animátori si 
s tým hravo poradili a drobci sa 
čoskoro zabávali ďalej. 
Celý tábor sa niesol v duchu 
spoznávania života kráľa Dávi-
da a verte, aj pre nás dospelých 
to bolo veľmi poučné a zaují-
mavé. Keďže ide o kresťanský 
tábor, nechýbala každý deň 
svätá omša, ranné a večerné 
modlitby a možnosť prijať svia-
tosť zmierenia. Všetkých veľmi 

oslovila adorácia, ktorú pripravil 
otec Tomáš. 
Dni boli naplnené hrami, súťa-
žami, tancom, športovými hra-
mi a kúpaním v skvelom bazé-
ne. Počasie nám prialo a preto 
si deti užili vody a slniečka ne-
úrekom. K tomu chutné jedlo od 
skvelých kuchárok - čo iné sme 
si mohli priať? Snáď už len aby 
si každý v posledný deň zarobil 
na súťažných stanovištiach čo 
najviac táborových eur a mohol 
sebe a svojim blízkym kúpiť na 
blšom trhu niečo pekné. Celý 

vydarený tábor mal pod palcom 
ujo Ferko Podolský, ktorý neza-
nedbal ani najmenšiu maličkosť, 
vďaka čomu si malí aj veľkí od-
niesli domov mnoho krásnych 
zážitkov a nových priateľstiev. 
Jeho pomocníčkou a dobrým 
anjelom všetkých detí bola teta 
Lydka. Som povzbudená pria-
teľstvom, radosťou a láskou, 
ktorá sprevádzala každý deň     
a bude mi potešením zúčastniť 
sa aj nabudúce. 

Alžbeta Mareková
zdravotníčka

Radosť v TÁBORE na Jedlinách

Chudnú, spevňujú 
SVALSTVO
Pochádza z rodiny, v ktorej je po-
hyb samozrejmý. Jej otec, telocvi-
kár, vychoval v športovom duchu 
svoje štyri deti a niekoľko gene-
rácií žiakov ZŠ. Hovoríme o Marte 
Keglevitz – Chríbikovej, seneckej 
rodáčke. Žije síce v Rakúsku, ale 
svoju pomoc ženám sa rozhod-
la poskytnúť v rodnom meste. A 
tak vznikol Športový klub Mrs. 
Sporty. Hneď v úvode získala 
200 členiek, ktorých počet v sú-
časnosti vzrástol na viac ako 350. 
Ženy vo vekovej kategórii od 14 
– 69 rokov si cvičenie v estetic-
kom prostredí nevedia vynachvá-
liť. Zuzka C: Od novembra 2011 
schudla 21 kg. Cvičí štyrikrát do 
týždňa a má upravenú stravu. 
Danke O. zase  nejde o kilá, ale 
o spevnenie svalstva a dokonca 
jej neprekáža ani vyskočená plat-
nička. Práve naopak, dá sa udr-
žať na mieste.             (MonŠkov)

Vytvárajú DEŤOM pekný svet
Nikdy nebolo - a dnes vďaka 
IT dupľom nie je ľahké zaujať 
mladých ľudí. Ponúknuť niečo, 
čomu venujú pozornosť a čas 
- a to nielen raz, na skúšku, ale 
systematicky a s radosťou. Toto 
je to správne slovo - s Radosťou 
- sa to darí. V tomto roku už 50.-
krát (25 rokov každoročne dva 
turnusy) sme organizovali letný 
tábor s Radosťou. A tradične via-
cero rokov na tom istom mieste -         
v tábore Jedliny pri Kostoľanoch 
pod Tríbečom. To isté miesto, 
program takmer rovnaký, môže-
te si myslieť - obohratá platňa.    
A predsa je veľký záujem. 
Naši animátori, vedúci skupín          
a organizačný tím pomohli 
účastníkom tohto podujatia na-
plno prežiť jeho čaro. Vyše 20 
mladých nadšencov obetovalo 
nielen týždeň svojich prázdnin, 
ale kopu hodín prípravy, aby 

vytvorili pre približne 80 detí kus 
pekného sveta. 
Toto je naše kúzlo - vytvárame 
pre deti pekný svet - aby sa za-
hniezdil v ich srdciach a aby po-
tom pomáhali ten vonkajší svet 
budovať lepší. Svet bez zloby, 
bez násilia, svet bez strachu. 
Pozorné oči vidia, ako sa deti            
v priebehu prvých dvoch-troch 
dní „roztápajú“, ako ich opúšťa 
stres a strach a otvárajú sa pria-
teľstvu, dôvere, hrám a radosti.  
Tu môže byť každý sám sebou, 
lebo každý túži v hĺbke svojho 
srdca byť dobrý, a nemusí sa báť 
byť dobrý. Nikto ho za to neponí-
ži, nezosmiešni...
Nemalý vplyv na úspech má aj 
duchovný program, zamyslenie 
sa nad posolstvom božím v kni-
he Kníh, ktorá predstavuje de-
ťom vzory veľkých ľudí, ktorých 
život stál za to.

Tento rok bola téma kráľ Dávid, 
kde sme sledovali jeho cestu. 
Nechceme len premárniť svoj 
čas života, ale ho naplniť hod-
notnými skutkami a udalosťami. 
Preto ukazujeme deťom vzory    
a skrze príbehy ich učíme mys-
lieť, hodnotiť, tvoriť a rozhodovať 
sa pre dobro a hodnoty života.         
A cez sviatostnú službu dodá-
vame aj energiu o dobre nielen 
snívať, ale ho aj konať a žiť. 
Tak sa v našom tábore buduje at-
mosféra pohody a radosti, z kto-
rej sa deťom ani nechce domov. 
Naši najmladší „nováčikovia“                                   
v tábore neraz prvý večer plačú, 
lebo sa im cnie za domovom. No 
v posledný večer plačú viacerí 
– aj starší, lebo sa im nechce do-
mov. Zažili kus lepšieho sveta, 
než ten, ktorý ich doma čaká...

 
Jozef Lančarič, salezián
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Spoločenská kronika
Narodili sa

Daniel Attila Peregrim, Peter Goga, Anna Pálko-
vá, Adam Oliver Fishpool, Lukáš Ležovič, Martin 
Gregáň, Samuel Šteller, Adriana Némethová, 
Michael Mácsadi, Samuel Farkaš, Rebeka Lo-
víšková, Timea Pavlíková, Tamara Tkáčová, 
Marko Šimonič, Adela Kubíčková, Sebastian 
Bari, Hugo Zácsik, Karin Narwani, Šimona Du-
choňová, Daniel Mikulec, Alexandra Szalaiova, 
Tomáš Deszkás, Alex Deszkás, Vivien Tóthová, 
Tobias Medveď, Hana Tkáčová, Amanda Šimo-
vá, Samuel Kuchár, Adam Dián, Matej Zborov-
ský, Natália Keveždová, Šimona Šeboková, Ama 
Hírešová, Nathaniel Pizano, Nikolas Mafina, Jú-
lia Balková, Michaela Mogrovičová.

Manželstvo uzatvorili
Juraj Šalgovič - Ivana Moleková, Jaroslav Sc-
hnierer - Miriam Agárdiová, Richard Horňák - 
Lucia Čaplová, Ing. Marián Vašek - Tatjana Pap, 
Ing. Milan Gala - Otília Oprchalová, Andrej Pa-
holek - Klaudia Macsaiová, Michal Staš - Jana 
Macangová, Ľudovít Andrássy - Ivana Hatalová, 
Pavol Sedlák - Martina Kukoľová, Andrej Mitka - 
Silvia Poláková, Jozef Urmanič - Anita Bódišová, 
Richard Pauer - Jana Hrušovská, Ing. Radoslav 
Németh - Ľubica Schlimbachová, Marián Ja-
senovec - Mgr. Michaela Holeková, Attila Dóka 
- Katarína Šimonová, Roman Heriban - Ružena 
Danielová, MUDr. Marian Hargaš - MUDr. Sta-
nislava Hrončeková, Peter Schubert - Andrea 
Moldová, Miroslav Cisár - Michaela Pisoňová, 
Soufiane El-Fadhel - Katarína Pažitná, Ľuboš 
Pivko - Iveta Šarmírová.

Blahoželáme jubilantom
Jednota dôchodcov 

Melánia Čulíková (80), Mária Kovácsová (75), 
Oľga Šillerová (75), Vilma Tuššová (70), Irma Ru-
manová (70), Helena Kiššová (70), Anna Skáce-
lová (65), Juraj Kožík (65)

  Klub dôchodcov
Júlia Heribanová (80), Melánia Čulíková (80), 
Mária Kovácsová (75), Oľga Šillerová (75), Ľu-
dovít Lajtmann (70), Helena Kiššová (70), Anna 
Gábrisová (70), Irma Rumanová (70), Mária Sza-
bóová (65), Anna Dőmőtőrová (65), Juraj Kožík 
(65), Erika Tornyaiová (60)

Slovenský zväz telesne
postihnutých ZO č. 215 v Senci

Oľga Schilerová (75), Anna Dőmőtőrová (65), 
Mária Szabová (65), Ján Senný (60), Erika Tor-
nyaiová (60), Mária Dőmőnyová (55), Jozef Mi-
hál (55), Štefan Pejter (50)

Navždy nás opustili
Ladislav Kubíček (1939), Michal Magloczky 
(1990), Mária Peczenová (1921), Pavol Nevedal 
(1938), Helena Samková (1926), Viola Omasto-
vá (1955), Ján Szabó (1930), Eva Kleberczova 
(1961), Verona Škorvagová (1932), Štefan Ger-
bóc (1967), Anton Hájnik (1947), Miroslav Šmi-
hel (1956), Dezider Mecner (1974), Anna Mur-
čeková (1943), Terézia Mezeiová (1930), Peter 
Fúlop (1952), Branislav Šomodi (1975), Štefánia 
Knapová (1931), Rudolf Hokša (1938), Alžbeta 
Vincencová (1934), Jozef Mészaroš (1936), Ale-
xander Sipka (1930)

Dňa 10. augusta uplynuli dva roky, 
čo nás navždy opustila drahá man-
želka, mamička, babička, sestra                        
a švagriná Magdaléna Bittnerová. 
S láskou a vďakou na ňu spomína 
rodina, priatelia a známi. Odpočí-
vaj v pokoji.

Dňa 2. augusta uplynuli dva roky, 
čo nás navždy opustila milovaná 
manželka, mamička, dcéra, ses-
trička a švagriná Andrejka Fehé-
rová. S láskou a vďakou na Teba 
spomíname, navždy zostaneš         
v našich srdciach. Manžel, deti       
a ostatná rodina.

Často prichádzame k Tvojmu 
hrobu, postojíme, spomíname na 
lásku Tvoju. Už dva roky chýbaš 
medzi nami, odišiel si náhle a my 
sme zostali sami. Navždy Ti pre-
stali hviezdy svietiť a slnko Ťa hriať, 
ale tí, čo Ťa úprimne milovali, ne-
prestanú na Teba spomínať, len kytičku kvetov 
na hrob Ti môžeme dať. Zavrel si oči, srdce pre-
stalo biť, aj keď Ty si tak veľmi chcel žiť. V očiach 
slzy, v srdci bôľ, prečo len osud taký krutý bol. 
Dňa 27. júla uplynuli dva roky, kedy nás navž-
dy opustil náš milovaný manžel, otec, dedko                                                        
a švagor Vojtech Doroňai. S láskou spomína-
me, nikdy na Teba nezabudneme. Tí, ktorí ste 
ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spo-
mienku. Ďakujeme.

S bolesťou v srdci oznamujeme, 
že dňa 30. júla nás navždy opustil 
náš milovaný otec, manžel, svo-
kor, dedko a brat Rudolf Hokša. 
Z úprimného srdca ďakujeme ro-
dine, priateľom a známym za pre-
javenú sústrasť a kvetinové dary. 
Smútiaca rodina.

S boľavým srdcom a plačom k 
Tvojmu hrobu chodíme, pri plame-
ňoch sviečok sa za Teba modlíme. 
Osud Ti nedoprial už dlhšie s nami 
byť, ale zato v našich srdciach bu-
deš stále žiť. Dňa 12. augusta uply-
nul rok, kedy nás navždy opustila 
naša milovaná dcéra Petra Štefanovičová.         
S láskou spomínajú rodičia, brat, bratranci, krst-
ní rodičia, starí rodičia a ostatná rodina. Kto ste 
ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

Dňa 9. augusta uplynulo 20 rokov, 
čo nás navždy opustila drahá ma-
mička a babička Alžbeta Petrovi-
čová. Kto ste ju poznali, venujte jej 
tichú spomienku. Dcéra Alžbeta    
s rodinou.

Prišlo to tak zrazu, nečakane a ná-
deje na život už niet, zostalo prázd-
ne miesto v dome a pár nedokon-
čených viet... Dňa 11. septembra 
uplynie rok, čo nás navždy opustil 
vo veku 53 rokov Tibor Rigo. So 
zármutkom v srdci spomínajú manželka, deti, 
vnúčatá a ostatní príbuzní.

Dňa 21. júna uplynulo 25 rokov, 
čo nás navždy opustil náš man-
žel, otec, dedko Jozef Michalek.          
S láskou na Teba spomíname.

Dňa 1. júla uplynulo osem rokov, 
kedy nás navždy opustila naša 
mama, babka, prababka Alžbe-
ta Rumanová. S láskou spomína 
celá rodina.

„Ťažko je bez teba, smutno je nám všetkým, už 
nič nie je také, ako bolo predtým. Už niet návratu 
ani nádeje, len cesta k hrobu nás k tebe zavedie. 
Bez teba už žiť musíme, no v srdciach našich Ťa 
stále nosíme.“ Dňa 18.augusta sme si pripome-
nuli nedožite 50. narodeniny nášho milovaného 
Vladimíra Riga. S láskou spomíname. Manžel-
ka s deťmi a rodina. Kto ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku.

Program na september

PARK ODDYCHU – AMFITEÁTER 

2. 9. nedeľa o 20.hod.
POSSESSION  KLIATBA Z TEMNOT
Mladé dievča si kúpi vo výpredaji starožitnú 
škatuľku. Netuší však, že vo vnútri sa skrýva 
zlý duch. Horor, thriller. USA, nevhodné pre 
maloletých .

Vstupné: 3,50 eur

Kino MIER SENEC
Premietame digitálne 2D a 3D. Čaká 
na vás výborný obraz, digitálny zvuk 

DOLBY SURROUND   

6., 7. štvrtok – piatok o 18. hod.
DOBA ĽADOVÁ 4: ZEM V POHYBE     3D
Najobľúbenejšia zvieracia partička na svete je 
konečne späť! Manny, Diego a Sid sa znovu 
musia vydať na cestu plnú dobrodružstiev. USA, 
MP, 3D proj., 90 min., slov. dabing, animovaný

Vstupné: 6 eur

7. piatok o 20. hod.
POSSESSION: KLIATBA Z TEMNOT
Hororová snímka je skutočným príbehom 
rozvrátenej rodiny, ktorá musí zastaviť hnev 
desivého démona. Prichádza démon, ktorý sa 
nebojí boha. Horor, thriller, USA, MP 15, 2D 
proj., 100 min.

Vstupné: 4 eurá

8. sobota o 18. hod.    TAK FAJN
Letná hudobná komédia o nepodarenej 
dovolenke v Chorvátsku. Krásna scenéria 



Jadranskej pláže a zábery plné slnka 
podčiarkujú príjemnú letnú atmosféru 
umocnenú hudobnými hitmi populárnych 
autorov. Hudba: Peter Cmorík, Robo Grigorov, 
Elán, IMT Smile. Hrajú: Majo Labuda, Zuzana 
Norisová, Marián Labuda, Barbora Žilecká, 
Tomáš Palonder a ďalší. SR, MP 12, 2D proj. 
Rodinný hudobný film, 90 min.

Vstupné: 4 eurá

9. nedeľa o 18 hod.    BOURNEOV ODKAZ
Film nadväzuje na záver Bourneovho ultimáta. 
Nájomní zabijaci postupne vraždia všetkých 
agentov a ďalšie osoby, ktoré boli oboznámené 
s projektom. Akčný thriller. USA, MP 12, 2D 
proj.,100 min.

Vstupné: 4 eurá

10. pondelok o 18. hod.    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. Najúspešnejší európsky film 
tohto roka. Fr., MP 12, 2D proj., 112 min.

Vstupné: 4 eurá

11. utorok o 18. hod.
NÁVRAT TEMNÉHO RYTIERA
Lov na netopierieho muža je v plnom prúde... 
Vyvrcholenie batmanovskej trilógie. Hrajú: 
Liam Neeson, Anne Hathaway, Gary Oldman, 
Morgan Freeman  a ďalší. USA, MP 12, 2D proj., 
164 min.

Vstupné: 4 eurá

13. štvrtok o 18. hod.
AMAZING SPIDER-MAN  3D
Film o pavúčom superhrdinovi. V novej snímke 
nás čaká rozprávanie o tom, ako celý príbeh 
Petra Parkera a jeho rodičov vlastne začal... 
USA, MP 12, 3D proj., 137 min., čes. dabing.

Vstupné: 5 eur 

16. nedeľa o 18. hod.
LET´S DANCE: REVOLUTIONS  3D
Dcéra bohatého tanečníka sa rozhodne 
presťahovať do Miami, aby sa tam stala 
profesionálnou tanečnicou. Zoznámi sa                 
s vedúcim tanečnej skupiny The Mob, v ktorej 
tancujú ľudia patriaci k pouličným gangom. 
Skupina ale potrebuje víťazstvo. Hudobno - 
tanečný film. USA, MP 12,  3D proj., 100 min.

Vstupné: 6 eur

17., 18. pondelok – utorok o 18. hod.
PR(E)DVOLEBNÉ SĽUBY
Nová komédia posúva dnešný politický cirkus 
na ďalšiu logickú úroveň. Aj keď si myslíte, že 
etika kampane dosiahla svoje najhlbšie dno, 
stále sa dá ísť ešte hlbšie. Aj tak vyhrá väčší 
tupec! USA MP 12, 2D proj., 85 min.

Vstupné: 4 eurá

20.  štvrtok o 18. hod.
SUSEDSKÁ HLIADKA
Partia štyroch chlapov sa rozhodne zmeniť 
svoje nudné životy, ktoré prežívajú doma so 
svojimi manželkami. Aby mohli vypadnúť                                
z domu, vytvoria susedskú hliadku. Sú 
pripravení na všetko. Komédia. USA, MP 12, 2D 
proj., 100 min.

Vstupné: 4 eurá

21. piatok o 18. hod.     NESKROTNÁ 3D
Zdatná bojovníčka, dcéra kráľa Fergusa                
a kráľovnej Elinor, chce žiť život podľa seba. Jej 
skutky nechtiac rozpútajú chaos a besnenie. 
Animovaná dobrodružná komédia. USA, MP 7, 
3D proj., 102 min., slov. dabing

Vstupné: 6 eur

21. piatok o 20. hod.     MACÍK
Plyšový macík môže byť skvelý spoločník, 
keď máte päť. Keď máte tridsaťpäť, je to skôr 
diagnóza. Večný puberťák, ktorý si nepripustí, 
že dospel. Komédia. USA, MP 15, 2D proj., 106 
min.

Vstupné: 4 eurá

22., 23. sobota – nedeľa o 15.30 hod.
NESKROTNÁ 3D
Zdatná bojovníčka, dcéra kráľa Fergusa                
a kráľovnej Elinor, chce žiť život podľa seba. Jej 
skutky nechtiac rozpútajú chaos a besnenie. 
Animovaná dobrodružná komédia. USA, MP 7, 
3D proj., 102 min., slov. dabing

Vstupné: 6 eur

22., 23. sobota - nedeľa o 18. hod. 
NESKROTNÁ 2D
Zdatná bojovníčka, dcéra kráľa Fergusa                
a kráľovnej Elinor, chce žiť život podľa seba. 
Animovaná dobrodružná komédia. USA, MP 7, 
2D proj.,102 min., slov. dabing

Vstupné: 4 eurá 

24., 25 pondelok - utorok
EXPENDABLES 2 o 18. hod.  2D
Partia profesionálnych zabijakov je zasa 
spolu. Akčný thriller. Hrajú: Bruce Willis, Dolph 
Lundgreen, Jean-Claude Van Damme, Chcuck 
Norris a ďalší. USA/Kanada, MP 15, 102 min.

Vstupné: 4 eurá

27. štvrtok  o 18. hod.
NORMAN A DUCHOVIA   3D
Norman má zvláštnu schopnosť - šiesty zmysel. 
Vidí duchov, rozpráva sa s nimi. Podivín                 
s mimoriadnymi schopnosťami. Fantázia a 
dobrodružstvo. USA MP 12, 3D proj., 100 min.

Vstupné: 6 eur

28. piatok o 18. hod.    MADAGASCAR 3
Tentoraz všetci hrdinovia zavítajú do Európy, 
kde nájdu ideálne krytie v podobe cestujúceho 
cirkusu, ktorý obrátia na madagaskarský štýl. 
Animovaný, dobrodružný, rodinný film. USA, 
MP, 2D proj., 90 min., dabing

Vstupné: 3 eurá

28. piatok o 20. hod.
NORMAN A DUCHOVIA   3D
Norman má zvláštnu schopnosť - šiesty zmysel. 
Vidí duchov, rozpráva sa s nimi. Fantázia a 
dobrodružstvo. USA, MP 12, 3D proj., 100 min.

Vstupné: 6 eur 

29., 30 sobota - nedeľa o 18. hod.
DRUHÁ ŠANCA
Kay (M. Streep) a Arnold (T. Lee Jones) sú 
oddaný pár, ale po desiatich rokoch manželstva 
chce Kay trochu okoreniť ich vzťah a znovu sa 
„spojiť“ so svojím manželom. USA, MP 12, 2D 
proj., 100 min.

Vstupné: 4 eurá

Detské a mládežnícke
 filmové predstavenia

9. nedeľa o 15. 30 hod.
DOBA ĽADOVÁ 4: ZEM V POHYBE     3D
Najobľúbenejšia zvieracia partička na svete je 
konečne späť! Manny, Diego a Sid sa znovu 
musia vydať na cestu plnú dobrodružstiev. USA 
MP, 3D proj., 90 min., slov. dabing, animovaný

Vstupné: 6 eur

22., 23. sobota - nedeľa o 15.30 hod.
NESKROTNÁ 3D
Zdatná bojovníčka, dcéra kráľa Fergusa                 
a kráľovnej Elinor, chce žiť život podľa seba. Jej 
skutky nechtiac rozpútajú chaos a besnenie. 
Animovaná dobrodružná komédia. USA, MP 7, 
3D proj., 102 min., slov. dabing

Vstupné: 6 eur

30. nedeľa o 15.30 hod.
MADAGASCAR 3  3D
Tentoraz všetci hrdinovia zavítajú do 
Európy, kde nájdu ideálne krytie v podobe 
cestujúceho cirkusu, ktorý obrátia na poriadny 
madagaskarský štýl. Animovaný, dobrodružný, 
rodinný film. USA, MP, 3D proj., 90 min. dabing

Vstupné: 6 eur

Kultúrne podujatia: kinosála

2. nedeľa o 15.30 hod.
Kocúr v čižmách agentúra ELMA
Herci vyrozprávajú a zahrajú deťom príbeh              
o priateľstve mlynárskeho syna Janka s kocúrom 
Félixom, ktorý rozprával ľudskou rečou a konal 
tak, ako by sme očakávali od svojich priateľov.

Vstupné: 2,50 eur

16. nedeľa o 15. hod.
25 rokov s Radosťou - Galaprogram k výročiu 
zboru Radosť

Vstup voľný.

Kultúrne podujatia: Labyrint

Vernisáž sa koná 6., štvrtok o 18. hod.
Výstava fotografií: MAĽOVANÉ SVETLOM            
z cyklu Živly Zeme (Ľubomír Schmida AFIAP, 
ESFIAP, MZSF a ČIERNA VODA (Gabriel 
Szakál). 
Výstava trvá od 4. do 28. septembra

Mestské múzeum: Turecký dom

Prednášky: 19. streda o 19. hod.
Prezentácia knihy o zaslúžilých pedagógoch 
20. storočia za účasti zostavovateľa Dr. Lászlóa 
Vargu. Prezentácia bude v maďarskom jazyku. 
Spoluorganizátor: MO CSEMADOK, SZMICS - 
maďarský spolok seneckej mládeže. 
„Nemzedékek nevelői”. Huszadik századi jeles 
tanítónemzedékek szakmai pályái, biográfiái. 
Könyvbemutató a szerkesztő, Dr. Varga László 
részvételével 2012. szeptember 19-én, 19.00-
kor a múzeumban. Társszervezők: CSEMADOK 
Szenci Szervezete, Szenci Magyarok Ifjúsági 
Csoportja.

Otvorené: utorok: 10.-16., 
streda - piatok: 10.-18., sobota: 9.-13.

www.msks-senec.sk/muzeum
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Esdekelve kérlek
Meghalnak a fák is, elfutni nem tudnak,
balta, fűrész öli, reccsenve lehullnak...
pedigők is élnek, a lombjuk nekünk zöld!f
fák, az erdőn, kertben kismadár majd hol  
költ?
ezernyi sok szép fa védekezni nem tud,
a fák sorsa nekem fájón eszembe jut,
meg az a sok vihar mi gyakori nálunk,
Istenem! Te tudod - jobb időket várunk!
esdekelve kérlek emberek nevében
reményt lássak végre szenvedők szemében,
ami nekünk úgy fáj gyötrelmesen izzón,
add, hogy minden ember szebb időkben bíz-
zon!
ahogy sújt a balta élő fára, sokra,
gyötrelmeslétünket szíved oltalmazza!
hull az ember könnye... ahol tud bár segít
de hívja, de kéri az égnek kegyelmit,
a sok szegény ember tudom hisz és remél,
elmúlik a sötét, megszűnik a veszély,
letarolt sok erdő, s minden kertnek fája,
hiszi, bízik benne : tönknek lesz új ága!
nem hal meg a gyökér, honi föld élteti,
hisz az elvárt tavasz életre felkelti!
árvizek megszűnnek, vad lángok nem mar-
nak,
hit és örök hűség jutalmat megkapnak,
elvégre az ember azért él, dolgozik,
felkel majd a sárból, érdemben osztozik!
győz majd az igazság, egy fa sem sír többet,
új gyümölcsfák nőnek, erdőkben a tölgyek,
derűs lesz az élet, örök tavasz járja,
tisztalesz az élet, mert szívünk ezt várja!
fájó seb már heged, biztat a jövendő,
hitünk életet ad, ez az a nagy erő,
új hajnal köszönt ránk, az a szent, érdemelt,
megbocsát az Isten, bár sokunk vétkezett!

Mgr. Katona Roland

Iskolánk már hetedik éve szervezője  a  Po-
znaj slovenskú reč – Ismerd meg a szlovák 
nyelvet – című verseny kerületi fordulójának.  
Az idén három diák – Bertok Miklós, Kovács 
Friderika  és Lukovič Marianna képviselték 
iskolánkat. A verseny igényes volt, három 
részből állt. Elsőként egy szövegnek a tar-
talmát kellett a leghűbben és nyelvi hibák 
nélkül visszaadni, majd szöveget alkottak    
a diákok egy megadott témára, az utolsó 
feladat  pedig a szövegalkotás volt, de nem     

a témát adták meg, hanem tíz különböző 
szófajú szót használtak fel a versenyzők 
egy történet elmondásakor. 
Diákjaink jól szerepeltek, sőt Bertok Miklós 
a harmadik lett, így ő képviselte  iskolánkat 
az országos fordulón június 14-én Nyitrán. 
Miklós nem győzött, de helytállt, ezüstsá-
vos lett. Gratulálunk!

Kontár Zsuzsanna, a szenci Közös Igazga-
tású MTNY Iskola igazgatója

Ismerd meg a szlovák nyelvet 

Spoznaj SLOVENSKÚ reč
Spojená škola s vyučovacím jazykom ma-
ďarským organizovala krajské kolo súťaže 
Poznaj slovenskú reč. 
Reprezentovali ju traja žiaci - Mikuláš Ber-
tok, Friderika Kovácsová a Marianna Luko-
vičová. Súťaž bola náročná, pozostávala                                    
z troch častí. Žiaci najprv interpretovali ob-
sah vypočutého textu, potom tvorili text na 
danú tému a poslednou úlohou bola tiež 
tvorba textu, ale pomocou vytypovaných 
slov rôzneho slovného druhu. Mikuláš Ber-
tok skončil tretí a získal možnosť reprezento-
vať školu na celoslovenskom kole v Nitre. 

Mgr. Zuzana Kontárová, riaditeľka 

Žiaci Základnej školy Alberta Molnára Szencziho v Strasburgu v Europskom parlamente. / A Szenczi Molnár Albert Alapiskola diákjai 
Strasbourgban.

Seneckí žiaci v EURÓPSKOM parlamente

Život na OBIDVOCH stranách hranice
V rámci projektu Poklady bez hraníc (finan-
covaný z Európského fondu regionálneho 
rozvoja prostredníctvom programu  Cezhra-
ničnej spolupráce MR-SR) sa v priestoroch 
Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch ko-
nala reinštalácia  výstavy s názvom Život 
na obidvoch stranách hranice, Výstava 
sa zaoberá tematikou spolužitia na rímsko-
germánskom pohraničí v 1.-4. storočí po Kr. 

Vznikla v spolupráci s Múzeom Jánosa Xán-
tusa v Győri. Svoje zbierkové predmety za-
požičali aj múzeá zo Slovenska
Putovnú medzinárodnú  výstavu mali mož-
nosť vidieť návštevníci Jána Thaina v Nových 
Zámkoch,  Národného múzea v Bratislave, 
galantského Vlastivedného múzea a teraz do 
konca októbra ju majú možnosť návštevní-
ci vidieť v Mestskom múzeu v Senci.      (r)
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Tenisový KEMP deti nadchol
V Senci sa uskutočnil prvý let-
ný tenisový kemp, ktorý orga-
nizoval tenisový klub TK PROFI 
Senec v priestoroch areálu SOŠ 
na Kysuckej ul. Na kempe sa 
zúčastnili deti vo veku 5 až 13 
rokov, pričom niektoré z nich 
už skúsenosti s tenisom mali. 
Zúčastnili sa na ňom však aj 
deti, ktoré sa dostali k tomuto 
čoraz populárnejšiemu špor-
tu po prvýkrát. Tréningy viedli 
kvalifikovaní tréneri súťažnou                      
a hravou formou, so zamera-
ním na koordinačné, pohybové 

a najmä technické zručnosti. 
Samozrejmosťou vo voľných 
chvíľach boli doplnkové aktivity, 
pri ktorých si mohli mladí špor-
tovci oddýchnuť. Vyvrcholením 
tenisového kempu bol posledný 
deň, kedy si mladí tenisti zahrali 
o vecné ceny a sladké dobroty. 
Počas celého týždňa mali deti 
zabezpečený pitný režim, chut-
ný obed, ovocie a olovrant.
V prípade, ak máte záujem pri-
hlásiť svoje dieťa do tenisového 
klubu, bližšie info nájdete na 
www.tk-profi.sk.                   (do)

Stolnotenisový SVIATOK v Senci
(dokončenie zo str. 1)  Medzinárodné stretnutie sa uskutoční od 19. hod. 

Ako uviedol generálny sekretár  zväzu Ing. Anton Hamran, najlepších stolných tenistov oboch krajín 
môžete vidieť v športovej hale Transpetrol na juhu Slnečných jazier. 

Platí nový kľúč účasti na európskom šampionáte. Zatiaľ čo ešte vlani hrala každá krajina, ktorá sa 
prihlásila, v súčasnosti platí kvalifikačný systém.  

Slovenskú reprezentáciu vedie tréner Jarolím Miko, hrajú trojčlenné družstvá. (el) 

Beh okolo 
JAZIER

Pozývame vás na 2. ročník 
Seneckého behu okolo Sl-
nečných jazier, ktorý sa koná         
v sobotu 29. septembra. Re-
gistrácia bude od 8. hod. pri 
amfiteátri (Parku oddychu), 
kde preteky aj odštartujú.
Pribudnú nové, predovšetkým 
mládežnícke kategórie.         (r)

Po úspešnom 1. ročníku Fut-
balovej miniligy Senca (FMS) 
sa v sobotu 8. septembra zač-
ne jej pokračovanie. 

Pre atraktívnosť súťaže sa vede-
nie miniligy rozhodlo rozšíriť sú-
ťaž z 10 družstiev na 14. „Chce-
me urobiť ligu atraktívnejšou, 
aby si mohli predovšetkým ama-
térski futbalisti zo Senca a okolia 
porovnať svoje schopnosti v čo 
najväčšej možnej miere. Odohrá 
sa aj väčší počet zápasov, ktoré 
sa hrajú každú sobotu na ihris-
ku v areáli ZŠ Mlynská,“ uviedol 
predseda FMS Radoslav Dose-
del. A dodal, že prvé kolo sa za-
čína v sobotu 8. septembra. 
Viac info na stránke www.fms.
sk.                                           (el) 

Miniliga rozširuje  
POČET družstiev

Po turnaji v plážovej hádzanej 
ukázali posledný júlový víkend 
svoje umenie aj futbalisti. To, 
že sa počas celého turnaja 
bolo načo pozerať, zabezpečili 
v mužskej kategórii viacerí slo-
venskí futbaloví reprezentanti - 
Jozef Valachovič, Pavol Plavnik 
a ďalší. 
Lepší a skúsenejší hráči sa sna-
žili hrať vo vzduchu a prítomným 
divákom či okoloidúcim ponúkli 
viacero efektných „nožničiek“, 
ktoré častokrát končili gólom.                                               
V mužskej kategórii sa prihlási-
lo osem mužstiev, hrali v dvoch 
skupinách. Z prvej postúpili 
do semifinále mužstvá Komi-
sie športu mesta Senec a Kapi 
team. Zo skupiny B sa tam pre-
pracoval Špedservis a Masam 
Vráble.
Do finále sa zaslúžene dostali 
dva najlepšie tímy. V riadnom 
hracom čase sa medzi domá-
cou Komisiu športu a Špedser-
visom nerozhodlo  a po strelách 
zo značky pokutového kopu 
sa napokon tešili z prvenstva 
hráči Špedservis na čele s naj-
lepším strelcom Pavlom Plav-
nikom (2:3, 1:2 na PK). Najlepší 
hráč podujatia bol Pavol Bureš                        
z Komisie športu a najlepším 
gólmanom sa stal Martin Ka-
pusta z Kapi teamu.
Ženský turnaj mal štyri druž-

stvá, z čoho až tri poskladali 
hádzanárky Piccardu Senec. 
Ani jedno z nich však nestači-
lo na víťazky Turenskej ženskej 
miniligy - Rebelles, ktoré aj na 
piesku dokázali svoju nespornú 
kvalitu.
Najlepšou hráčkou bola suve-

rénne Simona Róková z víťaz-
ného celku, cenu pre najlepšiu 
brankárku si odniesla hádza-
nárka Eva Vargová z Bláznivých 
striel a najviac presných zása-
hov zaznamenala Lucia Weibel-
lová z hádzanárskeho tímu Ka-
nonierky.       (r), foto Ján Lauko

Futbalisti BOJOVALI na piesku

Družstvo seneckých Kanonierok skončilo druhé.



Optimizmus. Nesie sa prípra-
vou, ale aj v predštartovných 
debatách o cieľoch hádzanár-
skeho celku žien ŠKP Piccard 
Senec. Po druhý raz bude 
bojovať v nadnárodnej česko-
slovenskej lige WHIL, kde vla-
ni ako nováčik obsadil tretiu 
priečku od konca, medzi slo-
venskými družstvami skon-
čil na 4. mieste. O ambíciách         
a zmenách sme sa rozprávali 
s manažérkou klubu Dášou 
Belicovou Škrípovou.

Čo oprávňuje družstvo k opti-
mizmu?
- Získali sme skúsené posily 
predovšetkým na posty spojok. 
K trom kvalitným spojkám Do-
minike Kodajovej, Kristíne Kup-
kovičovej a Anne Neštickej pri-
budla Lucia Weibelová zo Šale 
a Alžbeta Polláková z majstrov-
ského tímu Iuventa Michalov-
ce. Odtiaľ prišla aj talentovaná 
brankárka Kristína Sedláčková.
Kto odišiel?
-Do Nemecka išla Michaela Ko-
váčová, ktorá však nebola od 
začiatku súčasťou družstva, Zu-
zana Rychtárechová skončila 

zo zdravotných dôvodov. Mar-
cela Martanovičová je zranená, 
stále je však súčasťou tímu.
Koľko máte brankárok?

Tri, ku skúsenej Eve Vargovej, 
ktorá si v prípravnom zápase 
zranila nohu a tri stretnutia si 
nezachytá, pribudla spomínaná 

Sedláčková, chytá aj Lucia Le-
viczká
Aká bola príprava?
-Veľmi kvalitná, dievčatá si 
predovšetkým zlepšili kondič-
ku. Vravím, že keď nohy prajú, 
aj hlava funguje... Kvalitnejšia 
je i obrana. V zápasoch na-
ostro však pôjde aj o to, ako 
sa psychicky vyrovnajú s ich 
priebehom. Nový tréner Peter 
Olšavský, ktorý pôsobil v Parti-
zánskom, bol s prípravnými zá-
pasmi spokojný.
Kde a kedy sa začína súťaž?
-Začíname 1. septembra v Šali, 
9. septembra hráme doma v Pe-
zinku o 17. hod. so Sláviou Pra-
ha. Máme lepšie vyžrebovanie 
ako vlani.
Okrem WHIL však hráte aj 2. 
ligu...
-Prihlásili sme sa do tejto sú-
ťaže, aby tie hráčky, ktoré sa 
nedostanú do nominácie na zá-
pasy WHIL, nevypadli z herné-
ho kolotoča. Príležitosť dostanú 
aj dorastenky, ktoré môžu hrať 
za ženy. Ak pôjdu výkonnost-
ne hore, dostanú možnosť aj            
v stretnutiach WHIL.

Eva Lauková, foto Ján Lauko

Alžbeta Polláková (28) je výraznou posilou seneckého družstva. 
Ešte v drese Michaloviec (na obr.) zrejme v zápase so seneckým 
celkom netušila, že zakotví pri Slnečných jazerách. Do ŠKP Piccard 
Senec prestúpila v novej sezóne z Iuventy Michalovce, kde sa jej 
skončila zmluva. S týmto družstvom získala dva majstrovské tituly, 
vyhralo aj Slovenský pohár. Betka pôsobila aj v Maďarku, má i re-
prezentačné skúsenosti.
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Hádzanárky vyzbrojené POSILAMI

SKÚSENOSŤ 
nadovšetko
Bývalé hádzanárky Piccard Se-
nec, skúsené hráčky, Senčanky, 
mali motiváciu. Chceli ukázať, 
že hádzanársku abecedu ešte 
nezabudli, že ešte majú čo po-
vedať. Na turnaj v plážovej há-
dzanej sa poctivo pripravovali, 
cielene trénovali na piesku. Do 
pamäte si vrývali iné pravidlá, 
naberali kondičku. Aby si neu-
robili hanbu. Ako povedala Nora 
Csukaová, stálo to za to. Nielen-
že sa opäť stretli, ale aj niečo 
pre seba a svoje zdravie urobili. 
„Rýchle nohy“ napokon obsadili 
ôsme miesto.                         (el)

Už 3. ročník plážovej hádzanej 
Senec  beach handball 2012 
sa uskutočnil na juhu Slneč-
ných jazier. Po prvý raz bol aj 
súčasťou European Beach 
Handball Tour.
Do konečného poradia sa za-
ratúvali tri turnaje  v Bratisla-
ve, Senci a Modre. Celkovými 
víťazmi sa medzi ženami stali 
senecké Kanonierky (naj-
lepšou hráčkou bola Sabina 
Štefíková), medzi mužmi Celé 
Zle! 
Poďme však k seneckému 
turnaju. Okrem kvalitných 
zápasov a oddychu pri vode 
si účastníci v peknom počasí 
užili aj veľa zábavy. Teplomer 
ukazoval 35 stupňov, piesok 
neskutočne pálil a tak pomá-
hala aj voda z hadice či hro-
madné úteky do vôd jazier.
Turnaj, ktorý organizuje Pic-
card Senec, už má medziná-
rodné meno a priťahuje záu-

jemcov. Tentoraz sa na ňom 
predstavilo 11 ženských a 13 
mužských družstiev, v oboch 
kategóriách hrali aj francúz-
ske celky zo St. Brice. Objavili 
sa rôzne parádičky, nahadzo-
vačky, otočky. Hra pútala po-
četných divákov, ktorí vytrvalo 

povzbudzovali. Po trojdňovom 
maratóne napokon vyhrali 
muži z celku Celé zlé! a ženy 
z družstva Holky zo Zeleného-
domu. Senecké Kanonierky 
skončili druhé. 
Viac foto na www.senec.sk

Eva Lauková, foto Ján Lauko  

Kanonierky VALCOVALI na piesku



Liga je už rozbehnutá, po-
zrieme sa na podstatné zme-
ny, ktoré v mužstve (aj okolo 
neho) nastali. K trénerovi 
Antonovi Jánošovi pribudol 
nový asistent Attila Pinte, 
ktorý v Senci hrával ešte za 
FC Senec. 

Po šiestich kolách boli Sen-
čania na druhom mieste, iba 
bod za vedúcim celkom DAC 
Dunajská Streda, s jednou re-
mízou a jednou prehrou. Tréner 
by mohol byť spokojný. „Na na-
šom mieste by bol každý rád... 
No nie sme Barcelona, robíme 
s takými hráčmi, na akých má 
klub ekonomicky. Je to prie-
bežné postavenie v tabuľke, 
všeličo sa môže zmeniť. Naším 
cieľom je však vyhrávať.“

Nehovorme o posilách
Kým Senčania doplnili káder? 
„Nemôžeme hovoriť o posi-
lách, naozaj ho len dopĺňame. 
Z Banskej Bystrice som získal 
Tomáša Jakubovie, bude štu-
dovať v Bratislave. Petra Štal-
macha som poslal späť do Ži-
liny, akosi sa nevedel zaradiť.      
Z Trenčína prišiel Peter Štyvar. 
Je starší, skúsenejší, no som 
prekvapený, že má pomerne 
veľký hendikep po fyzickej 
stránke. Potrebujeme ho ako 
ofenzívneho hráča, závisí od 
neho, ako sa chopí šance. Po-
dobne je na tom Tomáš Hanzel, 
ktorý prišiel z FC Petržalka. Po-
stavil som ho na pravú stranu 
zálohy. Pravda je, že kondične 
resty sa už v rozbehnutej sezó-
ne dohnať nedajú.“
Tréner Jánoš zatiaľ viac čakal 
aj od Igora Držíka, ktorý už 
raz bol v klube SFM Senec na 
hosťovaní. „Potreboval som ho 
do stredu zálohy k Imrichovi 
Bedecsovi, má však rovnako 
kondičné a funkčné problémy. 
Neoslňuje však ani Bedecs, 
stagnuje, čakám, kedy sa pre-
budí. No trpezlivosť mi pomaly 
dochádza...“ 

Odchovanci priestor majú
Ako sa do mužstva zapraco-
vali ďalší dorastenci - domáci 
odchovanci? „Patrik Trajcsik 

je opäť v hre, Andrej Krátky je 
na túto ligu ešte krátky, pries-
tor však dostane. Do kádra 
som zaradil aj iba 16-ročného 
Jakuba Janeka. Tento senec-
ký talent sa potrebuje oťukať 
popri starších hráčoch, všetko 
však bude závisieť od neho. 
Budem ho stavať aj na zápa-
sy seniorov, ak budú kolidovať              
s dorasteneckými stretnutiami, 
zahrá si za starší dorast.“
Za výnimočný zjav aj na slo-
venské pomery považuje tré-
ner Stana Lapina. „Je rýchly, 
dynamický, ale lopta mu zava-
dzia. Ak nebude viac drilovať 
techniku, bude len behať...“
S herným prejavom mužstva 
tréner Jánoš spokojný nie je. 
„Ešte to nie je ono. Pozitívne 
je, že hráči sú disciplinovaní, 
organizovaní.“

Mikulič sklonil hlavu
Martin Mikulič, odchovanec 
Petržalky, rozvíril hladinu se-
neckého futbalu, keď sa pred 
prvým majstrovským zápasom 
vybral do susedného Rakúska 
na skúšku bez vedomia klubu, 
vrátil sa však so sklonenou hla-
vou. Napokon bol rád, že ho 

prijali späť a v ligovom zápase 
v Dolnom Kubíne strelil dva 
góly. Bolo mu odpustené. „Aj 
keď spravil prešľap, pre mňa je 
platným hráčom. Má ponauče-
nie...,“ komentoval tréner.
Na hosťovanie do SFM Senec 
sa vrátil aj útočník Ladislav 
Belkovics, ktorého materským 
tímom je DAC Dunajská Stre-

da. Vrátil sa okľukou, cez Ma-
ďarsko. Ako sa mu to podari-
lo? S DAC mal iba amatérsku 
zmluvu a dostal sa hrať do pr-
voligového klubu Kaposvár RL.  
Senecký klub sa s maďarským 
dohodol a Laco je späť v SFM 
Senec.

Eva Lauková
foto Ján Lauko
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Nové TVÁRE doplnili káder
Muži SFM Senec sa v 2. lige zatiaľ pohybujú na popredných priečkach

Tréner Anton Jánoš (vpravo) s novým asistentom Attilom Pintem

Brankár Štefan Kollár chytá zatiaľ výborne. Sieť za jeho chrbtom sa po šiestich ligových kolách rozvlnila 
len dva razy. Stíha trénovať aj ďalších brankárov SFM Senec.
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(dokončenie zo str. 1)
Tréner Miko o ňom vraví, že je 
šikovný nielen v bránke, ale aj 
ako hráč v poli. „Pokojne by 
som ho postavil aj na zápas.“

Zaľúbil sa do futbalu
V klube SFM Senec začínal ako 
obranca. Osud však zasiahol. 
Mužstvu prípravky sa zranil bran-
kár a keďže Jakub bol najvyšší, 
postavili ho medzi dve žrde. Veľ-
mi mu to nevoňalo, ale jablko od 
stromu ďaleko nepadlo, aj jeho 
otec kedysi chytal. A tak sa Ja-
kub nechal presvedčiť.
Aký bol, keď začínal? Tréner 
Miko sa len pousmeje: „Trochu 
ťarbavý, beh mal nekoordinova-
ný, čo však bolo dôsledkom jeho 
rýchleho rastu. Prvé dva roky 
boli najrozhodujúcejšie. Zapálil 
sa pre brankársky post, zaľúbil 
sa do futbalu a šliapal ako ho-
dinky. A postupne sa všetko me-
nilo: jeho postava, koordinácia 
pohybu, rýchlosť, ktorou vyniká. 
Fyzické predpoklady mal dané, 
len ich bolo treba rozvíjať.“
Využil zlatý vek
Tak sa „zažral“ do futbalu, že si 
aj pridával, prvé dva roky inten-
zívne na sebe pracoval aj indivi-
duálne. Cvičil i doma, spevnelo 
mu svalstvo. „Ak je hráč dobre 
pripravený gymnasticky, techni-
ka a koordinácia sa ľahšie trénu-
jú,“ vysvetľuje tréner. „On maxi-
málne využil tzv. zlatý vek od 12 
do 15 rokov, kedy sa hráči naj-
viac naučia z techniky. Trénoval 
doma aj na školskom ihrisku, vy-
užíval švihadlo, prichádzal skôr 
pred tréningom, zostával aj po 
ňom a pridával si. Vedel som, že 
keď na neho pritlačím, tak svojou 
pracovitosťou dokáže veľa. Ale 
aby som len nechválil, vie byť aj 
tvrdohlavý. No individuálny prí-
stup ho dokáže motivovať. “
Manažéri s dobrým okom
Jakuba si všimol anglický licenč-
ný agent Chris McGrath a jeho 
priateľka Sasha Smičíková na 
Megaturnaji, kde sa mužstvu ne-
darilo a skončilo z ôsmich celkov 
na 7. mieste. V. Miko: „Jakub bol 
však z mužstva na turnaji najlep-
ší, veľa gólových šancí vychytal. 
Upútal. Preto zdôrazňujem cha-
lanom, že aj zo Senca sa futba-
lista môže dostať vonku tak, ako 
Jakub. Dôležitá je pre nich pre-
zentácia na každom tréningu, 
zápase, turnaji. Nikdy nemôžu 

vedieť, kto si ich všimne. Trénujú 
pre svoju budúcnosť.“
Skúšky aj definitíva
Po prvom kontakte na Megatur-
naji Jakub išiel prvý raz do An-
glicka v novembri 2010 na desať 
dní. Medzitým si jeho brankár-
ske umenie chodili nakrúcať na 
zápasy, tréner im posielal DVD. 
Najprv bol na skusoch v kluboch 
Blackburn Rovers a West Brom-
wich Albion. Bol tam s ním aj 
tréner. „Ja som už videl takéto 
akadémie v Nemecku, Holand-
sku, Španielsku aj Taliansku. 
Pre Jakuba to bolo niečo úplne 
nové, nevídané. Majú tam osem 
až desať trávnatých ihrísk len 
pre mládež. V areáli je pokope 
regenerácia, lekári, manažéri, 
tréneri, fyzioterapeuti... Tréning? 
Rozdiel je určite v tempe, ale 
závisí to od kvality hráčov. Tam 
si vyberajú najlepších z celého 
sveta. Jakub sa trénerom páčil. 
Na tom, čo mu vytkli, sme ďalej 
pracovali. Naďalej sme rozvíjali 
techniku chytania, rozohrávku 
nohou. Vždy sme mu vštepovali, 
že brankár musí vedieť rozohrá-
vať nohou, bude to potrebovať. 
Bol na to pripravený.“
Druhý kontakt s anglickým fut-
balom si užil vo februári 2011, 
keď bol aj s rodičmi v klube As-
ton Villa, potom ho znova zavo-
lali do West Bromwich Albionu.   
Napokon sa ozvali z FC Derby 

County. Prvý raz tam pobudol     
v novembri minulého roku, po-
tom päť dní v januári tohto roku. 
„Po prvom návrate odtiaľ sme s 
Jakubom intenzívne pracovali, 
pretože v januári ho čakala ko-
nečná skúška. Trénoval celý de-
cember, nepoznal oddych, sviat-

ky. Ale vyplatilo sa. Bol priprave-
ný po futbalovej aj človečenskej 
stránke. Dva roky trvalo, kým sa 
jeho odchod do Anglicka uzav-
rel. Musel tomu veľa obetovať, 
rovnako ako jeho rodičia,“ dodal 
tréner, pre ktorého je Jakubov 
pobyt v anglickej akadémii aj 
trénerským zadosťučinením. 
Splnený sen
Jakubova mama Zuzana vra-
ví, že sa mu splnil veľký sen                    
a preto jeho odchod rešpektuje. 
„Odlúčenie si príliš nepripúš-
ťam, Našťastie sme cez face-
book či skype denne v kontakte, 
mám pocit, že komunikujeme 
viac, ako keď bol doma a vracal 
sa večer unavený z tréningov.                                     
Mala som možnosť stráviť celý 
deň v akadémii a pozrieť si tré-
ningový aj vzdelávací proces. 
Zoznámila som sa s rodinou kde 
býva. Klub sa o svojich chlapcov 
naozaj zodpovedne stará.“
Jakub je naďalej žiakom SOŠ, 
odbor Škola podnikania v Senci, 
má individuálny študijný plán. 
„Vedeniu školy aj triednej profe-
sorke pani Švardovej patrí naša 
vďaka. V Anglicku má na tamoj-
šie štúdium vyhradené stredajšie 
popoludnie a štvrtok. Našťastie 
s disciplínou nemá problém.“

Eva Lauková, foto Ján Lauko

Prvý v ANGLICKEJ akadémii

Chcem sa PRESADIŤ...
Jakub si v Anglicku rýchlo zvykol, nikdy nemal problém adapto-
vať sa. Zdá sa, že cieľ má jasný a urobí preň všetko.
Aký máš denný režim?
-Vstávame ráno o ôsmej, potom nás minibus odvezie do akadémie, 
kde sa naraňajkujeme. Nasledujú dva tréningy, obed, vzdelávanie. 
Domov sa vraciame poobede o piatej, vtedy už mám čas aj sám pre 
seba.
Čo je pre teba v novom prostredí najťažšie?
-V klube mi všetci pomáhajú, takže to nie je až také ťažké. Najťažšie 
je pre mňa zvyknúť si na novú stravu ☺ 
Prečo?
-Veľmi ju nemusím, jedávam pár jedál stále dookola.
Prekvapilo ťa niečo príjemne?
-Je fajn, že spoluhráči ma okamžite prijali medzi seba a sú pre mňa 
ako druhá rodina.
Odkiaľ pochádzajú chlapci v tvojom mužstve?
-Zložené je z chalanov z Írska, Nórska a Anglicka, vo vyšších roční-
koch je zahraničných hráčov viac.
Kde bývaš?
-V centre mesta v dome u veľmi milej rodiny, ktorá je profesionálnou 
rodinou platenou klubom. Býva so mnou ešte osem spoluhráčov. 
Dom je však dosť veľký, takže máme aj vlastné súkromie.
S akým cieľom si do Anglicka išiel?
-Chcem sa presadiť, stať sa brankárskou jednotkou v tíme, zachytať si 
v Premier League. Rovnako chcem uspieť aj v slovenskej mládežníc-
kej reprezentácii. Dosiaľ som bol vždy iba náhradník. Pobyt v anglic-
kej akadémii by mi v tom mohol pomôcť.                                   (el)


