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KOMUNÁLNE VOĽBY 2002 - 6. XII. 14.00-22.00, 7.XII. 7.00-14.00
Vnútri čísla Volebná príloha

Výsledky volieb 
už v sobotu večer

     O komunálnych voľbách (6.-7. 12. 2002) 
v meste Senec hovoríme so zástupcom 
primátora Ladislavom Nádaským.

Ako postihla no-
velizácia zákona 
o voľbách do or-
gánov samosprá-
vy obcí mesto 
Senec?
Zásadná zmena 
čaká mestské za-
stupiteľstvo (MsZ), 
ktoré sa bude zo-
štíhľovať. Doteraz  
v ňom sedelo 32 

poslancov, podľa nového zákona ich môže 
byť od 13 do 19. MsZ v Senci sa priklonilo 
k počtu 19. Na základe toho sa zmenili 
volebné obvody. Doteraz volilo troch po-
slancov približne 900 až 1100 obyvateľov, 
teraz to bude od 1900 do 2200. Mesto sa 
rozdelilo do šiestich väčších obvodov. 
Vo volebných obvodoch č. 1 až 5 sa budú 
voliť traja poslanci. Vo volebnom obvode 
č. 6, kam patrí aj Svätý Martin, budú voliči 
voliť štyroch poslancov.

Nadväzujú volebné obvody na tie pred-
chádzajúce?
Je to rôzne, niekde viac, niekde menej. 
Aby si volič zvykol na nové rozdelenie, 
podľa týchto obvodov sme už volili pri par-
lamentných voľbách.

Ako sa zoštíhlenie mestského zastupi-
teľstva odrazí na jeho práci?
Rozhodne sa 7. decembra večer. Ďalšia 
práca mestského zastupiteľstva bude závi-
sieť od jeho zloženia. Prvé zasadnutie MsZ 
by malo byť 18. decembra 2002. Primátor 
a poslanci si tu prevezmú osvedčenia 
o zvolení a zložia sľub.

Na čo by ste chceli občanov upozorniť, 
čoho by sa mali pri voľbách vyvarovať?
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Snáď sme dnešným dňom odstránili „kri-
žovatku smrti“– odznelo 5. novembra 2002 
pri otvorení kruhového objazdu na lokalite 
štátnej cesty I/62 a II/503. Slávnostnú pásku 
prestrihol pri stavbe na Šamorínskej ulici 
primátor mesta Senec Ing. Jozef Elšík spolu 
s riaditeľom Slovenskej správy ciest (SSC) 
SaÚ Bratislava - okolie Ing. Dušanom Štofom. 
Pridal sa podpredseda Bratislavského samo-
správneho kraja Milan Vaškor a ďalší, ktorí sa 
o realizáciu stavby pričinili. 
Výstavbu kruhového 
objazdu zahájila SSC 
v septembri. Celková 
hodnota vykonaných 
prác dosiahla čiastku 
2,5 mil. korún. V po-
rovnaní s kruhovým 
objazdom na Bratislav-
skej ulici, kde až 75% 
prác tvorili prekládky 
inžinierskych sietí, išlo 
o lacnejší variant. 
Predovšetkým to bola 
extrémna nehodovosť 
(druhá najkritickejšie 
miesto na Slovensku), 
ktorá volala po rých-
lom riešení situácie. 
Primátor Ing. Jozef Elšík označil križovatku 
za najnešťastnejšie miesto v intraviláne mes-
ta Senec. Z posledne publikovanej analýzy 
Okresného riaditeľstva PZ v Senci vyplynulo, 
že len v období od 1.1.1996 až 31.3.2002 sa na 
tomto úseku odohralo 26 dopravných nehôd. 
Zahynulo pri nich 8 osôb, 13 bolo ťažko a 24 
ľahko zranených. Za všetkými nehodami stála 
nepozornosť vodičov. 
Podľa policajných analytikov sa pod tragickú 
štatistiku podpísala rozľahlosť križovatky, kto-
rá sťažuje orientáciu ľudí v priestore. Nebez-
pečnosť miesta podporuje skutočnosť, že po 
ceste I/62 „s ohľadom na široké pomery a na 
dĺžku rovného úseku pred križovatkou jazdia 
vozidlá prakticky bez obmedzenia rýchlosti“. 
Podľa Andreja Šándora z pracoviska experi-
mentálnej psychotroniky Výskumného ústavu 
živočíšnej výroby Nitra tu silné geopatogénne 

zóny oslabujú ľudskú pozornosť. Križovatka sa 
pritom nachádza vo frekventovanej turistickej 
oblasti s mimoriadnou intenzitou dopravy. 
Kruhový objazd bol podľa odborníkom ideál-
nym riešením bezpečnosti v regióne. 
Pri príležitosti slávnostnej kolaudácie objazdu 
odovzdal primátor Senca Ing. Jozef Elšík prí-
tomným strieborné medaily, vyrobené k 750. 
výročiu prvej písomnej zmienky mesta Senec, 
ako prejav vďaky za vynaložené úsilie. Primá-
tor zároveň vyjadril vieru, že sa snaha o kvalit-

nejší dopravný systém mesta zavŕši prípojkou 
na diaľnicu pri Blatnom. 

                                           Kristína Dugovičová

Senčania pracovali pre Senec
Hovoríme s Ing. Dušanom Štofom, riaditeľom 
Slovenskej správy ciest SaÚ Bratislava.

Pán Štofa, podľa čoho určujete vhodnosť 
výstavby kruhového objazdu na danom 
úseku?
Zvážime situáciu a projektant navrhne rie-
šenie. Posúdime, prebehne to schvaľovacím 
procesom, získame povolanie v zmysle sta-
vebného zákona alebo skrátením konaním, 
ako to bolo v tomto prípade. 

Hovoríme o rekordnom čase realizácie?
Nestaval by som to do polohy rekordov. Záslu-

V Senci nový kruhový objazd
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Je potrebné, aby si uvedomili, že po vstu-
pe do volebnej miestnosti dostanú dva 
volebné lístky. Na volebnom lístku pre voľ-
by primátora mesta zakrúžkujú poradové 
číslo jedného z kandidátov, na volebnom 
lístku pre voľby poslancov zakrúžkujú 
jedného až troch (vo volebnom obvode č. 
6 jedného až štyroch). Nie naopak, lebo 
stáva sa, že niekedy si to volič zamení. 
Prirodzene, dôležité je, aby občania vôbec 
prišli voliť. Je nutné uvedomiť si, že kým 
v parlamentných voľbách sa rozhoduje 
o politických stranách, v komunálnych 
voľbách ide skôr o osobnosti.  

Sú v súvislosti s komunálnymi voľbami 
definované pojmy volebná kampaň a vo-
lebné moratórium?
Volebná kampaň sa začína 17 dní (19.no-
vembra) a končí 48 hodín (4.decembra 
o 14:00 hod.) pred začiatkom volieb. Ve-
denie kampane mimo určeného času je 
zakázané. 

Kedy budú známe výsledky?
Už večer 7. decembra  do 20:00 hod. Budú 
vyvesené vo vitrínach na Mestskom úrade 
v Senci a na Mierovom námestí. 

Akú účasť voličov odhadujete?
V minulosti  išlo v Senci voliť približne 
40% voličov. Možno to bolo práve tým, 
že komunálne voľby sa konali krátko pred 
vianočnými sviatkami. 

Čo bude mať podľa vašej mienky vplyv 
na to, koľko ľudí sa dostaví k volebným 
urnám tentokrát?
Určite u starších ľudí môže rozhodovať aj 
zlé počasie, ale títo môžu požiadať o tzv. 
prenosnú urnu. Ale verím tomu, že všetci 
naši obyvatelia sú tak uvedomelí a zod-
povední, že prídu voliť. A tým vyjadria svoj 
osobný názor a určitú zodpovednosť pri 
riadení mesta, koho vyberú a zakrúžkujú 
vo volebnej miestnosti za primátora a po-
slancov.

                                     Zhovárala sa K.D.

Šieste zasadnutie mestského zastu-
piteľstva (MsZ) v roku sa konalo 31. 
októbra 2002 v Tureckom dome. 
Po kontrole uznesení z minulého zastupi-

teľstva poslanci schválili VZN mesta Senec, 
ktorým sa ustanovuje miesto na vylepovanie 
volebných plagátov v meste počas volebnej 
kampane volieb do orgánov samosprávy 
obcí. Podľa VZN je možné vylepovať volebné 
plagáty len na mestských informačných stoja-
noch umiestnených na Námestí 1. mája a bil-
boardoch prenajatých od reklamných firiem 
umiestnených v meste Senec.
Poslanci MsZ si vypočuli správu o vyhod-
notení letnej turistickej sezóny v roku 2002. 
Celková vyťaženosť areálu Slnečných jazier 
bola tohoto roku 70%. Pätinu ubytovaných 
rekreantov tvorili občania Českej republiky, 
početní boli tiež Slováci, Poliaci a Holanďania.  
Slovenská agentúra pre rozvoj cestovného ru-
chu zaradila kemp na Slnečných jazerách do 
prvej desiatky najlepších na Slovensku.
Primátor Ing. Jozef Elšík privítal na zasadnutí 
zastupiteľstva Vladimíra Rybárika, ktorý vyhral 
výberové konanie na obsadenie náčelníka 
Mestskej polície v Senci. Po krátkej diskusii 

MsZ súhlasilo s jeho vymenovaním do funkcie.
MsZ prerokovalo návrh úpravy rozpočtu mesta 
Senec na rok 2002. Celkové príjmy mesta sú 
rozpočtované vo výške 141  883 tis. Sk, z toho 
bežné príjmy 98 100 tis. Sk a kapitálové príjmy 
a finančné operácie 43 783 tis. Sk. Rozpočtova-
né výdavky mesta sú vo výške 141 883 tis. Sk, 
z toho bežné výdaje 98 100 tis. Sk a kapitálové 
výdaje a finančné operácie 43 783 tis. Sk. 
Na zasadnutí odobrili poslanci  prevod majet-
ku mesta do správy škôl a školských zaradení 
zriadených mestom ako právne subjekty. 
V súvislosti s finančnou kontrolou zameranou 
na mestské byty, ktorú vykonala hlavná kon-
trolórka mesta Ing. Gabriela Kakašová, boli 
navrhnuté tri uznesenia. Keďže neprešiel ani 
jeden návrh, primátor J.Elšík navrhol, aby bol 
návrh predložený na rokovanie komisie MsZ 
na riešenie podlžnosti neplatičov. 
V závere MsZ rozhodlo o zmene účelu pou-
žitia úveru 15 mil. korún z PKB na akcie: ul. 
Robotnícka a Pivničná (8,5 mil. Sk), Autobu-
sová stanica (1,777 mil. Sk), Cintorín Boldocká 
(1 mil. Sk), Odvod do pôdneho fondu (2,223 
mil. Sk), Kanalizácia juh (1,5 mil. Sk). 
                                                                 (kd)

Manuál voliča pre ko-
munálne voľby 2002

Volič je povinný preukázať sa pred hlaso-
vaním preukazom totožnosti. Po preukázaní 
totožnosti a po zázname v zozname voličov 
dostane volič vo volebnej miestnosti od okrs-
kovej volebnej komisie prázdnu obálku opat-
renú odtlačkom úradnej pečiatky obce alebo 
mesta a odtlačkom reliéfnej pečiatky (suchá 
pečať) okrskovej volebnej komisie a dva 
hlasovacie lístky. Hlasovací lístok pre voľby 
primátora mesta a hlasovací lístok pre voľby 
poslancov mestského zastupiteľstva.
Po prevzatí obálky a hlasovacích lístkov 
vstúpi volič do priestoru určeného na úpra-
vu hlasovacích lístkov, t. j. na odovzdanie 
hlasu vybranými kandidátmi - zakrúžkova-
ním ich poradového čísla.

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov 
mestského zastupiteľstva zakrúžkuje volič 
poradové čísla jednotlivých kandidátov, avšak 
najviac u toľkých kandidátov, aký počet po-
slancov má byť vo volebnom obvode zvolený.
Na hlasovacom lístku pre voľby primátora 
mesta zakrúžkuje volič poradové číslo len 
jedného kandidáta.
V priestore určenom na úpravu hlasovacích 
lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací 
lístok pre voľby primátora mesta a jeden hla-
sovací lístok pre voľby poslancov mestského 
zastupiteľstva.
Volič hlasuje tak, že po opustení priestoru 
určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží 
obálku do volebnej schránky. Voličovi, ktorý 
sa neodobral do tohto priestoru, komisia hla-
sovanie neumožní.
Volič, ktorý sa nemôže v deň volieb dostaviť do 
volebnej miestnosti, môže požiadať zo závaž-

ných, najmä zdravotných dôvodov okrskovú 
volebnú komisiu (v ktorej zozname voličov je 
zapísaný) o to, aby mohol hlasovať mimo vo-
lebnej miestnosti. V takom prípade okrsková 
volebná komisia vyšle k voličovi dvoch svojich 
členov s prenosnou volebnou schránkou, hla-
sovacími lístkami a obálkou. Volič hlasuje tak, 
aby sa dodržala tajnosť hlasovania. Záujem-
covia o možnosť hlasovania do prenosnej 
volebnej urny sa môžu nahlásiť na evidencii 
obyvateľstva na MsÚ v Senci.
Volič, ktorý nemôže upraviť hlasovací lístok 
pre telesné postihnutie alebo preto, že nemô-
že čítať alebo písať, má právo vziať so sebou 
do priestoru určeného na úpravu hlasovacích 
lístkov iného voliča, nie však člena okrskovej 
volebnej komisie, aby za neho hlasovací 
lístok podľa jeho pokynov upravil a vložil do 
obálky. 

Zasadalo mestské zastupiteľstvo

Program vedenia mesta
- zasadnutie Hodnotiacej komisie PGS 
- zasadnutie Mestskej rady
- posedenie s dôchodcami pri príležitosti 
  Mesiaca úcty k starším
- výročná schôdza Jednoty dôchodcov
- zasadnutie Mestského zastupiteľstva
- workshop ohľadom turistickej ponuky 
  Podunajského regiónu
- stretnutie starostov ohľ. prechodu kompetencií 
  štátnej správy na samosprávu – vytvorenie 
  Spoločného obecného úradu
- slávnostné otvorenie kruhového objazdu - od-
  stránenie nehodovej lokality št. cesty 
  I/62 a II/503
- vyhodnotenie činnosti komisií a odovzdanie 
  poďakovaní členom komisií zriadených pri MsZ

- zahájenie prevádzky futbalového ihriska 
  s umelým povrchom a pod umelým osvetlením 
  v areáli Národného tréningového centra 
  (Osobnosti SFZ – Starí páni mesta Senec)
- Majstrovstvá sveta juniorov v armwrestlin-
  gu – zahájenie a vyhodnotenie súťaže
- zasadnutie ZMOS-u
- zasadnutie Mestskej rady
- schôdza Klubu dôchodcov
- zloženie sľubu členov a zapisovateľov 
  okrskových volebných komisií
- vyhodnotenie študentskej súťaže Otázniky 
  histórie
- prezentácia projektu aquaparku spoločnosti 
  Aquathemal Senec, a.s.
- otvorenie novej budovy sociálnych služieb 
  Betánia 
- prijatie členov Rady ZMOS-u u prezidenta SR 
  Rudolfa Schustera

  Dokončenie zo s. 1
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hu na tom malo aj nadšenie Senčanov, ktorí 
tu odpracovali najviac. Chcem zdôrazniť, že to 
robili Senčania pre Senec. Aj tieto veci zohrali 
svoju rolu. 

Vyskytli sa ťažkosti, ktoré vám komplikovali 
výstavbu?
Stalo sa, že sme dokončili práce a na druhý 
deň to bolo rozbúrané. Niektoré veci sme 

preto museli robiť aj dva, trikrát. Povedal by 
som, že nás táto agresivita a nedisciplinova-
nosť ľudí spomaľovala najviac.

V akom časovom horizonte bude postave-
ný obchvat okolo Senca?
Už je to v projektovom štádiu. Bude závisieť 
od štátu, či poskytne financie. My vytvoríme 
všetky podmienky, aby sa zámer zrealizo-
val.

                                    Zhovárala sa K.D.

Predstavujeme nového
náčelníka MsP v Senci

Od 4. novembra vedie 
Mestskú políciu v Senci 
nový náčelník. Stal sa 
ním Vladimír Rybárik, 
ktorého sme požiadali, 
aby sa Senčanom pred-
stavil.
Pracoval som v policaj-
nom zbore 25 rokov, 

prechádzal som rôznymi funkciami, t.j. 
od radového policajta až po náčelníka ob-
vodného oddelenia a riaditeľa kriminálnej 
polície. Potom som pôsobil v jednej súk-
romnej bezpečnostnej službe, ktorá bola 
v tomto roku zrušená. 

V súvislosti s výberovým konaním na 
nového náčelníka mestskej polície pre-
behli isté polemiky, či je nevyhnutné, 
aby bol Senčanom. Vy bývate v Pezinku, 
pociťujete preto v práci hendikep?
Nie, s problematikou mesta som oboznáme-
ný, pretože som v Senci pracoval ako riaditeľ 
kriminálnej polície. Zo skúsenosti z iných 
miest, ale aj z mojej skúsenosti nie je dôvod, 
aby bol náčelník obyvateľom toho mesta.

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva 
sa Vás spýtali, ako bude vyzerať váš prvý 
deň v práci. Ako to nakoniec dopadlo?
Som tu krátko, nemôžem ešte hodnotiť 
mestských policajtov, ktorí tu slúžia. Čo 
som tak v krátkosti zistil, bude potrebné 
s nimi pracovať, zdokonaliť ich odbornú 
spôsobilosť a znalosť zákonnosti, preško-
liť všeobecne záväzné nariadenia mesta 
Senec, zlepšiť vystupovanie voči poru-
šovateľom predpisov v cestnej doprave 
na verejnosti. Budeme musieť vylepšiť 
spoluprácu polície s občanom, aby sa na 
nás obracali s dôverou. Niektorí ľudia si 
myslia, že polícia je len na to, aby ukladala 
blokové pokuty. Nie je to pravda, chceme 
pomáhať a vojsť do povedomia verejnosti 
aj tým štýlom, že s ľuďmi budeme komu-
nikovať. Budem bazírovať na tom, aby sa 
policajti s ľuďmi stretávali, aby sa navzá-
jom poznali. 

Čakajú Mestskú políciu v Senci pod va-
šim vedením ďalšie, výraznejšie zmeny?
Nehodlám robiť zmeny v rajonizáciách. Som 
však za to, aby sa zvýšil počet mestských 
policajtov z dôvodu, že ich momentálny 
počet je na takéto mesto nedostatočný a bu-
dem sa snažiť o ich zvýšenie. Ak chceme 
vylepšiť prácu mestskej polície, je potrebné, 
aby sa uvoľnili dotácie z rozpočtu mesta na 
doplnenie technických prostriedkov (napr. 
počítače, fotoaparát). Je potrebné vybudo-
vať kancelárske priestory, pretože dve miest-
nosti na mestskú políciu je dosť málo. Teraz 
keď sem predvediete výtržníka, nemáte 
ho  kde vypočuť. Keď sa mienime zaoberať 
problémami mesta, máme záujem na tom, 
aby sa vybudoval kamerový systém. 

            Zhovárala sa Kristína Dugovičová

Na stretnutie do Tureckého domu pozval 
primátor Senca Ing. Jozef Elšík členov odbor-
ných komisií, ktoré pracovali ako poradné or-
gány počas volebného 
obdobia v rokoch 1998 
- 2002. Za štvorročnú 
činnosť si osobne pre-
vzali ďakovné listy a 
spomienkový predmet, 
ako pripomenul primá-
tor, „na úspešné obdo-
bie“. Prítomným čle-
nom komisií odovzdal 
postriebrené  medaile, 
vyhotovené pri príleži-
tosti 750. výročia prvej 
písomnej zmienky 
mesta. Okrem iného sa im poďakoval i za to, 
že v Senci „pomohli nastoliť atmosféru priateľ-
stva“. Prítomným členom komisií spríjemnili 
ďakovné chvíle žiaci zo Základnej umeleckej 
školy v Senci kultúrnym programom.
Ďakovné listy boli venované týmto členom 
komisií: Margite Polákovej, Vojtechovi Rajcsá-
nyimu, Mgr. Gabrielovi Škriečkovi, Ing. Jánovi 
Tkáčovi, Mgr. Sylvii Nádaskej, Ing. Jozefovi 
Vinczeovi, Ing. Marianovi Ištvanfimu, Ing. Ja-
roslavovi Šalkovičovi, Ing. Martinovi Filipovi-
čovi, Štefanovi Mikulcovi, Ing. Romanovi Šu-
platovi, Zite Steiner, Dagmar Turnerovej, Jane 
Suchovskej, Ing. Alžbete Schmidlovej, Miro-
slavovi Špurekovi, Jánovi Fondrkovi, Erzsébet 

Galambos, MUDr. Miklósovi  Mészárosovi, 
MUDr. Miroslavovi Babiakovi, Zuzane Košeco-
vej, Alžbete Holocsiovej, Edite Siposovej, Re-

nate Ruttkayovej, 
Ladislavovi Sza-
bovi, Ing. Jozefovi 
Tóthovi, Silveste-
rovi Póorovi, La-
dislavovi Fulierovi, 
Dr. Dušanovi Tallo-
vi, Ing. Alexandrovi 
Matlákovi, Ing. 
Marianovi Labo-
reckému, Jurajovi 
Sebokovi, Ing. 
Karolovi Kválovi, 
Agáte Pomšárovej, 

Ladislavovi Sládečkovi, Ing. Eve Cibuľovej, La-
dislavovi Benedekovi, Anne Augustovičovej, 
Helene Nemcovej, Rezso Durayovi, Dezide-
rovi Gottgeislovi, Ľuboslavovi Šulákovi, Ing. 
Jozefovi Sedlákovi, Ing. Sone Vallovej, Edite 
Žittňanovej, Dušanovi Fúzikovi, Lukáčovi Var-
govi, Ing. Lászlóvi Vojtekovi CSc., Mgr. Jánovi 
Džurnákovi, Ladislavovi Pastoríkovi, Ing. Já-
novi Winklerovi, Mgr. Magdaléne Gubániovej, 
Petrovi Fedorovi, Zoltánovi Horáčekovi, MUDr. 
Eve Podivínskej, Zuzane Tučnovičovej, Pavlovi 
Gronemu, Emílii Čepelovej, Ing. Ivanovi Palac-
kovi, JUDr. Barbore Jasenovcovej.
                                                                  (kd)

Členovia komisií obdržali ďakovné listy

Dokončenie zo s. 1

Spoločnosť Bratislavské štrkopiesky začala 
16. októbra na poli za „piatym jazerom“ s prí-
pravou kalovej jamy. Zahájila tým druhú fázu 
revitalizácie Slnečných jazier. Behom nej by 
malo dôjsť k odstráneniu kalu a prehĺbenie 
dna jazier. Na prelome rokov 2003/2004 z nich 

začne spoločnosť ťa-
žiť štrkopiesok spolu 
s kalom, ktorý po se-
parovaní poputuje do 
práve hĺbenej kalovej 
jamy. O vyčistenie 
Slnečných jazier sa 
už pokúšala firma 
Nautilus. Vyčistili sa 
brehy od chaty SPP 
po Transpetrol, no 
pre nákladnosť tech-

nológie sa v čistení dna nepokračovalo. Revi-
talizácia Bratislavskými štrkopieskami by mala 
okrem ekologického efektu priniesť do Senca 
nové pracovné miesta a do mestskej poklad-
nice každoročné poplatky vo výške 200-300 
tisíc Sk.                                                        (kd)
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Žiaci Základnej školy na Mlynskej ulici v Sen-
ci sa zapájajú do mnohých zaujímavých 
a užitočných projektov. Len v jednom však 
spolurozhodujú o víťazoch. Ako je to možné? 
Už tretí raz na adresu našej školy prišli materi-
ály k projektu Detský čin roka. Zapojili sa doň 
celé kolektívy žiakov navštevujúcich etickú 
výchovu. Každý žiak opísal nejaký svoj dobrý 
skutok a zaradil ho do jednej zo šiestich ka-
tegórií. Najčastejšie to bola kategória pomoc 
v rodine, pomoc rovesníkom a pomoc v príro-
de. Listy sme odoslali a čakali sme na vyhod-
notenie, ktoré sa má uskutočniť v decembri. 
V septembri sa však agentúra obrátila na našu 
školu s prosbou o to, aby sa naši žiaci stali 
porotcami a sami rozhodli o tom, ktorý dobrý 
skutok bude vyhlásený za detský čin roka. Čo 
je teda našou úlohou? Do 15. novembra sa 
musíme oboznámiť s nominovanými činmi, 
ktoré prešli sitom výberu spomedzi 15 068 lis-
tov, a odovzdať im svoje hlasy. Do projektu sa 
zapojilo 281 škôl a nás teší, že práve naši žiaci 
svojím hodnotením môžu oceniť detské dobré 
skutky a zároveň tak podporiť postihnuté deti. 
Každý náš hlas predstavuje symbolickú koru-
nu, ktorú venuje spoločnosť Whirlpool Slova-
kia v podobe charitatívneho daru postihnutým 

deťom. Uvedomujeme si, aké je ťažké nájsť 
spravodlivosť pre všetkých. Každý dobrý čin 
vykonaný s dobrým úmyslom v nás prehlbuje 
pocit ľudskej spolupatričnosti a vzájomnej 
úcty. Preto na záver patrí veľké poďakovanie 

všetkým deťom, ktoré svojím dobrým skutkom 
vniesli dobro do našich životov. 

                                      Mgr. Dana Wodzińska
                                      ZŠ Mlynská, Senec

Oficialne prijala meno
Alberta Molnára
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským 
Alberta Molnára Szencziho v Senci v októbri 2002 
oficiálne prijala meno tohto velikána - rodáka nášho 
mesta. 
Táto slávnosť sa konala práve v dňoch, keď sa ma-
ďarskej Kultúre dostalo najvyššieho ocenenia, a to 
v podobe Nobelovej ceny, ktorú dostal spisovateľ Imre 
Kertész za svoju plodnú, jedinečnú literárnu činnosť.
Kronikári nášho mesta v uplynulých 750. rokoch za-
znamenávali mená vyučujúcich, aktivity a významné 
udalosti, konajúce sa na škole, pretože na vzdelávanie 
kládli vždy osobitý dôraz a osoba pedagóga bola pre 
nich dôležitá.
Rodičia, ktorých deti navštevujú túto školu, jed-
noznačne dokazujú, že chcú byť prostredníctvom 
potomkov verní svojej minulosti, tradíciám, histórii 
a nárokujú si, aby si aj ich deti osvojili toto kultúrne 
dedičstvo, považovali ho za svoje, lipli na ňom a zve-
ľaďovali naďalej.
Naša škola má veľmi bohatú minulosť, spoločnosti 
dala tucty významných osobností. Ostatných 50 
rokov si mohla udržať existenciu iba tak, že na vy-
sokej úrovni plnila svoje poslanie, za prioritnú úlohu 
považovala kvalitnú výuku a z hľadiska výchovy fami-
liárnosť. Žiaci našej školy obstáli ako v maďarských, 
tak i slovenských inštitúciach. Z roka na rok opätovne 
získávame dôveru rodičov. Dúfáme, že trend bude 
zachovaný i v budúcnosti.
Na škole je na dobrej úrovni výchovno-vzdelávacia 
činnosť i v súčasnosti. Ak vezmeme do úvahy len 
vlaňajšie výsledky našich žiakov v jazykoch, príro-
dovedných predmetoch, mimo školskej činnosti, či 
športe. Takmer pri všetkých previerkach sa naši žiaci 
umiestnili na popredných miestach -  na okresných 
kolách - v mnohých prípadoch i v celoštátnom merít-
ku. V matematike celoštátnych súťaží zvíťazili dokon-

ca v dvoch kategóriach. V ostatných 5-6 rokoch dvaja 
naši žiaci získali na medzinárodnej olympiáde strie-
borné medaily. Barta Katalin v Melbourne - v chémii 
a Rakyta Peter tohto roku v Indonézii - vo fyzike.
Dúfáme, že naša škola má i budúcnosť. Na čom zakla-
dáme náš optimizmus? Na vysokej úrovni vyučujeme 
maďarský, slovenský, anglický a nemecký jazyk, 
rovnako i prírodovedné predmety. Mimo teritória 
Slovenska sa našim žiakom otvárajú i brány Európy a, 
samozrejme, teritóriu najväčšieho strednoeurópskeho 
centra maďarského jazyka - Maďarska.
Toho času význam maďarského jazyka zaznamenal 
vzostup i v Rakúsku, Ukrajine, možno povedať v  celej 
Karpatskej Kotline. Ak teda maďarský jazyk získava na 
dôležitosti, jeho ovládanie bude veľkým plusom.
                                                                         (VM)

Iskolánk – múltja – jelene 
– jövője 
Szenczi Molnár Albert Magyar Tanítási Nyelvű Ala-
piskola októbertől hivatalosan viseli városunk nagy 
szülöttjének a nevét. Névfelvétel azokban a napokban 
történt, amikor a magyar kultúrát a legmagasabb ki-
tüntetés érte,  Kertész Imrének odaítélték az irodalmi 
Nobel-díjat.
Városunk krónikásai az elmúlt hétszázötven évben 
gyakran följegyezték az iskola tanítóinak a nevét, 
emlegetik az iskolát ,tették mindazt a célból, mert 
a művelődésre mindig nagy súlyt fektettek, az iskola 
hatékonysága, a pedagógus személy fontos volt 
számukra.
Azok a szülők, akik ebbe az iskolába íratják, járat-
ják gyermekeiket, egyértelműen bizonyítják, hogy 
utódaikban is hűek akarnak maradni múltjukhoz, 
hagyományaikhoz, történelmükhöz, s ígénylik, hogy 
gyermekeik is megismerkedjenek nemzeti kultúrális 
kincsünkkel, magukénak érezzék azt, és ragaszkod-
janak is hozzá.

Iskolánknak nagyon gazdag a múltja, híres embe-
rek tucatjai kerültek ki falai közül. Az utóbbi ötven 
évben is csak úgy tudta biztosítani megmaradását, 
hogy magas szinten teljesítette küldetését. Mindig 
a színvonalas oktatást tekintette legfőbb feladatának, 
nevelésben pedig a családiasság volt a cél.Tanulóink 
helytálltak a magyar és szlovák nyelvű intézmények-
ben és így évről évre, újra és újra megnyertük a szülők 
bizalmát. Reméljük, hogy a jövőben is így lesz. 
Iskolánkban színvonalas az oktató –nevelői munka 
a jelenben is. Ha csak a tavalyi eredményekre gon-
dolunk, diákjaink nyelvekben, természettudományi 
tantárgyakban, iskolán kívüli munkában, sportban, 
minden egyes „felmérés“ alkalmával a járás legjobbjai 
között szerepeltek, sok esetben országos szintű 
versenyeken tűntek ki. Matematikában országos 
versenyen két kategóriában is győztesek lettek. Az 
elmúlt 5-6 évben két volt diákunk nyert Szlovákiának 
a nemzetközi olimpiákon ezüstérmet. Barta Katalin 
Melbournban kémiában, Rakyta Péter idén fizikában 
Indonéziában.
Iskolánknak van jövője is. Azt is megmondjuk, hogy 
mire alapozzuk derűlátásunkat.
Magas szinten oktatjuk a magyar, szlovák, angol 
és német nyelvet, valamint a természettudományi 
tantárgyakat. A szlovákiai érvényesülési területen 
kívül diákjaink számára megnyílik az európai terület 
és Közép-Európa legnagyobb nyelvi területe a ma-
gyar is, ami egyúttal diákjaink anyanyelve . Ma már 
Ausztriában megnőtt e nyelv jelentősége, Kárpátalján 
egyre népszerűbb, tanulják ukránok, délvidéki szlávok 
is. Ha pedig  a magyar nyelv hasznos, akkor iskolánk 
diákjainak hosszú távon nyert ügyük van.                    
                                                                        (VM)

Kedves Szülők a helyes döntés az Önök kezében 
van.  Reméljük, hogy gyermeküket 2003/2004 –es 
tanévben itt üdvözölhetem iskolánkban.
Szeretettel várunk mindenkit. (kis elsősöket)

Nedávno sa Senec posunul v oblasti cestov-
ného ruchu ďalej, na jeho uliciach sa objavili 
informačné tabule. Turistom a ľuďom, ktorí 
prichádzajú do Senca, by mali zreteľne 
uľahčiť orientáciu v meste. Tabuľky infor-
mujú o jednotlivých inštitúciách, názvoch 
a smeroch ulíc. Na nový informačný systém 
(IS) značnou mierou prispela Európska 
únia. Tohto roku poskytla Sencu dva granty. 
IS mesta a Slnečných jazier bol navrhnutý 
a do finančného rozpočtu zahrnutý v rámci 
jedného z nich (projekt „Podpora rozvoja 
turizmu v meste Senec prostredníctvom 
kultúrnych podujatí počas letnej turistickej 
sezóny a celého roka a tvorby informačného 
systému pre návštevníkov). Celkové náklady 
grantu boli 1 985 084 Sk, z toho bolo na IS 
vyčlenených 454 584 Sk – z grantu bolo hra-
dených 295 470 Sk, žiadateľ hradil 159 114 
Sk. Výrobu a montáž systému realizovala 

firma Mobilita servis, s.r.o. Podľa slov riadi-
teľa spoločnosti Ing. Ctibora Kováča sa na 
projekt  v Senci spotrebovalo 22 bodov, 36 
stĺpikov a 190 informačných tabuliek.    (nat)

Senecké deti rozhodnú o víťazoch projektu Detský čin roka
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Dobrovoľní 
požiarnici v Senji
Naše mesto má už niekoľko rokov družbu 
s mestami Senj, Parndorf a Mosonma-
gyróvár. O tom, že táto spolupráca nie je 
iba administratívnou záležitosťou, svedčí 
množstvo akcií, ktoré nás so spomínanými 
mestami spájajú. Jednou z nich bol i 2. 
ročník návštevy Dobrovoľného požiarneho 
zboru (DPZ) Senec v Chorvátskom meste 
Senj 8.-10. novembra 2002. Tento rok bola 
účasť podmienená aj 50. výročím vzniku 
DPZ Sv. Juraja v Senji, a tak sa päť senec-
kých „dobrovoľníkov“ vybralo na oslavu 
týchto narodenín.
Ako nám povedal predseda DPZ Jozef 
Bordáč „pohostinnosť nemala konca – kra-
ja“. Domáci boli veľkorysí nielen v obžive, 
ale aj v návšteve pamiatok, kultúrnych 
a iných podujatí.
Pre nás „vnútrozemcov“ je návšteva pri 
mori vždy vzácna, rovnako aj pobyt pre 
obyvateľov prímorských miest v našich 
Tatrách. A takúto výmenu sa dohodli spo-
mínané DPZ Senec – Senj v budúcnosti 
uskutočniť.
                                                      monškov

Zreštaurovaná kaplnka
Svätej trojice v Senci
Senecká kaplnka Svätej trojice bola postave-
ná v roku 1718, asi 500 - 600 krokov od po-
sledných domov obce. Dal ju postaviť šľachtic 
István Bornemissza. Dôsledkom kuruckých 
vojnových udalostí sa i v Senci objavila „čierna 
choroba“ – mor. Padla za obeť aj mladá dcéra 
šľachtica Bornemisszu a chorobou bolo po-
stihnuté i celé služobníctvo. Bornemissza dal 
sľub, že v prípade 
pominutia cho-
roby dá postaviť 
kaplnku. Nakoľko 
kaplnka bola 
obďaleč od obce, 
v blízkosti nej zria-
dil domček pre 
správcu kaplnky. 
Tento domček 
nazývali starší 
Senčania ako 
„cholerový dom“. 
Strešná konštruk-
cia bola obnovená 
v roku 1991. Veriaci dali v roku 2002 kaplnku 
zreštaurovať, tak zvnútra, ako i zvonka. Hlav-
ným organizátorom bol Spolok sv. ruženca. 
Výška preinvestovaných financií, vďaka počet-
ným sponzorom,  dosiahla až 600 tis. Sk. Pri 
úprave terénu pomohol aj Mestský úrad. Bol 
zreštaurovaný aj klasicistický drevený oltár, 
v ktorom sa našiel oltárny kameň. Podľa neho 
dňa 2.marca 1912 ostrihomský arcibiskup 
Medardus Kohl kaplnku po renovácii  vysvätil 
mučeníkom  Sv. Clementovi a Blandinimu.
Senčania však, držiac sa tradície, slávia hody 
v nedeľu Svätej trojice.

                                G. Agárdy, poslanec MsZ

A szenci Szenthárom-
ság-kápolna
A szenci Szentháromság-kápolna 1718-ban 
épült, kb. a község utolsó házaitól 5-600 lépés-
nyire. A kápolnát fogadalomból nemes Borne-
missza István építtette. A kuruc háborúságok 
nyomán Szencen is felütötte fejét a „fekete 
betegség“ – a pestis. A betegségnek Borne-
missza István hajadon lánya is áldozatul esett 
és egész cselédsége is a betegségben síny-

lődött. Bornemissza 
fogadalmat tett, hogy 
ha megszűnik a csa-
pás, kápolnát építtet. 
Mivel a kápolna a há-
zaktól távol esett, a 
kápolna közelében 
volt egy házacska 
a gondozó részére, 
amit a régi szenciek 
„kolera-háznak“ is 
neveztek.  
1991-ben felújították 
a tetőszerkezetet. 
A kápolnát a hívek 

2002-ben kívül-belül rendbe hozták, a fő szer-
vező a Rózsafüzér Társulat volt. A befektetett 
pénzösszeg, hála a sok szponzornak, elérte 
a 600 ezer koronát. A tereprendezésbe bese-
gített a Városi Hivatal is. Restaurálták a klas-
szicista faoltárt is, amelyben megtalálták azt az 
oltárkövet, amellyel Kohl Medárd esztergomi 
érsek 1912 március 2-án Szent Clementis és 
Blandini vértanúk és védőszentek nevére szen-
telte fel a felújított kápolnát.
A szenciek azonban, ragaszkodva a hagyo-
mányokhoz, a kápolna búcsúját Szenthárom-
ság Vasárnapján tartják.

                           Agárdy G., városi képviselő

Vyznamenali dirigenta
V septembri sa konal v Bratislave Krajský snem 
Matice slovenskej (MS), na ktorom bol vyzna-
menaný dirigent spevokolu Miestnej organizácie 
MS v Senci Fridrich Kolarovič. Zároveň boli zo Se-
neckého okresu zvolené do Krajskej rady Matice 
slovenskej MUDr. J. Ožvaldová a A.Ostatníková.
                                                             (mat)

Dolán v Parndorfe
Akademický maliar Juraj Dolán sa predstavil ra-
kúskym priaznivcom umenia. Vďaka družobným 
stykom mesta Senec vystavoval svoje obrazy 
v Parndorfe. Výstava bola inštalovaná v priesto-
roch miestnej základnej školy. Parndorfčania si 
ju mohli pozrieť v dňoch 22. až 29. novembra 
2002.                                                             (nat)

Výzva
„Tu v kritike nikto nikdy nebránil,“ reaguje 
primátor mesta Senec Ing. Jozef Elšík na 
obvinenia z ostatného obdobia, že mest-
ské noviny Senčan boli a sú cenzurované. 
Vyzýva preto čitateľov Senčana, aby do re-
dakcie posielali kritické postrehy, myšlien-
ky, články. Zdravá kritika môže podľa neho 
len pomôcť.                                          (kd)

Čitatelia sa pýtajú
Niektorí kandidáti na primátora a poslancov 
do mestského zastupiteľstva použili vo svo-
jich volebných propagačných materiáloch 
erb mesta Senec. Čo na to štatút mesta?
V článku 20 štatútu mesta sa píše: „Mestský 
erb môžu po predchádzajúcom súhlase pri-
mátora  použiť vhodným a dôstojným spôso-
bom fyzické i právnické osoby v prípadoch, 
v ktorých slúžia výzdobe, propagácii a repre-
zentácii mesta.“

Aquapark v máji 2004
Turistická sezóna na Slnečných jazerách by 
sa mala podstatne predĺžiť. Najneskôr v máji 
2004 hodlá spoločnosť Aquathermal Senec, 
a.s. otvoriť na severe jazier aquapark. V piatok 
22. novembra prvýkrát prezentovala projekt 
o rozlohe 10 000 m2 v Hoteli Senec. „Myš-
lienkou aqauparku sa zoberáme dva roky,“ 
povedal pred novinármi zástupca spoločnosti 
Aguathermal Ing. Ivan Chobot. Dva tobogány 
(jeden použiteľný i v zime), šmykľavka kami-
kadze, bazénová hala s rekreačným bazénom 
(800 m2), plavecký, prúdový  bazén, sauna, 
masáže, reštaurácia, bufety, to všetko by mal 
vo veľkorysom prevedení aquaparku oproti 
Hotelu Senec návštevník nájsť. Projekt počíta 
s využitím neďalekých termálnych vrtov. Aqu-

apark bude napojený na kanalizáciu do Čier-
nej Vody. Výšku investícií odhadujú zástupco-
via spoločnosti na 100 až 200 mil. Sk. Cena 
vstupného by sa mala pohybovať v rozmedzí 
od 100 do 200 korún.                                                    
                                                              

   (kd)

Drobná inzercia
- Stratil sa psík EMI 
(pudlík toy čiernej 
farby). Pre poctivého 
nálezcu je pripravená 
finančná odmena. Tel: 
0903 195 552.

- Predám byt 3+1 V OV v Senci, s pivnicou 
a garážou. Tel.: 0903 373 577
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Feng Shui v knižnici
Jedna streda v mesiaci je v knižnici nášho 
mesta vyhradená akciám, ktoré organizuje 
knižnica MsKS a firma Effect Juríček.
Tentokrát bola pozvaná Ing. Andrea Farkašo-
vá, ktorá štyridsiatke divákov priblížila starú 
čínsku metódu o živote a bývaní v harmónii 
s prírodou – Feng Shui. V posledných rokoch 
sa u nás akosi udomácňuje ako medicína, tak 
aj učenie starej Číny.  Ing. A. Farkašová spro-
pagovala svoju prácu a znalosti v spomínanej 
oblasti videoka-
zetou i rozborom 
a odpoveďami 
na otázky. Feng 
Shui je praktika 
r o z m i e s t n e n i a , 
usporiadania a za-
riadenia bytov, 
kancelárií, obcho-
dov... Zaoberá 
sa aj vhodnou 
voľbou farieb, tva-
rov a materiálov, 
správnou orien-
táciou svetových 
strán a iným.

Záujem divákov bol veľký a každý by bol rád 
vedel, ako si má umiestniť posteľ podľa dáta 
narodenia, či má odstrániť zrkadlo oproti 
vchodu a či má dracenu so špicatými lista-
mi definitívne zlikvidovať alebo ju postaviť 
do niekoľkometrovej vzdialenosti od miesta 
sedenia.
Akcie organizované MsKS a firmou Effect 
Juríček sú zaujímavé. Každý si môže vybrať 
takú oblasť, ktorá ho zaujíma. O rôznorodosť 
výberu nie je núdza. 
                                                        monškov

25 občanov prišlo na výzvu Miestneho spolku 
Slovenského červeného kríža v Senci darovať 
krv aj v novembri. Zo zdravotných dôvodov 
jedna z darkýň krv darovať nemohla. 
Podmienku pre udelenie bronzovej plakety 
MUDr. Janského splnila svojím desiatym bez-
platným odberom krvi Mária Kukumbergová. 

14. novembra 2002 darovali krv bezplatne: 

Botta Kornel (23.-krát), Čermák Ladislav (76), 
Dolák Ján (14), Duraj Ján (42), Ing. Eliášová 
Jana (9), Heriban Robert (9), Jačanin Ján 
(3), Kongyik Július (2), Kongyiková Iveta (3), 

Kukumbergová Mária (10), Lancz Emil (66), 
Lengyelová Helena (14), Ing. Magulová Má-
ria (9), Molnár Zoltán (48), Nagy Ladislav 
(11), Riková Anna (11), Skácelová Anna (2), 
Szakál Ján (21), Šandorová Alžbeta (37), 
Tichá Anna (3), Varga Albert (28), Vojčák 
Pavel (49), Zmajkovič Jozef (52), Zsigmond 
Pavel (19). 
Všetkým, ktorí krv darovali, vyslovujeme 
úprimné poďakovanie v mene tých, ktorým 
svojou krvou pomohli k upevneniu zdravia 
alebo záchrane života.                      (mg)

Z redakčnej pošty
Začiatkom septembra som odovzdávala vodiaceho 
psa obyvateľke Senca Lucii Páleničkovej. V nedeľu 
som Luciu znovu navštívila a bola som veľmi milo 
prekvapená, keď mi vo vašom časopise ukázali 
o nej článok. Ďakujem zaň, takáto podpora v osvete 
ľudí je veľmi dôležitá. Potešilo ma, že bolo uverejne-
né, aby ľudia psíka pri práci nehladili. Avšak dôvod 
na toto je celkom iný ako potenciálna agresivita. 
Vodiaci psy sú špeciálne vyberaní a vedení tak, že 
sa u nich agresivita v žiadnom prípade neprejavuje. 
Pes so sklonmi k agresivite je okamžite z výcviku 
vyradený, pretože by bol hrozbou svojmu okoliu. 
Štenatá určené na výcvik vodiaceho psa sú od 
malička zvykané na prítomnosť a dotyky aj cudzích 
ľudí a sú veľmi priateľské. Ale vodiaci pes v postroji 
by nemal byť hladený ľuďmi. Vyrušovalo by ho to 
v práci a rozptyľovala by sa jeho pozornosť. Pes 
by mohol začať vyhľadávať kontakt cudzích osôb 
a svojou nesústredenosťou by mohol ohroziť bez-
pečnosť nevidiaceho človeka, ktorého vedie. 

            Ivana Balážová 
            Výcviková škola pre vodiacich psov
            Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 
           (krátené) 

Volíme najkrajší 
vianočný výklad

Redakcia Senčan vyhlasuje súťaž O naj-
krajší vianočný výklad. Estetické kvality 
vytvorených „diel“ bude posudzovať porota 
do 15. decembra 2002. Tvoriť ju budú čle-
novia podnikateľskej a kultúrnej komisie 
pri mestskom zastupiteľstve a profesionál-
ni výtvarníci.  
Vlani zvolili za najkrajší vianočný výklad 
výtvor obchodu ODEMAT na Lichnerovej 
ulici. Ocenenie získali aj Drogéria Helena, 
LADY M a TOGA centrum.

II. ročník 
rodinného plesu

Že to nepoznáte? Vaša škoda. Že nie je plesová 
sezóna? A čo na tom? O to je takéto podujatie 
vzácnejšie a v nepríjemnom jesennom počasí 
aj sviežim povzbudením. Reč je o II. Ročníku 
rodinného plesu, ktorý sa uskutočnil 16. novem-
bra 2002 v jedálni na ZŠ Tajovského.
Akcia pre-
behla už 
druhý rok 
v réžii za-
kladateľov 
poduja t ia 
– rodiny 
Gašparo -
vej. Myš-
lienka bola 
ušľachtilá: 
s t retnut ie 
rodín zo 
S e n c a 

(prípadne z okolia) po pra-
covnom týždni pri vínku, 
hudbe, tanci, vzájomných 
spomienkach či výmene 
názorov. V ten večer sa 
tu zišla staršia, mladšia 
generácia: rodičia i deti, 
známi i neznámi. Pozvanie 
na milé podujatie prijal aj 
primátor mesta Senec Ing. 
Jozef Elšík s manželkou. 
Ako otec veľkej rodiny mes-
ta tu určite nesmel chýbať. 
O vyplnenie akýchkoľvek 
potrieb sa starali Gašparov-
ci a ochotní kamaráti. Tak 
ako to na plesoch býva, nechýbalo predjedlo, 
vytvorené otcom Gašparom, hlavné jedlo, kto-
ré vyšlo spod rúk kuchárok školy, ale aj káva 
a babkina štrúdľa. Proste skutočne rodinná 
atmosféra. Mnohí z nás odišli nadránom až 
ráno, nedeľné vstávanie však nepadlo zaťažko. 
Prežili sme predsa príjemný a zážitkami  plný 
sobotný večer.

Poďakovanie patrí sponzorom, ktorí prispeli do 
polnočnej tomboly, napr.: Mesto Senec, Pione-
er, Madiato, Celox, GTH Slovensko, TGB Plast, 
Jednota Galanta, TOGA centrum, Kvetinárstvo 
Flóra, PD Kráľová pri Senci, SKOHELL Košice, 
BELZÁR, Zelenina a ovocie Kiss, Jona s.r.o., 
Ala&Mária. Miesto pôvodnej skupiny Dúha pred-
viedla svoje umenie skupina Spektrum.
                                                           monškov

Janského plaketa pre Máriu Kukumbergovú
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Na oslavách ´200. výročia príchodu Slovákov 
do Rumunska´ v Nadlaku reprezentoval Sloven-
sko senecký tanečný súbor Setas s folklórnym 
súborom KONOPA z Veľkého Grobu. Pretože 
v Senci žije početná komunita presídlencov 
z „Dolnej zeme“, nakontaktovali sa  rumunskí 
Slováci práve na svojich rodákov v Senci. Za 
prispenia mesta Senec z fondu PHARE mohli 
umelci za krajanmi vycestovať. Oslavy v Nadla-
ku, popri ktorých sa konal aj kongres tamojších 
slovenských učiteľov, poctil svojou prítomnos-
ťou aj slovenský veľvyslanec v Rumunsku. 
O trojdňovej zahraničnej ceste hovoria vedúca 
súboru SETAS a súčasne choreografka súboru 
KONOPA Renata Madaraszová a sprostredko-
vateľka zájazdu Paula Zvolenská.

Do Rumunska dostal tanečný súbor SETAS po-
zvánku kvôli folklórnym tancom. Tým, že sa ne-
špecializuje len na tento žáner, spojili sme Setas 
s folklórnou Konopou z Veľkého Grobu. Konopa 
dodala spevácku a Setas  tanečnú zložku. Vy-
tvorili sme jeden celovečerný program, s ktorým 
sme krajanov v Rumunsku navštívili. 

Prispôsobovali ste program rumunským 
podmienkam?
Tance boli väčšinou z okolia Senca, prezen-
tovali sme vlastne grobsky folklór. Ako súbor 
máme v repertoári aj tance z iných oblastí,  
napr. Liptova, Vojvodiny. Taký čardáš im bol 
veľmi blízky, pretože Nadlak leží neďaleko 
maďarských hraníc a ich zvyky sú tým ovplyv-
nené. Zaujímavé bolo, že v tomto meste bola 
v minulosti veľká továreň na spracovávanie 
konopy a my sme vlastne v programe za-
spomínali, ako sa kedysi spracovávala, čo 
utvrdzujú aj texty pesničiek. Pre Slovákov 
v Nadlaku to bolo oživenie toho, ako vlastne 
v Rumunsku začínali. 

Sú to len starší Slováci v Rumunsku, ktorí 
sa vracajú ku svojim koreňom? U koho ste 
mali najväčší ohlas?
Nadlačania nás prijali s veľkou srdečnosťou 
a vedeli to prejaviť. Dolnozemskí Slováci sú 
vždy vďační a natešení každému kultúrnemu 
podujatiu. Boli radi, že môžu vidieť ukážky na-
šich originálnych tancov, zaspievať si s nami 
slovenské pesničky. Bol to obrovský zážitok 
tak pre nich, ako aj pre naše deti. Hádam treba 
spomenúť, že v Nadlaku žije až 3 500 Slová-
kov. Tí,  ktorí videli náš program, počnúc sta-
rostom a končiac malými deťmi nám chodili do 
šatne osobne ďakovať. Starosta nám ešte po 
predstavení verejne poďakoval tak, že sa nám 

až slzy tlačili do očí. Čo nás veľmi prekvapilo, 
niektorí tanečníci (potomkovia seneckých pre-
sídlencov) si tam skutočne našli vzdialenejšie 
pokrvné rodiny. A videli sa možno aj prvýkrát 
v živote. Pre deti to najprv bolo niečo absolút-
ne neznáme, ale na druhý deň už boli pozvaní 
do domácností. Takže  o to bolo naše strest-

nutie bližšie a srdečnejšie. Predseda spolku 
Slovákov a Čechov žijúcich v Rumunsku nás 
dokonca pozval na večeru.

Sú rumunskí Slováci a Česi takí súdržní ako 
napríklad u nás maďarská menšina?
Slováci žijúci v Rumunsku sú veľmi súdržní, 
zachovávajú sú slovenskú kultúru, tradujú si 
svadby a iné zvyky v slovenskom ponímaní, 
veľmi si potrpia na tom slovenskom. „My sme 
Slováci“ sa nehanbia povedať a sú na to hrdí. 

S akými slovenskými osobnosťami v Ru-
munsku ste sa ešte zoznámili?
Tanečný súbor mal tú česť stretnúť sa s in-
špektorkou, ktorá sa zaoberá pôsobením 

menšín Slovákov v Ru-
munsku, Chorvátsku 
a Maďarsku. Odovzdali 
sme jej kalendár, ručne 
nakreslený a zhotovený 
na Základnej škole na 
Tajovského ulici v Senci.  
Nakoľko je v Nadlaku 
gymnázium, ktore nesie 
názov Jozefa Gregora 
Tajovského, veľmi  ju to 
potešilo. Túto školu sme 
aj navštívili, naši žiaci sa 
tu mohli dotknúť stola, za 
ktorým sedával ako úč-
tovník J.G.Tajovský.  Boli 
sme sa pozrieť v evanje-

lickom kostole, v ktorom visí obraz zachytá-
vajúci príchod Slovákov - evanjelici ho dostali k 
100. výročiu príchodu Slovákov na „Dolnú zem“. 
Pre deti bol obrovským zážitkom výstup na 48 
metrovú vežu, z ktorej sa im naskytol pohľad na 
celú „Dolnú zem“. 
                                        Zhovárala sa K.D.

Možnosti vzdelávania v Senci sú zas o niečo bohatšie. 
K 1.septembru vznikla  Súkromná základná umelecká 
škola – štúdio tanca Renáty Madaraszovej. Pôsobí 
v Kultúrnom dome v Senci a hneď od začiatku preja-
vilo o ňu záujem vyše 100 žiakov. Škola zastrešila už 
známy senecký tanečný súbor SETAS, ktorý sa venu-
je folklóru, modernému, diskotékovému, scénickému, 
klasickému tancu, hip-hopu, mažoretkám a stepu. 
Cez tanečný súbor rozvíja Senec vzťahy  s rakúskym 

družobným mestom Parndorf. Na základe dohody 
o cezhraničnej spolupráci dochádzajú každý piatok 
štyria žiaci R. Madaraszovej a členovia súboru SETAS 
na tréningy do Rakúska. Monika Szulányová, Vlasta 
Zvolenská, Michal Chrapčiak a Erik Hegedüs tancujú 
vo folklórnom súbore Lastavica ako riadni členovia. 
V medzinárodnom telese, ktorý vedie Milorad Sama-
radžia, sa uplatňujú tanečníci v rámci rakúsko-maďar-
sko- rakúskej družby.  

Na oplátku boli rakúski priatelia 
pozvaní na prvý kondičný tábor 
súboru Setas na Slovensko. Usku-
točnil sa ešte v auguste na Dobrej 
Vode pri Trnave a dobrovoľne sa 
ho zúčastnilo 40 detí od 9 do 14 
rokov. Tanečníci stíhali okrem 
dvojfázových tréningov hip-hopu 
a stepu (viedli ich odborní peda-
gógovia a inštruktorky) množstvo 
ďalších aktivít. Chodievali sa 
kúpať, navštívili múzeum Jána 
Hollého na Dobrej Vode, Dobro-
vodský hrad a pramene, jazdili na 
koňoch, súťažili o najkrajšie šaty 
z novinového papiera, o najlepší 
účes, najväčší úspech mala súťaž 

v pečení torty. Mimoriadne sa tanečníci zapísali na 
dobrovodskom Countryfestivale. „Každý deň sme 
sa učili spievať pesničky rôznych štýlov, a teda aj 
country,“ začína príhodu R. Madarászová: „Večer na 
countryfestivale si naši dali zahrať pesničky a všetko 
vedeli odspievať! Urobili sme tam dobrú náladu, kaž-
dého sme zobrali do tanca.“ A bolo to tiež umenie, 
ktoré dalo konečnú bodku za táborom. V deň odchodu 
strávili deti večer v miestnom kultúrnom dome s do-
mácou folklórnou skupinou.
Cezhraničnú spoluprácu podporuje aj Európska 
únia, a tak v rámci projektu „Kultúrna výmena Se-
nec – Parndorf 2002“ bol naplánovaný a finančne 
podporený tento spoločný letný tábor. Na budúci rok 
sa plánuje kondičný tábor v spolupráci s maďarským 
družobným mestom. 
Dobré rakúsko-slovenské vzťahy tanečných súborov 
malo dokumentovať senecké vystúpenie Lastavice 
v rámci osláv 750. výročia. V prípade, že umelecký 
zážitok v chladnom počasí Senčanom ušiel, v Senci 
môžu v tomto roku vidieť Lastavicu a Setas na jed-
nom pódiu ešte raz. Na vytvorenie vianočnej nálady 
a atmosféry si naplánovali krátko pred Vianocami 
spoločné tanečné vystúpenie, ktoré sa bude konať 
7. decembra 2002 v Mestskom kultúrnom stredisku 
v Senci.                                                          

    
  (kd) 

Senecký tanečný súbor SETAS prvýkrát na „Dolnej zemi“

Senecký SETAS a rakúska LASTAVICA spoločne
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ZŠ Tajovského 
spolupracuje 
s Pedagogicko

-psychologickou 
poradňou v Senci

Aby výsledky práce na školách boli čo najlep-
šie, je potrebné každý školský rok vynaložiť 
maximálne úsilie zo strany žiakov, ich rodičov 
a pedagógov. Výnimkou nie je ani tento škol-
ský rok na Základnej škole v Senci na Tajov-
ského ulici č. 1.
Už pri tvorbe plánu práce školy má jej vedenie 
túto dôležitú úlohu na pamäti. Darí sa nám ju 
plniť v spolupráci s Mestskou políciou, Policaj-
ným zborom, Mestskou knižnicou, Červeným 
krížom, Slovenským zväzom záhradkárov 
a Zväzom chovateľov v Senci.
Dlhodobú odbornú spoluprácu máme s Pe-
dagogicko-psychologickou poradňou v Sen-
ci. Psychologička PhDr. Marcela Gáliková 
navštevuje našu školu pravidelne dvakrát do 
týždňa, vo štvrtok a piatok. V priebehu týchto 
dní sa venuje práci so žiakmi na reedukačných 
cvičeniach, ktorými odstraňuje ťažkosti v uče-
ní. V snahe úplne pomôcť jednotlivým žiakom 
rieši situácie s rodičmi i pedagógmi.
Týmto žiakom pomáha zvládnuť ťažké dni 
v škole prípravou na prestup do špeciálnych 
základných škôl v Senci, Bratislave alebo 
Trnave.
V prípade, že neprichádza do úvahy uvedené 
riešenie, navrhuje pre žiaka integráciu v bež-
nej triede našej školy.
So žiakmi sa oboznamuje už v období pred 
vstupom do ZŠ, najmä počas zápisu do prvé-
ho ročníka. V rozhovoroch s rodičmi rozoberá 
tému – odklad školskej dochádzky. Medzi ro-
dičmi je záujem aj o rozhovor na tému: „Mám 
nadané dieťa?“ Jej prítomnosť na zasadnu-
tiach aktívov rodičovského združenia v prvom 
ročníku uvítali rodičia s nadšením. V indivi-
duálnych rozhovoroch zistili, že o úspechy či 
neúspechy ich detí má záujem odborník, ktorý 
ich vypočuje, poradí a pomôže im. Podieľa sa 
aj pri výbere žiakov do tried s rozšíreným vyu-
čovaním matematiky a cudzích jazykov.
V jednotlivých ročníkoch výchovne oslovuje 
našich žiakov na besedách, napríklad „Ako sa 
správne učiť“, „Prestup žiakov z prvého stup-
ňa na druhý“ a pod. Výsledky besied spracúva 
a analyzuje a plánuje úlohy do budúcna.
Prihovára sa žiakom v školskom časopise 
Zvonček, odpovedá im na mnohé otázky, rieši 
s nimi problémy, ktoré sú pre nich mnohokrát 
neriešiteľné. Učí ich byť zodpovednými, trpez-
livými, nevzdávať sa pred prekážkami a zotr-
vať na vytýčenej ceste.
Dnešná potreba a nevyhnutnosť práce 
psychológa na škole sa odráža vo výchov-
no-vzdelávacích výsledkov žiakov, čo nás 
všetkých teší. 

Ďakujeme za spoluprácu.

      Mgr. Mária Bilecová
      Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. stupeň

Možno ste spozoro-
vali, ako sa v jeden 
jesenný deň na 
školskom dvore 
Materskej školy na 
Kollárovej ulici roz-
lietali výtvory detí 
i rodičov. Neboli to 
hocijaké čudá, ale 
šarkany, ktoré leteli 
nízko, ale i vysoko 
a podaktoré vyle-
teli až na strom. 
Zaplnili oblohu pre 
radosť našich detí. 
Keby ste si chceli 
túto parádu pozrieť, tak sa na budúci rok 
môžeme stretnúť na 2. ročníku Našej – vašej 

šarkaniády. No to ešte nie je všetko, veď tek-
vičkových svetlonosou nevidíte na koždom 

rohu. U nás sa však z vy-
tvárania strašidelných 
svietiacich tekvičiek tešili 
malí i veľkí. Všetky tekvič-
ky boli krásne, maličké, 
obrovské, oranžové, ze-
lené. A ako svietili? Tak to 
ste mali vidieť, nádhera. 
Po teplom čajíku a malom 
ohňostroji sme sa vrátili 
domov a ešte dlho sa 
nám vynárali spomienky 
na šarkaniádu i na deň, 
keď sme z obyčajnej 
tekvice dokázali vyrezať 
svietiacu tváričku.
  

      Kolektív MŠ-Kollárova

NOVÁ SCÉNA tel.: 02/52 92 11 39

  6. streda 19.00 VŠETKO SA POSRALO – bláznivá komédia 
  7. štvrtok 19.00 BALADA O ZLODEJOVI KONÍ ALEBO
                               CIGÁNI IDÚ DO NEBA - muzikál   
  8. piatok 19.00 KLIETKA BLÁZNOV – muzikál   
  9. sobota 19.00 HAMLET – muzikál   
11. pondelok 19.00 KLIETKA BLÁZNOV – muzikál  
12. utorok 19.00 KLIETKA BLÁZNOV – muzikál  
13. streda 18.00 VŠETKO SA POSRALO – muzikál 
15. piatok 19.00 ŠIESTI V PYŽAME – bláznivá komédia  
17. nedeľa 19.00 VŠETKO SA POSRALO – bláznivá komédia  
18. pondelok 19.00 BEATLES – muzikál     
19. utorok 19.00 BEATLES – muzikál   
21. štvrtok 19.00 BALADA O ZLODEJOVI KONÍ ALEBO 
   CIGÁNI IDÚ DO NEBA – muzikál 
22. piatok 19.00 FESTIVAL ČESKÉHO DIVADLA –

        OIDIPUS VLADAŘ
23. sobota 19.00 HAMLET – muzikál   
25. pondelok 19.00 KLIETKA BLÁZNOV – muzikál
26. utorok 19.00 KLIETKA BLÁZNOV– muzikál  
27. streda 10.00 KRYSAŘ – muzikál – generálka   
27. streda 19.00 KRYSAŘ – muzikál    
28. štvrok   9.30 KRYSAŘ – muzikál – predpremiéra 
28. štvrtok 19.00 KLIETKA BLÁZNOV – muzikál
29. piatok 19.00 KRYSAŘ – muzikál – 1. premiéra   
30. sobota 19.00 KRYSAŘ – muzikál – 2. premiéra                
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Spoločenská kronika
Narodili sa
Dominika Bittová, Ondrej Michalka
Viktória Sopóciová, Laura Szabóová
Rebeka Némethová, Nicolas Ollé
Bianka Vinczeová, Emma Grambličková

Manželstvo uzatvorili
Peter Kirschner – Lucia Fajnorová
Anton Časný – Anna Bálintová
Mário Dömötör – Ľubica Zmajkovičová
Martin Mazáček – Mária Baloghová
František Čulík – Zuzana Gerátová
Christof Naier – Erika Janková

Navždy nás opustili
Rozália Jánošiková
Gizela Guldanová
Mária Krnáčová
Mária Sáriková
Mária Szulányová 
Marta Szökeová
Mária Palčová
František Cisár
Štefan Sulka
Katarína Mokošová
Alexander Gábriš
Matilda Gábrišová

Blahoželáme jubilantom
    Základná organizácia Slovenského zväzu 
telesne postihnutých a Slovenského zväzu po-
stihnutých civilizačnými chorobami v Senci
Pomšahár Július 75 rokov 
Čulík Ján 65 rokov 
Enekeš Zoltán 50 rokov 

    Jednota dôchodcov MO v Senci 
blahoželá svojim jubilantom
November
Mária Čimborová 65 rokov
Božena Žilincová 80 rokov

      Jubilanti – Klub dôchodcov
Október
Bordáč Alexander 75 rokov
Vrškový Dezider 75 rokov
Szabová Alžbeta 75 rokov
Lassu Ľudovít 70 rokov

November 
Piacseková Gizela 75 rokov
Kováčová Alžbeta 70 rokov
Kollár Ján 65 rokov
Nováková Eva 65 rokov
Čulik Ján 65 rokov
Kühnelová Alžbeta 60 rokov
Szabadošová Eva 60 rokov
Vörösová Helena 60 rokov
Dóková Mária 60 rokov

4. decembra by oslávil svoje 
60-te narodeniny náš drahý 
manžel, brat, svokor a dedko

Karol Sabo
(>21. februára 2002)
S láskou na Teba spomínajú 
milujúca manželka, deti, ne-
vesty, vnúčatá a brat Ľudovít s manželkou

Ďakujeme všetkým príbuzným 
priateľom a známym, ktorí sa 
19. októbra prišli rozlúčiť s na-
ším drahým 

Alexandrom Gábrišom, 
ktorý nás náhle opustil.
Ďakujeme za úprimné prejavy
účasti a kvetinové dary.
Smútiaca rodina

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet minden-
kedves rokonnak, szomszédnak, ismevősnek 
és mindazoknak, akik 2002. 11. 7.-én elkísér-
ték utolsó útjára elhunyt drága holttunkat

Gábri Istvánnét
szül. Krechnyák Matildot
Köszönjük a koszorúkat és a sok virágcsok-
rot, amellyel igyekeztek enyhíteni mély fájdal-
munkat. A gyászoló család.

Pozývame deti 
na Mikuláša

Viliam Rozboril a Kveta Horváthová prídu 
sláviť Mikuláša do Senca. Pri vianočnom 
stromčeku pred Tureckým domom budú 
5. decembra od 16:30 hod. obveselovať 
senecké deti svojím programom. Pridá 
s k nim i spevácky zbor Radosť. Na záver 
slávnosti rozsvieti primátor Ing. Jozef Elšík 
vianočný stromček. V MsKS je pre deti 
o 17.30 hod. pripravený kultúrny program. 
Mikulášsky deň organizuje Mestské kul-
túrne stredisko, Správa cestovného ruchu 
a Mestský úrad v Senci za finančného 
prispenia ČSOB a ďalších sponzorov.

Matičné okienko
Členské ústredie Matice slovenskej v Martine 
vydalo Pamätnú známku Matice slovenskej 
2002 k desiatemu výročiu deklarácie o slo-
venskej štátnej zvrchovanosti a desiatemu 
výročiu prijatia Ústavy Slovenskej republiky 
ako ústavy zvrchovanosti štátu. 
Kúpou známky pomôžete aspoň čiastočne 
riešiť ťažkú finančnú situáciu Matice sloven-
skej. Známku si môžete kúpiť ako sponzorský 
dar v minimálnej hodnote 50,- Sk. Nácvik spe-
vokolu pri MOMS v Senci je každý pondelok 
o 19:00 hodine v Kultúrnom dome v Senci. 
Srdečne pozývame záujemkyne, ktorým sa 
páčia naše národné a iné piesne a chceli by 
sa takýmto spôsobom a nezištne realizovať.

Program aktivít miestneho odboru Matice Slo-
venskej v Senci
Plán činnosti MOMS v nasledujúcom období:
- Dňa 10. novembra sa konala Výročná člen-
ská schôdza MOMS, ktorú kultúrne spestril 
spevokol pri MOMS v Senci pod vedením 
F.Kolaroviča, deti zo ZUŠ v Senci spomienkou 
na P.O.Hviezdoslava, a očakávaný spevokol 
z Cífera pri MOMS Cífer.
- Už 12. Matičný ples chystáme dňa 21. janu-
ára o 19:00 hod. v Hoteli Senec. Dobrá hudba 
je zabezpečená a vstupenky v hodnote 470 Sk 
(v cene je zarátaná večera, káva a kapustnica) 
si môžete od 7. januára 2003 zakúpiť v Mest-
skej knižnici v Senci.
- V tretiu januárovú nedeľu roku 2003 bude 
slávnostná akadémia pri príležitosti osláv 10. 
výročia vzniku Slovenskej republiky.

Ak ste sa ešte nerozhodli, kde a ako strávite

SILVESTER 2002
prijmite pozvanie do HOTELA***SENEC

na Slnečných jazerách – sever, 903 01 Senec a vychutnajte jeho skvelú atmosféru.

Pre všetkých, ktorý sa chcú baviť, je pripravený bohatý kultúrno-spoločenský program, 
príjemná tanečná hudba, diskotéka a chutné silvestrovské menu.

Informujte sa o predaji vstupeniek na recepcii hotela
na tel. č.  – 02/ 4592 72 55 - 66

Ing. Alexander Matlák 
– predseda klubu
    Dôrazne sa dištancujem od volebnej 
kampane p. Benkovského na funkciu 
primátora mesta Senec. Čestne prehla-
sujem, že s ňou nemám nič spoločné.
    Moja fotografie, spoločenská funkcia 
predsedu futbalového klubu a meno boli 
zneužité účelovo bez môjho súhlasu na 
volebnom letáku p. Benkovského. V novi-
nárskej ankete som prezentoval svoj ná-
zor na skutočnosti, že v Senci kandiduje 
viac ľudí na funkciu primátora mesta.
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Vykonávame: 

• tesárske práce
• pokrývačské práce
• izolatérske práce
• montáž okien „VELUX“
tel.: 0907 278 498, 0908 410 383

Pre naše samosprávy miest 
a obcí je asi najdôležitejšie, aby 
sa v súčasnej zložitej, stále me-
niacej sa dobe dostali na jej čelo 
ľudia, ktorí sú schopní a ochotní 
odovzdať všetko pre svoju obec, 
mesto.
Ako takého už roky poznám pána 
Jozefa Elšíka, ktorý svojou dote-
rajšou činnosťou na poste primá-
tora mesta a v orgánoch Združenia 
miest a obcí Slovenska dokázal zú-
ročiť svoje vedomosti a schopnosti. 
Vážim si jeho odborné znalosti, kto-
ré využíva v prospech samosprávy 
celého Slovenska.

Verím, že dostane príle-
žitosť od občanov svojho 
mesta, aby mohol po-
kračovať v plnení svojich 
zámerov a cieľov pri jeho 
rozvoji.
Poznám aj jeho charak-
terové vlastnosti, a preto 
podporujem jeho voľbu 
na primátora mesta Se-
nec. 

         Michal Sýkora
         predseda ZMOS 
         a starosta obce 
         Štrba

Samaritán 
ďakuje Senčanom
V snahe pomôcť starším ľuďom, ktorí svoj život 
zasvätili plodnej práci a na starosť potrebujú 
opateru, prevádzkuje Evanjelický cirkevný 
zbor v Galante Centrum sociálnych služieb 
pre starších občanov Samaritán. Ako neštátne 
zariadenie dostáva zo štátneho rozpočtu len 
čiastku, ktorá zďaleka nepostačuje na jeho 
prevádzku. Preto sa Samaritán obrátil aj na 
tých, ktorí mu chceli pomôcť 1% dane. 
Srdečne a úprimne ďakujeme všetkým, ktorí 
nás vypočuli a odviedli 1% zo svojich daní pre 
Centrum sociálnych služieb pre starších obča-
nov Samaritán v Galante. Tak ako sa kvapôčky 
spájajú a spolu vytvoria horský potôčik, ktorý 
osvieži smädného a vyčerpaného, tak aj nám 
pomohla každá korunka. 
Príspevky prišli z daňových úradov: Bratisla-
va, Galanta, Levice, Lučenec, Malacky, Nitra, 
Pezinok, Poprad, Považská Bystrica, Prešov, 
Senec, Senica, Sereď, Skalica, Sládkovičovo, 
Stará Ľubovňa, Svit, Šala, Šurany, Trnava, 
Zvolen. ĎAKUJEME
                           Mária Hudáková, riaditeľka

Večerné filmové predstavenia sa začínajú o 18.00 h
Mládežnícke a detské predstavenia o 15.30 hod.
Pokladňa je otvorená hodinu pred začiatkom ve-
černého predstavenia a 1/2 hodinu pred detským 
predstavením.
ZMENA PROGRAMU A VSTUPNÉHO VYHRADENÁ!

1. nedeľa AFÉRA S NÁHRDELNÍKOM
Historická dráma z doby Ľudovíta XVI... V hlav-
nej úlohe Hillary Swanková..
USA MP 110 min. Vstupné: 60, 61, 62 Sk

3. utorok INSOMNIA
Tvrdý policajt. Brilantný vrah. Neuveriteľný zlo-
čin. Nezatváraj oči. Súboj medzi chytrosťou a 
rafinovanosťou úchylného vraha a genialitou 
a odvahou detektíva v podaní Al Pacina. V 
hlavných úlohách Al Pacino, Robin Williams, 
Hillary Swank.
USA MP-15 118 min. Vstupné: 60, 61, 62 Sk

6. piatok SCOOBY DOO
Návrat deciek, ktoré rozlúsknu každý zvláštny 
prípad.
USA MP-87 min. Vstupné: 60 Sk

8. nedeľa MEN IN BLACK 2
MUŽI V ČIERNOM 2
Voľné pokračovanie úspešného filmu. V hlav-
ných úlohách Will Smith, Tommy Lee Jones.
USA MP 110 min. Vstupné: 60, 61, 62 Sk

9.-10. pondelok-utorok ČERVENÝ DRAK
Návrat ku koreňom zla. Najdesivejšia kapitola 
trilógie o Hannibalovi Lecterovi.
USA MP-18 130 min. Vstupné: 60, 61, 62 Sk

12. štvrtok RESIDENT EVIL
Tajný experiment. Smrtiaci vírus. Osudová 
chyba. Hviezdne herecké obsadenie: Milla 
Jovovich, Michelle Rodriguez.
USA, VB, Nem., MP 104 min., 55, 56, 57 Sk

13. piatok 40 DNÍ 40 NOCÍ

Žiadny sex. Žiadny bozk. Žiadny dotyk... po-
čas 40 dní a 40 nocí.
USA MP 110 min. Vstupné: 55, 56, 57 Sk

14. sobota BLAFUJ AKO BECKHAM
Ako obísť pravidlá  a pritom dostať, čo chce-
me? Komédia o tom, čo všetko sa môže stať, 
keď dievčatá objavujú futbal.
VB MP 100 min. Vstupné: 50, 51, 52 Sk

16.-17. pondelok-utorok MOJA TUČNÁ 
GRÉCKA SVADBA
Do jeho života vstúpila láska... a tiež jej rodi-
na...
USA MP 100 min. Vstupné: 55, 56, 57 Sk

19. štvrtok PIANISTKA
Sexualita ako absolútny horor. Film získal veľ-
kú cenu poroty v Cannes 2001.
Rak.,, Fr., MP-15 130 min. Vstupné: 50, 51, 52 
Sk

20.-21.-22. piatok-sobota-nedeľa DOBA 
ĽADOVÁ
Prišli. Rozhriali. Zvíťazili. Pobavienie pre ma-
lých i veľkých.
USA MP slovenský dabing 83 min. Vst: 60 Sk

23. pondelok AUSTIN POWERS V ZLA-
TOM ÚDE
Anglický superšpión opäť v akcii. Tajomstvo 
odhalené.
USA MP 100 min. Vstupné: 55, 56, 57 Sk

27.-28. piatok-sobota xXx
Extrémny. Explozívny. Excelentný. Akčný film.
USA MP 124 min. Vstupné: 60, 61, 62 Sk

29. nedeľa OSIE HNIEZDO
Veľká hra o vlastný život. Akčný thriller.
Fr. MP-15 105 min. Vstupné: 60, 61, 62 Sk

30. pondelok HOVOR S ŇOU
Expresívny príbeh priateľstva dvoch mužov, 

ktorí sa spoznajú za nezvyklých okolností. 
Sugestívne dielo, ktoré bude šokovať.
Šp. MP 112 min. Vstupné: 60, 61, 62 Sk

Mládežnícke filmové predstavenia:

8. nedeľa o 15.30 hod. SPIDER MAN
Červeno-modrý špeciálny oblek sa stáva sym-
bolom záchrany ľudstva.
Americký film 120 min. Vstupné: 50 Sk

22. nedeľa o 15.30 hod. DOBA ĽADOVÁ
Prišli. Rozohriali. Zvíťazili. Pobavenie pre ma-
lých  i veľkých.
Americký film slovenský dabing Vstupné: 60 
Sk

Kultúrne podujatia:

5. štvrtok MIKULÁŠSKE PREKVAPENIE
Vstupné: 40 Sk

7. sobota o 17.00 hod. LASTAVICA (Hudob-
no- tanečný program)

11. streda  o 17.30 hod. VIANOČNÝ 
PROGRAM ZUŠ

14. sobota o 15.00 hod. VIANOČNÝ KON-
CERT - KARÁCSONYI KONCERT

15. nedeľa o 15.00 hod. 

VIANOČNÝ KONCERT
S P E V Á C K E H O
ZBORU RADOSŤ
Vstupné: 50 Sk

Program filmových predstavení a kultúrnych podujatí na mesiac december 2002
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Čo dokázala slovenská reprezentácia na V. 
majstrovstvách sveta juniorov v armwrestlingu 
v Senci 7.-9. novembra 2002, nemá v histórii 
tohto športu u nás obdobu. Slováci získali 
v seneckom Kultúrnom dome päť zlatých, 
päť strieborných a šesť bronzových medai-
lí. Vyhrali všetky tímové súťaže – družstvá 
chlapcov, družstvá dievčat, aj celkovo druž-
stvá. „Ruku“ k slovenskému dielu priložili aj 
armwrestleri AWK Senec Rasťo Málek a Ivana 
Hatalová. Budúci rok prechádza Ivana Hata-
lová medzi dospelých. S juniorskými súťažami 
sa rozlúčila striebornou medailou v pravej 
ruke. Rasťo Málek takisto obsadil druhú prieč-
ku v ľavej ruke. 
Po roku 1999 išlo o druhé majstrovstvá sveta 
juniorov, ktoré sa konali v Senci. Zásluhu na 
tom má určite i riaditeľ súťaže Marián Čapla. 
Svetového šampionátu 2002 sa zúčastnilo 
deväť štátov. Podľa M. Čaplu pricestovali 
do Senca takmer všetky favorizované tímy. 
Organizátor netajil spokojnosť s prítomnos-
ťou dvoch mimoeurópskych krajín – Brazílie 
a Kazachstanu. Najmä súťažiaci z bývalých 
sovietskych republík zaujali poctivým, kon-
centrovaným prístupom. „Druhé miesto ne-
berú, oni prišli víťaziť. Pred trénermi majú ob-
rovský rešpekt, aj včera večer išli všetci spať 

veľmi skoro,“ priblížil nám zákulisie športu 
český armwrestler. Aj v Senci sa objavili ruskí 
športovci, ktorí vo finále znášali prehry veľmi 
ťažko. Naopak zdalo sa, že Brazílčania poňali 
cestu na Slovensko ako výlet. To, že potrebujú 
na vstup do stredoeurópskej krajiny víza, si 
uvedomili až na rakúsko-slovenských hra-
niciach. Vďaka promptnej reakcii slovenskej 
ambasády vo Viedni sa komplikácia rýchlo 
vyriešila a na slávnostnom defilé zúčastne-
ných krajín nechýbali. Odmenou bol možno 
i titul svetového šampióna pre jedného brazíl-
skeho juniora, ktorého pofinálový víťazný rev 
zaklincoval každého diváka do kresla. Šťastie 
malo behom dvoch súťažných dní v kultúrnom 
dome rôzne podoby.                           (kd)

Historický úspech slovenskej reprezentácie v Senci

Exhibičný zápas na NTFC
Prvýkrát sa na Národnom tréningovom futba-
lovom centre (NTFC) v Senci svietilo. Vo štvr-
tok 14. novembra sa v prítomnosti šéfa Slo-
venského futbalového zväzu (SFZ) Františka 
Laurinca hralo na tréningovom ihrisku NTFC 
pod umelým osvetlením. Čestného výkopu 
sa v Senci zhostil spolu s primátorom mesta 
Ing. Jozefom Elšíkom. Na ihrisku sa potom 
objavili slávne mená slovenského futbalu ako 
Ladislav Jurkemik, Dušan Tittel, Ondrej Kriš-
tofík, Alexander Vencel, Tibor Jančula a ďalší. 
Exhibičným futbalovým zápasom medzi osob-

nosťami SFZ a osobnosťami starých pánov 
mesta Senec sa zahájila ďalšia etapa výstavby 
NTFC.                                                         (kd) 

Arcibiskup Sokol sa ospravedlňuje 
Arcibiskup Bratislavsko – trnavskej arcidiecézy a metro-
polita Slovenska Ján Sokol sa ospravedlňuje občanom 
Senca za svoju neúčasť na oslavách 750. výročia prvej 
písomnej zmienky mesta Senec. Pôvodne mal celebro-
vať slávnostnú nedeľnú svätú omšu. „Keď som sa s Vami 
rozprával, ani som netušil, že by som odišiel na kúpeľnú 
liečbu, ktorú som vzhľadom na svoj pohavarijný stav 
musel absolvovať,“ píše v ospravedlňujúcom liste pri-
mátorovi mesta Senec Ing. Jozefovi Elšíkovi. Arcibiskup 
verí, že sľubovanú návštevu raz Senčanom vynahra-
dí.                                                                 (kd)

Za úraz na chodníku môže 
byť zodpovedný aj správca 
bytu 
Blížiace zimné počasie prináša so sebou viacero 
rizík pre vlastníkov a správcov nehnuteľností. Podľa 
VZN mesta Senec o dodržiavaní verejného poriadku 
a verejnej zeleni sú právnické a fyzické osoby, ktoré 
majú vo vlastníctve alebo v správe bytový fond alebo 
iný nehnuteľný majetok, ako aj majetok rodinných 
domov, priľahlých pozemkov, povinní zabezpečiť, aby 
boli chodníky hraničiace s nehnuteľnosťami  (resp. 
pás zeme široký 1,5 m potrebný k chôdzi) riadne, 
včas a v potrebnom rozsahu vyčistené. Znamená to, 
že v zime musia zabezpečiť odstránenie snehu a pri 
poľadovici posypanie hmotami, ktoré zdrsnejú ná-

mrazu. Nesmie pritom ísť o škváru, popol alebo soľ, 
ale o iný inertný materiál – napr. piesok.  Pokiaľ by tak 
neurobili, v prípade úrazu môže od nich poškodený 
žiadať náhradu škody. 
Niekoľko ďalších pravidiel čistenia okolia nehnuteľ-
ností, vyplývajúcich z VZN:
- v zimnom období musí byť sneh odstránený 
z chodníkov najneskôr do 8:00 hod.
- poľadovica musí byť odstránená čo najskôr po jej 
vytvorení
- čistenie chodníkov v zimnom období treba v prípa-
de potreby opakovať viackrát
- sneh sa musí zhŕňať z chodníkov na okraj vozovky 
tak, aby bol zabezpečený prechod cez ulicu, prístup 
do domov a k inžinierskym sieťam
- odvážanie nahromadeného snehu zabezpečuje 
správca komunikácie                                    

     (kd)

Dôchodcovia ďakujú
Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku 
realizuje vo svojej pôsobnosti a činnosti pomerne pestrú 
paletu podujatí vyplývajúcich z postavenia tejto organizácie 
zakotveného v Stanovách JDS.
Tak, ako každoročne vžívame do ročného obdobia jesene 
so svojimi špecifikami počasia, obdobne má i naša orga-
nizácia na zreteli zameranie sa na „jesenné“ podmienky 
života starších občanov najmä v súčasných zložitých 
ekonomicko – spoločenských pomeroch.
Hlavným postavením JDS je obhajoba zákonných práv 
starších občanov vo všetkých oblastiach života. Túto, 
v súčasnosti náročnú úlohu realizuje smerom na príslušné 
vládne a rezortné orgány Ústredia JDS v úzkej spolupráci 
s krajskými, či okresnými organizáciami. Základné orga-
nizácie realizujú hlavné poslanie s členskými základňami 
podľa vlastných špecifických podmienok.
V podmienkach činnosti MO – JDS v Senci uplatňujeme 
systém spoločenského súžitia staršej generácie, rôzne 
formy svojpomoci najmä u starších občanov nato odkáza-
ných, formy dobrovoľníctva pri prejavoch v medziľudských 
vzťahoch, ústretovosti usmerňovať staršieho človeka 
v informovanosti pri vybavovaní rôznych formalít na často 
problémové sociálne postavenie pri potrebe náhlej zdravot-
nej pomoci najmä u osamelých občanov.
V nemalej miere venujeme pozornosť aj kultúrno – spo-
ločenskému rozhľadu našich členov, návšteve kultúrnych 
podujatí nielen v našom meste, ale aj výjazdami na diva-
delné predstavenia väčších scén, zájazdy po pamätných 
miestach našej vlasti a poznávania jej prírodných krás.
Avšak celkový rozsah, úroveň a početnosť takýchto 
podujatí je závislý na adekvátnej pomoci vedenia mesta. 
Máme na plnom zreteli, aby spoločenská pôsobnosť našej 
organizácie smerovala k pomoci a spokojnosti našich 
starších spoluobčanov a náležitým podielom aj vedúcim 
predstaviteľom mesta.
S prejavom úprimnej vďaky môžeme konštatovať, že aj 
spätná pozornosť a uznanie za organizátorskú prácu so 
staršími občanmi zo strany čelných predstaviteľov mesta je 
na náležitej úrovni, časté osobné kontakty pána primátora 
Ing. Elšíka, či jeho zástupcu, pána prednostu úradu, ale 
i ďalších vedúcich i radových pracovníkov boli vždy účin-
ným podaním pomocnej ruky v prospech našich členov.
Naše prejavy vďaky sme príležitostne tlmočili na našich 
kolektívnych podujatiach menovite aj za poskytnutú 
finančnú výpomoc, za vecnú a konkrétnu informovanosť 
o rozvojových akciách v meste, o komplexných zámeroch 
smerovania úloh v prospech občanov budúcnosti. A keďže 
je tu vhodná doba aj na hodnotenie uplynulého funkčného 
volebného obdobia, dovoľujeme si aj za našu ZO-JDS 
úprimne poďakovať za porozumenie, častú operatívnu 
pomoc i osobnú angažovanosť v prospech spoločenského 
života starších občanov celému vedeniu mesta Senec, 
menovite primátorovi Ing. Elšíkovi želáme ďalšie úspechy 
i v budúcej funkcii primátora. 
                                                                  Výbor ZO-JDS


