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MESTSKÉ NOVINY

Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci

Vážení čitatelia,
v novom roku by sme chceli popracovať
na vylepšení formálnej a obsahovej stránky Senčana. Pokiaľ máte námety, rady
a pripomienky, ozvite sa nám na adresu
redakcie, volajte alebo sms-kujte na tel.:
0903 621 880. Obracať sa môžete aj na nových členov redakčnej rady, ktorých zvolilo
Mestskom zastupiteľstvo v Senci na svojom
zasadnutí 30. januára. Stali sa nimi Mgr.
Martin Doboš, Ing. Ivan Fiala, Mária Kerekešová, Ing. Helena Krajčovičová, Gabriela
Németh, PhDr. Mária Piačeková, Mária Rovenská, Monika Škovránková, Mgr. Gabriel
Sehér a Mgr. Peter Szabo.
redakcia

Karol Kvál:

Prioritou je vyčistenie
Slnečných jazier
Na sekretariáte Mestského úradu v Senci
bolo prvý mesiac po
nástupe novozvoleného primátora Karola
Kvála rušno. Stránka
striedala
stránku
a počkať si musela aj
redakcia mestských
novín. Rozhovor nakoniec vznikol.
Pán primátor, na úvod sa ešte vráťme ku
komunálnym voľbám. Ako ste prijali vaše
víťazstvo? Čakali ste vôbec, že to pre vás
takto dopadne?
Keď sme do toho s mojím volebným štábom
išli, určite sme chceli, aby to dopadlo úspešne,
ale nikto to nemohol očakávať. Vieme dobre,
že pán Elšík bol silný protikandidát a nakoniec
sme získali aj podobný počet hlasov. Ako sme
to prijali? S nadšením. A toto nadšenie pokračuje, chceme možnosti, ktoré sa nám týmto
otvorili, využiť v prospech Senčanov.
Čo podľa vás rozhodlo?
V prvom rade to, že bývalý primátor tu bol už
12 rokov a ľudia, predovšetkým mladá geneDokončenie na s. 4

Zasadnutie prvej schôdze Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Senci otvoril a viedol primátor
Jozef Elšík. Uskutočnilo sa 7. januára v Hoteli
Senec. Predseda mestskej volebnej komisie
František Borka predniesol správu mestskej
volebnej komisie o výsledkoch komunálnych
volieb v Senci. Následne novozvolený primátora mesta Karol Kvál zložil zákonom predpísaný sľub a prevzal si osvedčenie o zvolení za
primátora mesta. V ďalšom bode zložili sľub
poslanci Mestského zastupiteľstva v Senci:
Gabriel Agárdy, Gyula Bárdos, Emese Dobošová, Rezső Duray, Ivan Fendek, Rudolf
Galambos, Vladimír Chríbik, Gašpar Józan,
Ján Maglocký, Ladislav Nádaský, Helena Nemcová, Gabriella Németh, Jozef Olas, Mária
Podolská, František Podolský, Marián Príbelský, Pavol Škovránek, Ján Winkler a Peter
Zváč. Po zložení sľubu predniesol primátor
mesta Karol Kvál príhovor (jeho znenie nájde-

Zástupcom primátora
tesne Helena Nemcová
Zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Senci
zvolal na 30. januára do Tureckého domu prvýkrát primátor Karol Kvál. Najsledovanejším
bodom programu bola voľba jeho zástupcu,
ktorý sa volí spomedzi poslancov.
Kandidáta na viceprimátora odsúhlasujú poslanci, ale navrhuje ho
primátor. Ten svoje právo využil
a podal návrh hlasovať o Helene
Nemcovej (SMK). Vtom vystúpil
Ivan Fendek (KDH) a predložil
návrh klubu KDH, aby sa súčasne H. Nemcová
hlasovalo aj o kandidátovi ich strany, ktorým bol Pavol Škovránek. Vzápätí prebehla
v sále Tureckého domu polemika, kto môže podľa
zákona kandidáta na zástupcu vlastne navrhnúť.
V mene poslancov Strany maďarskej koalície
vstúpil do diskusie Gabriel Agárdy. Spomenul,
že v uplynulých rokoch SMK už dvakrát kandidáta
KDH na zástupcu nezištne podporila, a preto tento
raz žiada KDH o podporu kandidatúry poslankyne
SMK. Po výklade zákona hlavnou kontrolórkou
Gabrielou Kakašovou a mestskou právničkou Ivetou Bittnerovou bol návrh klubu KDH zamietnutý
a pristúpilo sa k tajnému hlasovaniu. Kandidát
potreboval na zvolenie získať nadpolovičnú väčDokončenie na s. 2

te na str. 3). V závere boli schválení sobášiaci
na volebné obdobie 2002 – 2006. Stali sa nimi
Pavol Škovránek, Gabriella Németh a Gabriel
Agárdy. Na ustanovujúce zasadnutie MsZ sa
prišiel pozrieť predseda Bratislavského samosprávneho kraja Ľubo Roman.
(ml)

Ľadové medvede
na Troch kráľov v Senci
Tradícia Trojkráľového kúpania sa v Senci
teší rok od roku väčšej pozornosti. Masa

Dokončenie na s. 3
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Zloženie orgánov MsZ
Mestská rada

Ivan Fendek (KDH), Ladislav Nádaský (KDH),
Pavol Škovránek (KDH), Helena Nemcová (SMK),
Gabriel Agárdy (SMK) Ján Winkler (NEKA)

Finančná komisia

Ing. Mária Podolská - predseda, Ing. Lászlo Ásványi, Ing. Peter Handrlica, Ivan Ivančík, Mgr. Marek
Nádaský, Robert Poór, Ing. Štefan Rovenský,
Juraj Šebok, Ing. Ján Šušla, Ing. Tibor Šušla

Komisia výstavby a územného
plánovania

Ing. Gašpar Józan - predseda, Jozef Augustovič,
Vojtech Rajcsányi, Ján Izsák, Norbert Szabó, Ing.
Marián Ištvanfi, Ing. Ján Gubáni, Ján Topor, Karol
Meszáros, Ing. Martin Nádaský

Komisia bytová

Gabriela Németh - predseda, Ján Fondrk, Mária
Kolláriková, Silvester Poór, Zita Steiner, Bernard
Stolárik, Ladislav Szabó, Mgr. Gejza Varga, Jana
Vršková, Ing. Róbert Podolský

Komisia sociálna, zdravotná

MUDr. Emese Dobosová - predseda, Silvia Agárdyová, Juliana Durayová, Erzsébet Galambos, Ján
Kerti, MUDr. Miklós Meszáros, MUDr. Jarmila Ožvaldová, MUDr. Marián Príbelský, Silvia Poórová,
MUDr. Oľga Weissová

Komisia cestovného ruchu

Rezső Duray - predseda, Karol Bednárik, Ing.
Rudolf Bittner, Dezider Gottgeisl, Ing. Gabriel
Klenovics, Ing. Zoltán Kováč, Tibor Labuda, Ing.
Ľuboš Magula, Katarína Takáčová, Mgr. Pavlína
Žbodáková

Komisia podnikateľskej činnosti

Ladislav Nádaský - predseda, Ingrid Bulavčiaková, Alexander Eliás, Ján Janko, Ing. Michal Ležák,
Zoltán Kiss, Ing. Szilárd Németh, Jozef Olas, Jozef
Rózsa, Ing. Tibor Tóth

Komisia priestupková a verejného
poriadku

Mgr. Rudolf Galambos - predseda, Gyula Bárdos,
Štefan Benkovský, RSDr. František Borka, Géza
Botta, Ing. Mikuláš Bertók, Peter Krchňák, Ing.
Peter Kompán, Peter Slováček, Ľuboš Šulák

Komisia kultúry, športu a rozvoja vzdelávania
Mgr. Vladimír Chríbik - predseda, Mgr. Jozef
Algayer, Melichar Hentek, Matilda Kincesová,
PaedDr. Ildikó Kontár, Mgr. Erzsebeth Mészaros,
František Podolský, RNDr. Jozef Radzo, Alexander
Matlák, Roman Voško

Komisia životného prostredia

Ing. Ján Maglocký – predseda, RNDr. Peter Fedor,
Ing. Gabriel Klokner, Anton Oros, Ing. Ladislav
Režnák, Zoltán Szabo, Ing. Tibor Šimonič, Ing. Ján
Šušla, Ing. László Vojtek, CSc, Ing. Peter Zváč

Redakčná rada časopisu Senčana

Mgr. Martin Doboš, Ing. Ivan Fiala, Mária Kerekešová, Ing. Helena Krajčovičová, Gabriela Németh,
PhDr. Mária Piačeková, Mária Rovenská, Monika
Škovránková, Mgr. Gabriel Sehér, Mgr. Peter
Szabo.

Dokončenie zo s. 1
šinu. Vzhľadom na zloženie mestského parlamentu (8
členov KDH, 6 členov SMK, piati nezávislí), sa na výsledok čakalo s napätím. Helena Nemcová nakoniec
získala tesnú nadpolovičnú väčšinu a stala sa tak
zástupkyňou primátora. Hlasovali za ňu desiati poslanci, proti boli siedmi, dvaja sa zdržali. Za klub KDH
poblahoželal novej zástupkyni Ivan Fendek a ponúkol
jej spoluprácu.

Nové zloženie mestskej rady
Nasledovala voľba šiestich členov mestskej rady. V jej
zložení sa pritom prihliada na zastúpenie politických
zoskupení v mestskom zastupiteľstve. Za KDH dostali
najviac hlasov Ivan Fendek, Pavol Škovránek a bývalý
zástupca primátora Ladislav Nádaský. Členkou rady
sa automaticky stala zástupkyňa primátora Helena
Nemcová, ako druhého zástupcu SMK poslanci zvolili
Gabriela Agárdyho. Za nezávislých poslancov bude
v Mestskej rade Ján Winkler. Mestská rada je iniciatívny, výkonný a kontrolný úrad mestského zastupiteľstva. Poslanci tiež schválili personálne zloženie
redakčnej rady mestských novín Senčan.

Kultúra, šport a školstvo v jednom
Po rokovaniach politických strán o zložení komisií
mali návrh členov do poradných orgánov mestského zastupiteľstva schváliť poslanci. Bez väčších
pripomienok odsúhlasili členov komisií finančnej,
výstavby a územného plánovania, bytovej, sociálnej
a zdravotnej, cestovného ruchu, podnikateľskej činnosti, priestupkovej a verejného poriadku, životného
prostredia. Na základe skúseností z prác v komisiách
navrhol Vladimír Chríbik (KDH) zlúčiť komisiu kultúry
a športu s komisiou rozvoja vzdelávania. Proti návrhu sa vyslovil prednosta mestského úradu Henrich
Polakovič, ktorý pripomenul, že s reformou verejnej
správy prechádza so školstvom na obec množstvo
problémov. Poslanci zlúčenie komisií nakoniec prijali.

Odmeny a platy
Na programe dňa boli tiež odmeny poslancom mestského zastupiteľstva, členom komisií a členom ZPOZ.
Návrh Františka Podolského (NEKA) zvýšiť odmenu
poslancom MsZ z 1500 na 2000 Sk napriek podpore
KDH neprešiel. Poslanec SMK Gyula Bárdos verejne
deklaroval, že sa svojho nároku na odmenu za účasť
na zasadnutí MsZ a komisie vzdáva.
Rovnaký ako v predchádzajúcom volebnom období
schválili poslanci plat primátorovi mesta Senec. 2,81
násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v
národnom hospodárstve, k tomu 1,6-násobok v súčasnosti činí cca 55-tisíc Sk. Primátor má nárok na
odmeny vo výške 50% z platu. Karol Kvál na zasadnutí
MsZ verejne vyhlásil, že tak, ako sľúbil vo svojej volebnej kampani, 20% zo svojho platu bude odvádzať
na charitu.
Poslanci súčasne schválili plat zástupcu primátora.

Odmeny
Poslancom MsZ
- za účasť na zasadnutí 1500 Sk
- členovia rady MsZ za účasť na zasadnutí 1000 Sk
Členom komisií MsZ
- predsedovia komisií za účasť na zasadnutí 700 Sk
- členovia komisií za účasť na zasadnutí 300 Sk
- dočasné komisie za účasť na zasadnutí 500 Sk
Členom ZPOZ-u na slávnostných obradoch
- sobášiaci 500 Sk za jeden obrad

Určili ho rovnako ako v minulom volebnom období na
1,2 násobok 80% z tarifného platu primátora. Podľa
toho v súčasnosti vychádza plat zástupcu primátora
na cca 33-tisíc Sk. Podobne ako primátor má nárok
na odmenu vo výške 50% súčtu platov za obdobie, za
ktoré sa poskytuje.

Iné
Mestské zastupiteľstvo schválilo novú organizačnú
štruktúru Mestskej polície v Senci. Podľa nej by mala mať
polícia spolu s náčelníkom a jeho zástupcom 14 členov.
Poslanci upravili zastupenie mesta v akciových spoločnostiach. Z predstavenstiev spoločností Dalkia, a.s
a Olympic, a.s. odvolali Ing. Jozef Elšíka a za ich člena
schválili Ing. Karola Kvála. Z dozornej rady spoločnosti Dalkia, a.s. odvolali Ing. Bystríka Steinera a za jej
člena schválili Henricha Polakoviča.

Interpelácie poslancov
Na katastrofálny stav chodníkov v strede mesta upozornila Emese Dobošová (NEKA) Súčasne navrhla
uvažovať nad koncepciou Senčana. Rudolf Galamboš
(SMK) navrhol pridať informačné tabule od Šamorínskej cesty a pripomenul, že na križovatke pri ZŠ A.
Molnára semafory príliš zdržujú plynulosť premávky.
Poslanci sa tiež zaoberali problematikou Štefánikovej
ulice, pretože mestský úrad obdržal žiadosť obyvateľov
Senca zobojsmerniť komunikáciu. Poverili odbor životného prostredia vypracovať návrh riešenia problému.
Ladislav Nádaský (KDH) upozornil, že kruhová križovatka na Šamorínskej ulici nie je osvetlená a vznikajú
tam kolízie.
Vladimír Chríbik (KDH) tlmočil žiadosť rodičov zriadiť
svetelnú signalizáciu pri Okresnom úrade v Senci.
Navrhol tiež vytipovať v Senci platené parkoviská,
ktoré by priniesli do mestskej pokladnice financie.
Okrem toho odporučil vynášať častejšie kontajneri na
Slnečných jazerách.
So spätnou väzbou posúdiť, do ktorých volebných obvodov sa doteraz investovalo najviac finančných prostriedkov, odporučil nezávislý poslanec Peter Zváč (NEKA).
Investície by mali podľa neho plynúť do mesta proporčne.
Ostatné interpelácie poslancov spomínane v ďalších
článkoch.
(kd)

Ján Winkler pri voľbe členov Mestskej rady. Na regulérnosť hlasovania dohliadajú členovia volebnej komisie Rudolf Galambos a Jozef Olas (držiaci urnu).
- členovia ZPOZ-u 200 Sk za jeden obrad
- za vedenie pamätnej knihy 150 Sk za jeden zápis
Matrikárke pri slávnostných obradoch 300 Sk za
1 obrad
Paušálny príspevok na úhradu výdajov na ošatenie
pre účinkujúcich na obradoch ročne
Do 5 obradov 500 Sk
5-10 obradov 2000 Sk
11-20 obradov 3000 Sk
21-30 obradov 4000 Sk
Paušálny príspevok na úhradu výdajov na ošatenie
pre sobášiacich ročne 5000 Sk

SENČAN č. 1/2003

3

Nový primátor prvýkrát v družobných mestách Mosonmagyaróvár a Parndorf
Piatok 25. január
Primátora mesta Senec Karola Kvála prijal prvý muž
Mosonmagyaróváru a súčasne poslanec maďarského parlamentu Pál Stipkovits v historickej budove
maďarskej radnice. Predstavila ich budúca senecká
viceprimátorka Helena Nemcová.

ich otázky týkali najmä povolebnej situácie v meste.
Obe strany sa zhodli na tom, že sa kontinuita spolupráce medzi mestami nesmie prerušiť, ale naopak
– je nutné pracovať na tom, aby sa vzájomné vzťahy
ešte pozdvihli. Podľa Stipkovitsa sa dobrá spolupráca
miest odvíja i od vzájomných sympatií primátorov.
Pretože sám patrí k chorvátskej národnostnej menšine,
s minoritami veľmi sympatizuje. Z toho dôvodu, čo sa
týka cezhraničnej spolupráce, zo všetkých družobných
miest u ňho najviac rezonujú Senec a Šamorín. Snaží
sa udržiavať vzťahy a podporovať tam žijúcich Maďarov.
(kd)

Pondelok 27. január

Na stenách rokovacej sály „mošonského parlamentu“ visia symboly rakúsko-uhorskej monarchie, cisár František Jozef a cisárovna Alžbeta.
Primátor družobného mesta preukázal povestnú
maďarskú pohostinnosť a privítal hostí s úsmevom
a hruškovicou v špeciálnych morušových sudoch.
Skôr než začali rokovania, poskytol senecký primátor
rozhovor pre mestskú televíziu v Mosonmagyaróváre.
Viedol ho redaktor Lajos Böröndi, ktorý zotrval na
jednaní ako riaditeľ miestneho kultúrneho centra.
Zástupcovia Mosonmagyaróváru boli vcelku podrobne informovaní o priebehu volieb v Senci, a preto sa

Príhovor
Vážení pani poslanci, vážení hostia a predovšetkým pán
predseda vyššieho územného celku pán Ľubo Roman.
Zložiť sľub poslanca mestského zastupiteľstva a sľub
primátora mesta je tým dôležitým okamihom, ktorý je
rozhodný pre prevzatie povinnosti, zodpovednosti a právomoci novozvolených zástupcov samosprávy. Podľa
doteraz pôsobiaceho pána primátora sa týmto dňom pre
mesto Senec stal 7. január 2003.
Volebné obdobie, do ktorého vstupuje miestna samospráva, bude ťažšie než predchádzajúce. Na obce a mestá prechádzajú od štátu v rámci reformy verejnej správy
ďalšie kompetencie. K najzávažnejším patrí školstvo
a stavebné konanie. Doteraz sa obce a mesta vysporiadali s každou právomocou, ale s prechodom kompetencií
musia byť jasné pravidlá vo finančných tokoch. Podpisujú
sa a budú sa podpisovať delimitačné protokoly týkajúce
sa prevodov majetku – stále však nemáme a obce ani tak
skoro nebudú mať prekrytie finančných prostriedkov súvisiace s prechodom majetku a kompetenciami na obec.
Zásadná je otázka, koľko finančných prostriedkov dá štát
na prechod kompetencií. Zatiaľ samospráva dostala len
zlomok z toho, čo je pre chod všetkých zariadení a kompetencií nevyhnutné. Rovnako zložitá je situácia medzi
kompetenciami štát – obec. Všetko závisí od štátneho
rozpočtu, úrovni cien a ak je to len možné a v našej právomoci od hospodárenia samosprávy.
Dnešné zasadnutie je pre každého z nás slávnostné,
aj keď pre mnohých z Vás, páni poslanci, nie je prvým
skladaním sľubu, v každom prípade nastala zmena
v osobe primátora, a tak ako každý z Vás aj ja som vo
svojom prístupe individuálny a mám vlastnú predstavu
– v nadväznosti na všetky pravidlá, právo a zákony,
ktorými som viazaný – o budúcej podobe nášho mesta.

Konkrétne otázky kládli delegácii zo Senca predstavitelia rakúskeho družobného mestečka Parndorf. V Rakúsku si s primátorom partnerského mesta Antonom
Gabrielom a prednostom miestneho úradu Ottom Lipperom prvýkrát podal ruku primátor Senca Karol Kvál.
Pracovného rokovania sa za Senec zúčastnila v tom
čase ešte riaditeľka Správy cestovného ruchu Helena
Nemcová a vedúca Turistickej informačnej kancelárie
v Senci Nataša Urbanová.
Na podnet rakúskej strany sa hovorilo o spolupráci
na tvorbe projektov na získanie dotácií z eurofondov.
Rakúsky prednosta Lipper konzultoval obsah rozpracovaného projektu, ktorý vychádza z cezhraničnej
spolupráce so Sencom. Vyslovil želanie, aby obe
mestá spoločné projekty na svojej strane podporovali
lobingom. Rakúšania informovali o svojom zámere
získať finančnú podporu na ekologický program vytvorenia alternatívnych zdrojov energie.
V každom prípade chcem zámer rozvoja mesta orientovať
tak, ako je to podľa môjho vedomia a svedomia správne,
a to nielen do štyroch rokov, ale do dlhodobej prosperity
rozvoja mesta a kvalitatívne dobrého a lepšieho spolužitia
občanov nášho mesta, a to aj tých, ktorí nám vo voľbách
neprejavili dôveru.
Vážení poslanci, očakávam, že budete seriózne realizovať
Vaše predvolebné programy a vašu serióznu prácu bude
charakterizovať snaha dosiahnuť optimálne riešenie alebo
cieľ. Budem rád, keď budete pracovať bez ťarchy politických záväzkov k materským stranám a rozhodujúci bude
zámer, ale i fakt, že ste v prvom rade zástupcami občanov
a ľudí, ktorí od nás očakávajú konkrétnu prácu.
Verím, že v tomto budeme jednotní a naše rozhodovanie
nebude rozhodovaním o mne a o Vás, ale o meste a jeho
záujmoch.
V roku 1990 bol naštartovaný proces, ktorý veľmi
ovplyvnil život v obciach a mestách. Občania si
priamo volili zástupcov do samosprávnych orgánov
obcí, miest. V našom meste sa za 12 rokov vystriedali
v poslaneckých postoch volení zástupcovia – poslanci
a 12 rokov pôsobiaci primátor. S úctou sa skláňam
pred všetkými, ktorí svojím zodpovedným prístupom
prispeli k rozvoju a dnešnému postaveniu, pôsobeniu
a vzhľadu nášho mesta.
Som presvedčený, že vo všetkom dobrom prevezmeme
žezlo a budeme pokračovať spoločne v prospech občanov a rozvoja mesta Senec.
Pevné zdravie, múdrosť a uvážlivosť prajem nám všetkým
dnes a v rokoch, ktoré sú pred nami.
Dovoľte, aby sme naše pôsobenie v našom meste začali
spoločným slávnostným posedením, na ktoré Vás srdečne pozývam.
Dňa 7. januára
Ing. Karol Kvál, primátor mesta Senec

Zástupcovia nášho družobného mesta ďalej uviedli, že
by chceli naďalej spolupracovať so Sencom na báze
kultúry a školstva. Primátor Senca ich ubezpečil,
že má záujem, aby sa kooperácia medzi mestami
rozvíjala ďalej a zlepšovala. Vzájomná výmena
umeleckých a iných súborov na kultúrnych akciách
bude automatická. Senčania tiež prisľúbili žiadané
sprostredkovanie teplovzdušných balónov na parndorfskú šarkaniádu (tzv. Balonfiesta), sami konkrétnu
požiadavku nepredostreli.
Rokovania sa zúčastnil i Anton Berlakovich, riaditeľ
miestnej ľudovej školy, ktorú prostredníctvom občianskeho združenia Educa navštevuje 12 mladých
Senčanov. Požiadal, aby výber deti do prvej triedy
uskutočňoval Mestský úrad v Senci, nie Educa. Riaditeľ školy pochválil dobré študijné výsledky seneckých
detí a podotkol, že by sa neskôr mohli uchádzať o štúdium na gymnáziu v blízkom Neusiedl am See.
Rakúski partneri sa tiež zaujímali o budúcnosť rozpracovaných projektov v Senci, ako je čistenie Slnečných
jazier, výstavba Národného futbalového centra či Aquaparku.
(kd)

Exprimátori s odstupným
Primátori, ktorí neboli v komunálnych voľbách
opätovne zvolení do funkcie, získajú pri odchode
nezanedbateľné sumy z mestských rozpočtov.
Podľa zákona majú starostovia a primátori po štyroch rokov vo funkcii nárok na odstupné vo výške
piatich priemerných mesačných platov. Výška
odstupného pre seneckého exprimátora Jozefa
Elšíka predstavuje sumu 406-tisíc korún.

Medializované odstupné bývalých
primátorov niektorých iných miest:
Primátor Bratislavy Jozef Moravčík: 300-tisíc
korún
Starosta bratislavskej Mestskej časti Staré Mesto
Andrej Ďurkovský: 297-tisíc korún
Primátor Trenčína Jozef Žiška: 473-tisíc korún
Primátorka Novej Dubnice Eva Antošová: 350 – tisíc korún.
(red)

Prednostkou „okresu“
Mária Takácsová
Vláda odvolala dňom 31. januára 39 prednostov
a dňom 1. februára vymenovala do funkcie 46
prednostov okresných úradov. Na Okresnom úrade
v Senci sa novou prednostkou stala Mária Takácsová. Doteraz na úrade pracovala ako zástupkyňa
prednostu Štefana Hajducha, ktorý sa stal medzičasom starostom obce Rovinka.
(red)
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rácia očakávala zmenu. Rozhodlo určite aj
to, že občania boli riadne informovaní o dianí
v meste.
Aké slová zazneli, keď ste sa po voľbách prvýkrát stretli s dnes už bývalým primátorom
Jozefom Elšíkom?
Stretli sme sa ešte v deň volieb v sobotu večer. Pán Elšík mi zablahoželal k víťazstvu.
Ako ste oslavovali?
Oslavoval som so skupinou ľudí, ktorá zabezpečovala majú volebnú kampaň a dopomohla
mi k víťazstvu. Nebolo ich málo, okolo sto ľudí,
ale žiadne veľké oslavy to neboli.
Ako sa zatiaľ zmenil váš život?
Nechodím pravidelne na obedy (úsmev)... Samozrejme, nové sú pre mňa niektoré problémy a nemám toľko voľného času ako doteraz.
Inak zostáva všetko po starom.
Vyhrali ste veľmi tesným rozdielom. Senec
sa voľbami polarizoval na dva tábory. Ako
sa vám bude viesť mesto v takejto atmosfére?
Nie sú to len dva tábory. Tretí najväčší tábor
sú tí, ktorí nevolili nikoho. Asi 60% Senčanov
k voľbám vôbec neprišlo. Budem sa snažiť
nesklamať ľudí, ktorí boli na mojej strane, a
presvedčiť tých, ktorí ma nevolili, že to myslím
zodpovedne.
Do úradu ste nastúpili až 8. januára, deň po
ustanovujúcej schôdzi Mestského zastupiteľstva v Senci, na ktorej ste zložili sľub.
Teda až mesiac po komunálnych voľbách.
Čo sa dialo v tomto medziobdobí? Ako prebehol proces odovzdávania úradu?
Na základe môjho písomného odkazu ma
prijal bývalý primátor a dohodli sme sa na
termíne prvého slávnostného mestského
zastupiteľstva, na ktorom som mal prevziať
funkciu. Napriek mojej snahe sa počas tohto
obdobia priama spolupráca s vedením úradu
nekonala.
Je známe, že ste svojho času spolupracovali a priatelili ste sa. Volebná kampaň sa
ale niesla vo veľmi tvrdom, kontroverznom
duchu.
Je to škoda, pretože keby kampaň nebola
takáto tvrdá, odovzdávanie funkcie a preberanie vedenia mesta by bolo pre mesto menej
bolestné a výhodnejšie. Je jasné, že niektoré
dvere, ktoré mal predošlý primátor otvorené,
zostali pre nás zatiaľ zavreté, avšak verím, že
nie nadlho.
Naznačujete, že v riadení mesta nebude
primeraná kontinuita na predchádzajúce
obdobie?
Samozrejme, že kontinuita bude. Ale veľakrát
sa rokuje ústne a tieto záležitosti, ktoré nie
sú na papieri, zostali jednoducho otvorené.
Našťastie som obklopený ľuďmi – Senčanmi,
ktorí sú mi v mnohých veciach nápomocní.
Aké ste si stanovili priority v riadení mesta?
Základom je, aby úrad a vôbec celé mesto
fungovalo ďalej, aby sa pokračovalo bez toho,
že by Senčania výmenu pocítili negatívne.
Najväčšou prioritou je vyčistenie Slnečných
jazier.
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Počas volebnej kampane ste sa vôbec
neprofilovali ako zástanca hrubých čiar.
Avizovali ste hĺbkový audit. Bude?
Hlavný ekonóm mesta Ing. Bystrík Steiner dal
výpoveď ešte pred mojím príchodom na úrad.
Zatiaľ som sa z časových dôvodov nevenoval
ekonomike mesta. Budem žiadať o odovzdanie agendy. Hĺbkový audit určite bude.
V akom časovom horizonte?
Po prevzatí agendy budem iniciovať, aby kontrolný orgán nastúpil ihneď.
Spomenuli ste, že hlavný ekonóm Ing. Bystrík Steiner odišiel. Kto ho nahradí?
Riadením ekonomického úseku sme poverili
Ing. Žanetu Matúšovú. Na obsadenie postu
vedúceho ekonomického úseku vypíšeme
výberové konanie.
Vo volebnej kampani ste avizovali, že ak vyhráte, nemienite robiť na mestskom úrade
žiadne čistky, čo sa nakoniec aj stalo. Aké
to je pracovať a spoliehať sa teraz aj na ľudí,
ktorí boli donedávna dlhoročnými blízkymi
spolupracovníkmi vášho politického protivníka?
Nejaké výmeny sa pravdepodobne ešte udejú,
čo je úplne normálna vec. Ale nie odchodom,
ale preradením z jedného odboru na druhý.
Pokiaľ ide o človeka, ktorý má svoju prácu
rád, vie a chce ju robiť poctivo, nie je dôvod
na prepúšťanie.
Môžete každému stopercentne dôverovať?
Nikomu nemôžete stopercentne dôverovať.
Váš názor na zloženie mestského zastupiteľstva?
Čo sa týka odbornosti, do mestského zastupiteľstva sa dostalo veľa šikovných ľudí. Ide o
dosť ťažké politické zloženie, pretože pomer je
vyrovnaný. Myslím, že keď pôjde o mesto, poslanci nebudú mať problém hlasovať tak, aby
to vyhovovalo občanom mesta. Chcel by som,
aby bolo každé hlasovanie poslancov mestského zastupiteľstva zverejnené v Senčanovi,
presne kto ako hlasoval.

Rekapitulácia
volebných sľubov
Povedalo sa o našich novinách vo volebnej kampani súčasného primátora
Karola Kvála:
- „Mestské noviny Senčan musia byť otvorené všetkým, aj pálčivým témam. Mal by sa
dať priestor otázkam Senčanov, na ktoré by
odpovedali príslušní vedúci odborov. Aj na
anonymné pripomienky, pokým sa občania
Senca nenaučia pýtať sa verejne.“
- „Pretože je Senčan platený z peňazí občanov mesta, mal by sa stať ich diskusným
fórom.“
- „Prostredníctvom Senčana by sa mali sprístupniť informácie o toku financií a narábaní
s majetkom mesta, a tým nadobudnúť verejnú kontrolu.“

Ľudia majú obavy, ako sa dokáže nový
primátor vyrovnať s tlakom, resp. nátlakom
lobistických skupín. Vo voľbách vás podporovali mnohí seneckí podnikatelia...
Keď sme sa rozhodovali, či pôjdem alebo
nepôjdem kandidovať, dohodli sme sa s touto
skupinou, ktorú vy nazývate lobistickou, že
nikto nič nebude žiadať.
Podporovali vás absolútne nezištne?!
Podporovali ma preto, že chceli zmenu. Absolútne nezištne. Zatiaľ za mnou nikto neprišiel
s niečím takým, že by ma chcel ovplyvňovať,
že by od mesta niečo chcel...
A keď príde?
Budem ho brať ako občana Senca.
Všeobecná mienka je taká, že proti bývalému primátorovi bojovali aj tí podnikatelia,
ktorí mali práve za jeho éry z mesta dlhé
roky – povedzme – určite výhody, ak nie
profit. Ale vtedy im neprekážal. Ľudia to
nesú ťažko.
Neviem, kto z nich mal až taký veľký profit.
Sú to ľudia, ktorí tu pracujú, podnikajú desať
rokov a je jasné, že sa za takú dlhú dobu
k niečomu dostali. Nemusí to však znamenať,
že to získali od mesta a nejako mimoriadne
výhodne. Samozrejme, keď bude mesto niečo
predávať alebo budovať, musíme – tak ako vo
všetkých ostatných mestách na Slovensku
– uprednostňovať vlastných podnikateľov.
Rovnako prednostne budú seneckí podnikatelia vybavovaní na úrade.
Vaše volebné heslo znelo „Nadišiel čas počúvať hlas Senca“. Tak preto.
Jednoznačne treba, aby sa občania, ktorí
majú ťažké srdce na niektoré problémy, ozvali.
Všetko sa nedá naraz, ale chcem ich ubezpečiť, že určite budeme robiť tak, aby si všimli,
že sa začalo myslieť aj na strasti bežných
ľudí, ktorí na úrad doteraz nechodili. Dvere sú
otvorené pre každého občana nášho mesta
bez rozdielu.
Zhovárala sa Kristína Dugovičová

Niekoľko ďalších konkrétnych sľubov
vo volebnej kampani Karola Kvála:
- Skvalitniť mestské komunikácie, chodníky,
s dôrazom na parkoviská.
- Dobudovať a rekonštruovať kanalizáciu.
- Zasadzovať sa o plynofikáciu osady Svätý
Martin.
- Nedopustiť privatizáciu Slnečných jazier.
- Zmodernizovať materiálno-technické zabezpečenie Mestskej polície a Mestského
kultúrneho strediska v Senci.
- Vybudovať kamerové systémy na kritických
miestach v Senci.
- Udržať kvalifikovaných pedagógov pomocou riešenia ich bytovej otázky.
- Vytvoriť informačné centrum v knižnici.
- Vrátiť na senecké sídliská detské ihriská
- Vybudovať chodníky pre cyklistov a korčuliarov.
- Získať finančné prostriedky na dotovanie
najúspešnejších športových klubov.
- Sprehľadniť tok financií mesta.

SENČAN č. 1/2003

5

Po daždi a odmäku vstup do bytov nemožný
Po miernych dažďoch sa pri činžiakoch oproti
Minoru vytvoril fotogenický úkaz. Pohľad to
bol malebný pre fotografov, no menej zaujímavý pre obyvateľov Sokolskej ulice. Cez
chodníky zaliate vodou sa nemohli vôbec
dostať do svojich bytov. Na nepriaznivý stav
upozornil na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senci poslanec tohto volebného obvodu Rezső Duray (SMK): „Tento stav
trvá odvtedy, čo nanosili hlinu na
zatrávnenie ihriska a pred troma
rokmi nanosili ďalšiu hlinu pre deti
na sánkovanie. Všetka voda z celej
plochy ihriska steká na chodník,
a tým pádom zabraňuje prechodu
cez tento úsek, ako aj vstupu do 64
bytov.“ Vedúci odboru životného
prostredia MsÚ v Senci Karol Czére hovorí, že by sa tu mohlo uvažovať o vybudovaní vsakovacích
vpustí, ktoré by v prípade možnosti
napojenia na jestvujúcu dažďovú

kanalizáciu problém vyriešili. Do rozpočtu na
rok 2003 je zahrnuté už odvodnenie Inoveckej ulice. S obdobnými ťažkosťami so stojatou
vodou sa boria i majitelia rodinných domov pri
seneckom amfiteátri. Tu sa bude automaticky
budovať splašková kanalizácia v rámci dokončenia výstavby Národného futbalového centra.
(kd)

Slnečné jazerá na veľtrhu cestovného ruchu symbolicky

Poliklinika v Senci pod BSK
Poliklinika v Senci prešla od 1. januára pod
správu Bratislavského samosprávneho
kraja (BSK). Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva sa o osud polikliniky zaujímala
poslankyňa Emese Dobošová (NEKA).
Primátor uviedol, že už rokoval s bratislavským županom Ľubom Romanom. Šéf
BSK ho ubezpečil, že objekt polikliniky bez
vedomia mesta neprenajmú a požiadavky
mesta budú rešpektovať.
Pod správu BSK prešli aj bratislavské polikliniky Telehelná, Karlova Ves, Petržalka,
Poliklinika Pezinok a Nemocnica s poliklinikou druhého typu v Malackách. Nemocnica
s poliklinikou v Modre bola transformovaná
na neziskovú organizáciu. V Bratislavskom
kraji bola v decembri sprivatizovaná Poliklinika Ružinov a Poliklinika pre dorast v Bratislave. Špecializované bratislavské nemocnice zostávajú pod správou ministerstva
zdravotníctva. Na Slovensku prešlo pod
správu obcí alebo VÚC okolo 60 zdravotníckych zariadení.
(kd)

Pozdvihnúť úroveň cestovného ruchu by mal byť prvoradý cieľ turistického mesta. Príležitosťou pre nadviazanie nových kontaktov bývajú špecializované veľtrhy.
Na januárovom medzinárodnom veľtrhu cestovného
ruchu ITF Slovakiatour 2003 v Bratislave sa návštevníci mohli o Senci a Slnečných jazerách dočítať len
z propagačných materiálov. Správa cestovného ruchu
(SCR) v Senci ich distribuovala prostredníctvom stánku Bratislavského samosprávneho kraja.
Význam účasti na najväčšom turistickom veľtrhu
u nás riaditeľka SCR Helena Nemcová prikladá. „Zúčastňovali sme sa aj žilinského Expotouru, ale zo skúsenosti vieme, že Slovakiatour bol pre nás užitočnejší,
čo sa týka všetkých ukazovateľov. Fyzicky sme sa ho
však tohto roku nezúčastnili. Do budúcna o tom určite
musíme uvažovať.“ Podľa Heleny Nemcovej sa „už
dlhé roky“ rozmýšľa nad brnenskými medzinárodnými
veľtrhmi cestovného ruchu a turistických možností
v regiónoch. „GO 2004 určite bude,“ sľubuje Nemcová. Zo slovenských zástupcov sa na januárovom

REGIONTOUR-e a GO v Brne predstavilo 110 vystavovateľov. Okrem slovenských viac či menej známych
kúpeľných miest, cestovných kancelárií a viacerých
regiónov boli medzi nimi zastúpené aj samostatné
mestá ako napr. Trenčín a Púchov.
Finančné náklady na zriadenie stánku nie sú malé. No
príkladom by mohli byť partnerské mestá Pezinok, rakúsky Neusiedl am See a maďarský Mosonmagyaróvár.
Na tohtoročnom veľtrhu Slovakiatour sa prvýkrát prezentovali spoločne - vďaka získanému grantu z Ministerstva
zahraničia SR. V Bratislave informovali tiež o zámere organizovať medzinárodné podujatie. Dvojetapový turistický cyklomaratón by sa mal uskutočniť v júni, partnerské
mestá už pripravujú spoločnú trojjazyčnú mapu s možnosťami ubytovania a ďalšími službami i regionálnymi
zaujímavosťami. Natíska sa otázka, či by mesto Senec
nemohlo prejaviť záujem a ku vznikajúcej tradícii sa pridať. Mosonmagyaróvar je predsa naše blízke partnerské
mesto a Pezinok tiež nie je ďaleko.
Kristína Dugovičová

Vážení vodiči, pozor! Pokiaľ sa chcete vyhnúť
plateniu pokút, neparkujte na úseku od Krátkej
ulice po Francúzsku reštauráciu na Námestí
1. mája. Značka „Zákaz státia“ tu je dočasne
inš t alovaná
v dôsledku
výstavby
novej budovy
Daňového
úradu v Senci. Odstránená bude po
dokončení
stavby. Podľa
investorov by
to malo byť
najneskôr
v júni 2004.

Seneckí podnikatelia sa
usilujú zjednotiť

postupovať dynamickejšie a činnosť spolku oživím.
Verím, že jeho dôveru nesklamem.
Čo zomklo podnikateľov, aby oživili činnosť spolku?
Zomklo nás množstvo podnikateľských problémov. V prvom rade to, že v Senci bola roztrieštená podnikateľská
obec. Vytvorila sa tu jedna mimoriadne silná lobistická
skupina, ktorá mala vplyv na mesto. Ostatní podnikatelia
to pociťovali ako nedocenenie, utláčanie a neumožňovanie priestoru na svoje názory a myšlienky.
Koľkí podnikatelia sú v spolku? Mohli by ste spomenúť niektoré známejšie mená?
Zakladajúcich členov bolo 29. Sú tu aj reprezentanti
veľkých podnikov ako Ing. Peter Valo a Ing. Anton Zrnčík. Potom sú tu mená úspešných malých a stredných
podnikateľov ako napríklad Róbert Poór, Silvester
Poór, Ján Gubáni, Štefan Kollát, Tibor Labuda, Karol
Meszáros, Bernard Stolárik a mnohí ďalší.
Po takmer dvoch mesiacoch existencie - kam smerujete?
Jednoznačne vidíme budúcnosť v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom cez Regionálnu rozvojovú

agentúru, ktorá je v Senci koncipovaná. Radi by sme
s ňou spolupracovali pri získavaní finančnej podpory
z Európskej únie pre malých a stredných podnikateľov.
Urobíme všetko preto, aby mohli svoju podnikateľskú
činnosť rozvíjať do širšieho meradla a vytvárať ďalšie
pracovné príležitosti. Aby sa ľudia nemuseli hrnúť za
prácou do Bratislavy, ale uplatnenie našli v Senci.
Je perspektíva, že seneckí podnikatelia udržia znovunadobudnutú jednotu, ak o nej môžeme hovoriť?
V Senci sú dosť silné podnikateľské subjekty, ktoré sa
tvária (a v skutočnosti to tak možno je), že žiadnu pomoc nepotrebujú. Klobúk dolu pred ich úspechmi. Ďalšia
skupina podnikateľov po výsledkoch komunálnych volieb
v Senci, zrejme z ješitnosti, stále o spolupráci s nami neuvažuje. Domnievam sa, že ťažkosti prebolia, v krátkej
dobe zabudneme na osobnú nevraživosť a všeobecné
dobro bude prvoradé. Podnikatelia v Senci nie sú jednotní a tak skoro ani nebudú, ale budeme robiť všetko preto,
aby sme ich čo najviac zjednotili. Ideálne nebude nič, ale
snažíme sa ideálu priblížiť.
Zhovárala sa Kristína Dugovičová

Spolok Seneckých podnikateľov (SSP) formálne existuje
niekoľko rokov. Znovu sa začal
aktivizovať po tom, čo nastala
zmena na poste primátora
mesta Senec. Či ide o náhodu,
nám povedal prezident SSP
Tibor Tóth.
Či to tak verejnosť chápe alebo nie, v skutočnosti
k zmenám v Spolku Seneckých podnikateľov došlo
pred voľbami. Dátumovo máme podložené, že 28.
novembra bolo zasadnutie zakladajúcich členov,
ktorí cítili potrebu jednak sa v Senci zjednotiť, jednak
prezentovať a riešiť problémy podnikateľov, pretože
mali pocit, že i keď spolok existoval, dovtedy tieto
problémy neboli v Senci jednotne a koncepčne
vôbec riešené. Bývalý prezident Ing. Peter Valo mi
slávnostne odovzdal svoju funkciu. Pravdepodobne
sa domnieva, že som trochu mladší, a preto budem
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Kanalizácia na Nitrianskej sa bude realizovať na etapy
Na Nitrianskej ulici v Senci nie je kanalizácia.
Krátko po nástupe do úradu to primátorovi
mesta Karolovi Kválovi pripomenuli obyvatelia 6. volebného obvodu. Zozbierali petíciu,
ktorou opätovne žiadajú Mestský úrad (MsÚ)
v Senci o výstavbu kanalizácie a riešenie
ďalších naliehavých problémov na Nitrianskej
ulici.
Takmer 50 podpísaných občanov adresovalo
svoje požiadavky mestskému úradu a svojim
poslancom Gabrielovi Agárdimu (SMK), Rudolfovi Galambosovi (SMK), Jozefovi Olasovi
(KDH) a Gabrielle Németh (SMK). Za požiadavky občanov intervenovali u primátora poslanci
Strany maďarskej koalície. Obrátili sa naňho
listom, v ktorom okrem iného uviedli, že na
Nitrianskej ulici má mesto temer tridsaťročné
meškanie. Pripomenuli, že občania majú
úprimnú snahu daný problém bez zbytočných
konfrontácií riešiť. V prospech výstavby kanalizácie na Nitrianskej svedčí i fakt, že jej nevyhnutnosť si do svojho volebného programu dal
súčasný primátor.
Zo strany mesta sa k problému vyjadril vedúci
odboru Životného prostredia Karol Czére.
Uviedol, že na realizátora výstavby kanalizácie
plánuje mesto Senec vypísať verejnú súťaž.
„Výstavba prebehne na etapy, nakoľko nemôžeme rozkopať celú ulicu tak, že v lokalite
bude obmedzený pohyb,“ argumentuje Czére.
Podľa neho sa o rekonštrukcii Nitrianskej ulice
vrátane vybudovania splaškovej kanalizácie
a vodovodu uvažovalo už v minulom roku. Vybudovanie inžinierskych sietí bude do rozpočtu mesta na rok 2003 zaradené. Od poslancov

Požiadavky obyvateľov Nitrianskej ulice
(formulované v petícii)
1. Vybudovať kanalizáciu.
2. Zabezpečiť pravidelné prečisťovanie odtoku povrchovej vody z cestnej komunikácie (pri miernych
dažďoch sa na ceste vytvára jazero).
3. Dobudovať odbočku z hlavnej cesty (blatový
a nerovný povrch).
4. Z dôvodu bezpečnosti inštalovať značky zníženej
rýchlosti v úseku od Zeleného domu po „Betonárku“.

Päť obcí odstúpilo,
náklady budú vyššie
Na tému prechod kompetencií zo štátnej správy
na samosprávy hovorili starostovia obcí okresu
s pracovníkmi Okresného úradu (OÚ) v Senci 17. januára. Na pôde OÚ rokovali o vzniku šiestich nových
úradovní, ktoré budú vykonávať servis pre obec ako
stavebný úrad. Mesto Senec vytvára Spoločný obecný úrad (SOÚ) s ďalšími 14 obcami okresu (Boldog,
Hrubá Borša, Hrubý Šúr, Hurbanova Ves, Kostolná
pri Dunaji, Kráľová pri Senci, Reca, Čataj, Chorvátsky
Grob, Nová Dedinka, Tureň, Igram, Kaplna a Nový

mestského zastupiteľstva a predpokladaných
príjmov závisí, koľko finančných prostriedkov
na Nitriansku ulicu bude uvoľnených.
Ešte v tomto roku sa Senčania dočkajú splaškovej kanalizácie na celej Nitrianskej ulici.
V rámci nej sú navrhnuté kanalizačnej odbočky pre jednotlivé rodinné domy až po hranicu
ich pozemkov. „Podľa finančných možností by
sme v tomto roku zaradili do výstavby aj realizáciu vodovodu na uvedenej ulici v úseku,
kde zatiaľ nebol vybudovaný. Zároveň uvažujeme koncom roka uskutočnenie rekonštrukcie v úseku plánovej výstavby vodovodu,“
uvádza vedúci odboru Životného prostredia.
Zatiaľ sa realizácia projektu nachádza v rovine pripomienkovania
dotknutých orgánov. „Prechodom
kompetencií sa budeme snažiť
zjednodušiť formu vybavovania
stavebného povolenia.“ Časový
horizont
zahájenia
stavebných
prác predpokladá K. Czére na prvý štvrťrok 2003. Prípravy časovo
komplikuje fakt, že práce zasiahnu
aj do ochranného pásma štátnych
komunikácií, a preto je nutné získať
stanovisko Slovenskej správy ciest
(SSC).
S SSC komunikuje mestský úrad aj
v súvislosti s ďalšími pripomienkami
občanov. Apelujú predovšetkým na
odvodnenie komunikácie a potrebu
zníženia rýchlosti motoristov. Na
úseku zastavanom rodinnými domami sa už odohralo niekoľko vážnych

dopravných nehôd s tragickými následkami
a zavedenie značky s obmedzením rýchlostí
by nepriaznivú štatistiku skorigovalo.
Senčania vyjadrili v petícii nádej, že konečne
dôjde „k splneniu dlhoročných planých sľubov“,
pretože majú pocit, že „Nitrianska ulica spolu
s jej obyvateľmi patrí do Senca, len keď sa jedná
o platenie poplatkov a daní.“ Podľa všetkého
zasadenie sa obyvateľov Nitrianskej o riešenie
problému prinesie ovocie. Ich aktivita ukázala
ostatným Senčanom účinný recept.
Kristína Dugovičová

Čo vybavilo mesto Senec

Čo sľubuje mesto Senec

1. Mesto zaradilo realizáciu kanalizácie do návrhu
rozpočtu mesta na rok 2003. O výške finančných
investícií rozhodnú poslanci.
2. So žiadosťou odvodnenia komunikácie sa mesto
obrátilo na správcu komunikácie Slovenskú správu
ciest Bratislava – vidiek.
3.
4. Mesto s požiadavkou obmedzenia rýchlosti
motoristov oslovilo Slovenskú správu ciest Bratislava-vidiek, ktorá spravuje štátnu komunikáciu na
Nitrianskej ulici. Zároveň mesto požiadalo OR PZ odboru dopravnej polície v Senci o schválenie návrhu
zníženia rýchlosti na uvedenej ulici.

1. Realizovať kanalizáciu na etapy a dokončiť ju podľa finančných možností v čo najkratšom termíne.

Svet). Od posledného jednania so starostami obcí
odstúpilo od SOÚ, ktorý by sídlil v Senci, až päť obcí.
Tomášov, Veľký Biel, Malinovo a Vlky sa rozhodli pre
vlastný spoločný úrad. Zálesie sa spojilo s Ivankou
pri Dunaji. Naopak – k SOÚ sa pridala novovzniknutá
obec Nový Svet. Odstúpenie obcí znamená zvýšenie
nákladov na prevádzku spoločnej úradovne.
SOÚ prevezme kompetencie na úseku územného
plánovania a stavebného poriadku, pozemných
komunikácií a ochrany prírody a krajiny. Predpokladá sa, že úrad začne fyzicky fungovať od 1.
marca 2003. Od okresného úradu prevezme spisy
všetkých neukončených stavieb.
(kd)

2. 3. Výstavbu komunikácie v poslednom štvrťroku
2003.
4. -

Senčania sa pýtajú
Prečo sa tentokrát v Senci nekonali
oslavy Silvestra?
Príčinou toho, že Senčania prišli o tradičné silvestrovské oslavy na Námestí 1.
mája, bola výmena na poste primátora
mesta. Jednoducho povedané – nemal
ho kto zorganizovať. V tom čase sa bývalý
primátor pripravoval na odovzdanie úradu
a nový ešte nebol vo funkcii.
(red)
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Rokovania zastupiteľstva: kedy a kde?
Všetky rokovania Mestského zastupiteľstva
(MsZ) v Senci sú verejné. Občania sa ich
však prakticky vôbec nezúčastňujú. Príčin
sa dá definovať niekoľko, predovšetkým: 1.
nedostatočná informovanosť Senčanov o termíne, mieste a obsahu rokovania, 2. slabá
angažovanosť občanov vo veciach verejných,
3. neprístupnosť rokovaní vzhľadom na dobu
konania (počas pracovného dňa). Práve v súvislosti s posledným bodom sa na redakciu
mestských novín obrátilo niekoľko čitateľov.
Zaujímalo ich, či sa plánujú zmeny, pretože
sa im zdá, že sa samospráva občanovi stále
viac vzďaľuje.
Snahu priblížiť rokovania mestského parlamentu verejnosti vo svojej volebnej kampani
deklaroval i primátor Karol Kvál. Prvoradým
zámerom bolo presunúť začiatok zasadnutia
z deviatej hodiny ráno na popoludňajší, prípadne večerný termín, ľahko prístupný pracujúcim Senčanom. Medzi politickými stranami
sa v tejto záležitosti primátorovi zatiaľ nepodarilo získať podporu. Pracujúci poslanci nie sú
schopní nájsť vo svojich rezervoároch dostatok energie na jedno večerné rokovanie v mesiaci. Vytvára sa tak zbytočne priestor pre rôzne špekulácie a teórie, podľa ktorých sa snaží
vedenie mesta spolu s poslancami udržiavať
zasadnutia seneckého zastupiteľstva v anonymite. „V každom prípade rozmýšľam nad tým,
že by sa zastupiteľstvá mohli začínať neskôr
než doteraz,“ presadzuje svoje primátor K.
Kvál a dodáva: „Medzi prvými bodmi budú

tie, na ktoré nie sú občania až tak zvedaví. Až
na záver by sa prerokovávali záležitosti, ktoré
by občanov zaujímali.“ Na prvom pracovnom
rokovaní MsZ problematiku otvoril len poslanec Kresťanskodemokratického hnutia Marián
Príbelský, ktorý navrhol presunúť začiatok
rokovaní z 9. na 10. hodinu. Primátor v tom
čase už na zasadnutí nebol prítomný pre iné
pracovné povinnosti.
Na zmenu miesta rokovania, ktoré doteraz
bývalo v Tureckom dome, si budú Senčania
musieť počkať tiež. Vhodnejšie priestory
podľa kompetentných zatiaľ nie sú. V tomto
volebnom období sa znížil počet členov MsZ
z 32 na 19, tak sa teraz do rokovacej miestnosti zmestí aj zopár prísediacich občanov.
Do budúcnosti uvažuje primátor Senca využívať na rokovania miestnosť v Mestskom
kultúrnom stredisku, v ktorej v súčasnosti nacvičuje spevácky zbor Radosť. Po prípadnom
presťahovaní súboru do nových priestorov sa
priestranná sála uvolní.
Kristína Dugovičová

ANKETA

popoludní alebo večer. Poslanci majú právo
byť unavení, ale zobrali to na seba dobrovoľne.
Robia to pre mesto, pre ľudí. Pokiaľ chcú pre
mesto niečo urobiť, myslím, že by sa to raz za
čas dalo zvládnuť.
Judita, 36, ekonómka:
Samozrejme. Zaujíma ma, ako sa s prostriedkami nakladá, ako sa stará o čistotu mesta.
Rokovanie by sa mohlo konať napr. v sobotu
doobeda. No v prvom rade to musí vyhovovať
poslancom. Pokiaľ to bude včas publikované,
ľudia si nájdu čas, aj v rámci podnikateľov, ktorí
majú pohyblivú pracovnú dobu. Poslanec má
právo byť unavený. No aby malí podnikatelia
prosperovali, musia robiť 12-14 hodín denne a
v sobotu. Prečo by aj poslanci nemohli vtedy
zasadnúť pre rozvoj mesta?
Alexander, 36, barman:
Voľakedy sa zasadnutia konali aj v kinosále,
lenže poslanci zistili, že kritika im nevyhovuje. Tak zvolili Turecký dom, kde sa zmestí 19
poslancov a 5 ich sympatizantov. Nech je to
v kinosále, aby sa tam mohlo zúčastniť aj 1 000
obyvateľov. Ale nie aby sa ľudia museli pýtať:
„Prosím vás pekne, kde je to zastupiteľstvo?“
Nech sa vylepí oznam, že sa koná tu a, samozrejme, po pracovnej dobe.
Peter, 23, výpravca:
Ja, ako občan, nevidím nijaký zmysel zúčastnenia sa takýchto rokovaní. Nemyslím si, že
by som mal tú moc, ovplyvniť rozhodnutia
poslancov.
Spracovala Marcela Struhárová

Mali by ste záujem zúčastniť sa rokovania
Mestského zastupiteľstva v Senci, keby
sa konalo pre vás vo výhodnom čase?
Peter, 47, umelec:
Určite ako občan mám záujem v popoludňajších alebo večerných hodinách. Čo sa týka
miesta, veľká kinosála určite nie. Skôr výstavná
miestnosť v MsKS alebo miestnosť na jazerách
oproti Amuru. Myslím, že verejnosť by mala byť
prítomná. Mala by takú hygienickú funkciu, aby
sa aspoň čiastočne zamedzilo odsúhlaseniu
niektorých projektov. Aby sa zamedzilo masovému stretnutiu, dobré by bolo riešiť to formou
zahlásenia. Záujemcovia, ktorí sa prihlásia
včas a zmestia sa do určitého počtu, napr. sto
alebo dvesto ľudí, sa môžu zúčastniť.
Pavol, 46, živnostník:
Verejné zasadnutia sú dobré. No osobne si
myslím, že k uspokojivým rozhodnutiam by ťažko došlo kvôli rôznorodosti názorov. Možno by
sa to dalo riešiť tak, že by každý poslanec urobil prieskum vo svojom volebnom obvode a na
základe získaných návrhov by mohli rokovať
a rozhodovať v hodinách, ktoré im vyhovujú.
Margita, 40, podnikateľka:
Ľudia chcú vedieť, sú málo informovaní a to je
najväčší problém. Aj keď som si nie istá, či to
nejako ovplyvní rozhodnutia poslancov. Koniec
koncov, určite sa inak chovajú medzi sebou
ako na verejnosti. Zasadnúť by bolo najlepšie

Gabriel Agárdy

(Strana maďarskej koalície):
Zvažovali sme doterajší stav a to, že by sa
zastupiteľstvá začínali o tretej popoludní a sedelo by sa do deviatej, desiatej večer. V tom
vidíme nebezpečenstvo. Po obede sem prídu
poslanci s dojmami a vplyvmi z práce. Voľakedy sme to skúšali, ale rozhodovať o závažných

veciach bolo ťažké kvôli únave. Chápem obyvateľstvo, že by sa chcelo zúčastniť. Čiastočne
to je riešené novelou zákona o obecnom zriadení s tým, že všetky rozhodnutia sa musia
verejne vyvesiť na mieste obvyklom. Ak má
občan záujem zistiť, ako jeho poslanec pracuje, ide na mestský úrad a tam si môže pozrieť,
či v danej veci akceptoval jeho návrh alebo
nie. Toto považujem za síce nie veľmi dobrý,
ale nejaký kompromis, ktorý rieši problém
celodenného rokovania a súčasne účasti verejnosti na rozhodovaní.

Ivan Fendek

(Kresťanskodemokratické hnutie):
Naše a moje osobné stanovisko je, že zasadnutie je v tom čase, kedy je, správne a dobré.
Zastupiteľstvo má zodpovednú úlohu, rozhoduje o majetku a živote občanov v meste.
A prísť sem po plnom pracovnom vyťažení
v popoludňajších hodinách a rokovať do noci
je nezodpovedné, pretože poslanci už nie sú
v takej výkonnosti. V prvom volebnom období
v rokoch 1990-1994 sa rokovalo od štvrtej popoludní do polnoci. Výsledkom bola nervozita
a napätie. Z toho dôvodu jednoznačne podporujeme zasadnutia v pracovnej dobe dopoludnia. Maximálne slávnostné zastupiteľstvá, kde
nejde o také zodpovedné veci, je rozumné
viesť v popoludňajších hodinách, aby tam
mohli prísť aj obyvatelia mesta.

Milí spoluobčania,
v čase volebnej kampane do miestneho
zastupiteľstva som kandidoval na miesto
poslanca. V rámci tejto kampane som vymyslel malú tipovaciu súťaž „kto sa stane
víťazom na post primátora v meste Senec“. Súťaže sa mohli zúčastniť obyvatelia
4. volebného okrsku, ktorí si našli v poštových schránkach môj propagačný letáčik.
Súčasťou tohto letáčika bol aj tipovací
kupón. Aby som splnil verejný sľub chcel
by som vás oboznámiť s výsledkami. So súhlasom vášho nového poslanca p. Chríbika
vyžrebovanie dopadlo následovne:
I. miesto

p. Gašparíková, Nám. 1. mája 29
II. miesto

p. Gustafšíková, Nám. 1. mája 34
III. miesto

p. Horník, Turenská 4
Ceny boli odovzdané víťazom osobne v čase vianočných sviatkov. Na záver by som
chcel poďakovať za účasť v súťaži, ako i za
hlasy, ktoré som od vás obdržal a zároveň
prajem všetkým obyvateľom, ako i novej
samospráve nášho mesta len to najlepšie
v novom roku 2003.
Akad. mal. Peter Galvánek
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Môj región – moja
budúcnosť
Pracovná návšteva týkajúca sa prípravy projektu SOCRATES v Offenbachu
v Nemecku.
ZSŠ v Senci je zapojená do viacerých
medzinárodných projektov, medzi ktoré
patrí aj SOCRATES – Môj región – moja
budúcnosť. Účelom projektu a pracovnej
návštevy je zistenie záujmu o štúdium na
našej škole zo strany žiakov, ako aj možnosť uplatnenia sa po skončení štúdia vo
vyučených odboroch v našom regióne.
Stretnutie so zahraničnými kolegami sa
konalo 18.-28.novembra 2002 v meste
Offenbach, neďaleko Frankfurtu nad
Mohanom. Na stretnutí sa zúčastnili zástupkyňa školy Mgr. Alena Somogyiová,
vyučujúca nemeckého jazyka Mgr. Marta
Gulyášová a dvaja žiaci Imrich Csenkey
a Marian Šimon.
Cieľom stretnutia bolo stanovenie ďalšieho
výskumu a predstavenie doteraz dosiahnutých výsledkov. Projekt SOCRATES je
veľmi dôležitý, na každom stretnutí sa zúčastňujú študenti, ktorí využívajú jazykové
poznatky a zároveň prezentujú Slovensko
v zahraničí.
Združená stredná škola, Senec

Štátnice z administratívy
a korešpondencie
Dňa 6. decembra 2002 sa na našej škole
opäť uskutočnili štátnice zo strojopisu. 30
študentov sa usilovne pripravovalo na túto
skúšku a veľa hodín strávilo pri písacích
strojoch a počítačoch.
Prišiel očakávaný a náročný deň. Kým iní
oslavovali Mikuláša a tešili sa z Mikulášskej nádielky, my sme sa trápili pri určených úlohách.
Prvou úlohou bol text písania na rýchlosť.
Zo všetkých síl sme sa snažili písať, čo
najrýchlejšie a s čo najväčšou presnosťou.
Minútu za minútou na papieri pribúdalo
stále viac riadkov.
Po desiatich minútach čas vypršal. Niektorí boli spokojní, ale našli sa aj takí, ktorí
boli sklamaní.
Po malej prestávke súťažiach očakávali
úlohy z korešpondencie. Za 60 minút sme
mali vytvoriť tabuľku a podnikový list. Tieto
úlohy boli o niečo ľahšie ako text, hlavne
preto, že na ich riešeniach bolo viac času.
O pár dní prišli výsledky. Niektorí očakávali
lepšie výsledky, iní zase dúfali, že štátnice
majú vo vrecku, ale nestalo sa tak.
Nádej však umiera posledná a ôsmi neúspešní študenti sa môžu pokúsiť získať
štátnicu opäť v máji.
Katarína Králiková, 3.E
Zdenka Cisárová, 3.E
Úspešné študentky ZSŠ, Senec

Dobrovoľní hasiči uvažujú zriadiť v Senci povodňovú pohotovosť
Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) Senec bilancoval
svoju činnosť za minulý rok. Závery, ktoré skoncipoval
tajomník DHZ Vojtech Lépes, predkladá prostredníctvom mestských novín Senčanom.

Členská základňa. DHZ Senec dnes tvorí 37

mužov a 13 žien. Rozšíriť, omladiť a upevniť ju bude
podľa vedenia základnej organizácie (ZO) v roku
2003 konkrétna a dôležitá úloha. Pomáhať splniť ju
by mal referent pre mládež Tomáš Lévai. V súlade
so stanovami bol výbor ZO doplnený o ďalšieho člena
- kontrolóra Michala Kurucza.
Prevencia. Dobrovoľní hasiči si uvedomujú, že je
potrebné venovať viac pozornosť prevencii pred požiarmi. Ľahostajnosť ľudí k nadobudnutým hodnotám
je podľa nich častou príčinou požiarov. Dokazujú to
hlavne štatistické čísla o stúpajúcom počte požiarov
v meste, ale aj na celom území Slovenska. Preto si
predsavzali vo svojom okolí šíriť požiarnícku osvetu
a svojím príkladom vplývať na ostatných občanov.

Pripravenosť členov. Udržať odbornú a fyzickú pripravenosť hasičov pomáhajú súťaže. V roku
2002 súťažné družstvá mužov a žien DHZ Senec
absolvovali 12 pretekov s premenlivými výsledkami.
Súťažný rok začal v Senci na Slnečných jazerách
a skončil v Dunakiliti v Maďarsku. Éra ľahkých víťazstiev je už preč. DHZ z okolia Senca výrazne omladili
svoje kolektívy, a preto sa Senčania na súťažiach
presadzovali ťažšie. Krok s najlepšími drží družstvo
seneckých žien. Akonáhle to v tomto roku počasie
dovolí, seneckí hasiči začnú s nácvikmi, aby sa slabý
súťažný rok neopakoval.

Iné aktivity. Na Deň detí 1.6.2002 spolu s ostatnými záchrannými zložkami pracujúcimi na území

mesta vykonalo DHZ Senec na brehu južnej strany
Slnečných jazier ukážku „Záchranné zložky deťom“.
U detí zaznamenala akcia veľký úspech.
Na prelome mesiacov september a október sa na
Lichnerovej ulici vykonala ukážka hasenia a vyslobodenia zranenej osoby z automobilu. Ukážky sa zúčastnili aj hasiči z družobného mesta Parndorf.
Súčinnostné cvičenie s jednotkou HaZZ sa vykonalo
na výškovú 12-poschodovú budovu na Jesenského
ulici. Cieľom cvičenia bolo evakuovať ľudí zo strechy
a pomôcť pri nakladaní zranených osôb zo strechy.
Akcia sa stretla s veľkým záujmom okolostojacich
detí.
Koncom letných prázdnin sa 13 členov DHZ zúčastnilo
ako usporiadateľská služba na hudobnom festivale na
Slnečných jazerách.

Klubovňa. Pri úpravách klubovne DHZ Senec na

Tajovského ulici vypomáhali brigádami členovia DHZ
Senec. Viac ako tri mesiace sa vo večerných hodinách, cez víkendy a dovolenky odtrhli od svojich rodín
a bezplatne sa angažovali pri výstavbe prístrešku,
pokládky dlažby a upevnenia mreží na klubovni.

Bál. Prítomnosť seneckých dobrovoľných hasičov pri

vlaňajších povodniach na Dunaji ich len utvrdila v tom,
aká nevyhnutná je povodňová pohotovosť v meste.
Aby ju mohli zriadiť, musia si zadovážiť, resp. získať
finančné prostriedky na špeciálnu techniku a výstroj.
Rozhodli sa preto, že celý zisk z tohtoročného 1. hasičského bálu poputuje na nákup potrebnej techniky.
Bál sa bude konať 15. februára o 19:00 hod. na ZŠ
Tajovského v Senci.
Z podkladov DHZ Senec
spracovala K.D.

• Prenajmem obchodné priestory v centre Senca, 50 m 2 , od júla 2003. Tel.: 0903 447 747
• Prenajmem garsonku 48 m 2 , I. poschodie, aj na kanceláriu v centre Senca.
Tel.: 0903 447 747.
• Predám 10 árový stavebný pozemok, obec Réca. Cena: 700 Sk. Tel.: 0903 777 547

Majster je po dvadsiatich rokoch opäť zo Senca
V januári sa uskutočnila hodnotiaca schôdza
chovateľov poštových holubov v Senci. Vyhodnotila sa tu preteková sezóna 2002, ktorá
prestavovala celkom 17 pretekov na tratiach
od 150 až do 850 kilometrov. Počasie bolo
počas pretekovej sezóny priaznivé a preteková sezóna prebehla plynule a úspešne, len
z preteku Louny sa pre zlé počasie holuby
vracali domov i niekoľko dní. Zaujímavý bol
celonárodný pretek Kolín nad Rýnom, ktorého
štart bol popoludní o 14:00 hod. a holuby doletovali na svoje holubníky vzdialené viac ako
800 km vďaka silnému západnému vetru a jasnej noci v ten istý deň večer po 22:00 hod., ba
dokonca i v nočných hodinách.
Napriek veľkému počtu pretekov a čiastočne
nepriaznivému počasiu chovatelia poštových
holubov v Senci dosiahli v roku 2002 výborné
výsledky a smelo možno povedať, že preteková sezóna 2002 bola pre seneckých chovateľov jednou z najúspešnejších za posledných
20 rokov.
Majstrom Oblastného združenia chovateľov
poštových holubov Bratislava sa stal chovateľský tandem zo Senca Jozef Fülöpa st. a ml.

v kategórii dlhých tratí a holubica Ing. Vojtecha
Rosenberga v kategórii výkon za rok.
V majstrovstve základnej organizácie chovateľov poštových holubov Senec sa majstrami
stali Jozef Fülöp st.+ml., ktorí zvíťazili tiež
v kategórii krátkych, stredných a dlhých tratí
a tiež v kategórii mladých holubov. Na druhom
mieste v majstrovstve základnej organizácie
chovateľov poštových holubov Senec sa
umiestnil Michal Gajdúšek a na treťom mieste
Ladislav Jánoš.
Najvýkonnejšieho holuba s 3.781 víťaznými
kilometrami mali Jozef Fülöp st.+ml. a najvýkonnejšou holubicou s 3.099 víťaznými
kilometrami mal Ing. Vojtech Rosenberg.
Víťazi v jednotlivých kategóriách boli ocenení
diplomami a športovými pohármi. Majster
základnej organizácie Senec prevzal tiež putovný kryštálový pohár. Výbor základnej organizácie chovateľov poštových holubov v Senci
i touto cestou víťazom blahoželá a do pretekovej sezóny 2003 praje všetkým chovateľom
dobré zdravie a veľa úspechov v pretekoch.
Výbor ZO CHPH Senec
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Študenti spoločnými silami vyhrali dar pre školu
Dvaja súťažiaci, jedna pyramída, množstvo
otázok – scéna, ktorú diváci Českej televízie
poznajú z relácie A-Z kvíz. ´Súťažiaci si zvolí
políčko, za ktorým sa skrýva vedomostná
otázka. Ak odpovie správne, políčko sa zafarbí jeho odtieňom. Hra pokračuje dovtedy, kým
nedosiahne požadovanú farebnú schému
v pyramíde.´ Takýto patent merania encyklopedických znalostí si prepožičali organizátori
celoslovenskej súťaže „Otazníky histórie“,
určenej pre študentov stredných škôl. Len
namiesto počítačovej techniky použili meotar
a otázky špecifikovali na dejepisné.
Absolútne finále IV. ročníka viackolovej súťaže
sa konalo na Gymnáziu Antona Bernoláka
v Senci krátko pred Vianocami. Do súťaže sa
mohli študenti stredných škôl zapojiť prostredníctvom slovenských médií, stačilo len zodpovedať publikované otázky a zaslať ich na
adresu vyhlasovateľa súťaže Asociácie primátorov a starostov Slovenska (APS). Odtiaľ sa
postupovalo ďalej. Finále a superfinále súťaže
„Otázniky histórie“ sa každoročne koná na
škole, ktorá sa do súťaže najviac zapojila.
V tomto roku sa „pochlapili“ práve študenti
seneckého Gymnázia Antona Bernoláka - dosiahli 100-percentnú účasť na projekte a pre
svoju školu tak vyhrali dar v hodnote 20-tisíc
korún (vypísaná výhra pre školu s najvyšším
percentuálnym zastúpením).
Cieľom samotnej súťaže „Otázniky histórie“
je nenásilnou, zaujímavou a motivačnou
formou vzbudiť záujem o históriu Slovenska,
ale aj daného regiónu. „Prvotný impulz vznikol pred niekoľkými rokmi a mal naviazať na

vznik Slovenskej republiky ako samostatného
štátu. A my sme chceli, aby mladá generácia vo vzťahu k histórii nášho národa, hoc
aj krátkeho, sa zaoberala touto významnou
skutočnosťou,“ povedal v Senci predseda
APS Ľuboš Lackovič. Úroveň vedomostí súťažiacich bola mimoriadna a sám priznal, že
by vedel asi len 20% odpovedí. Avšak tak, ako
to v televíznych súťažiach býva, aj tu do istej
miery zaúradovalo šťastie a cit pre stratégiu.
Do superfinálovej štvorky sa študenti museli
kvalifikovať cez vedomostné medzikolo (štartovali v ňom aj niekoľkí študenti GAB). V rýdzo
vedomostných testoch sa presadili traja študenti žilinského gymnázia a jeden Martinčan,
ktorí nastúpili do superfinále, pripomínajúcom
už spomínaný A-Z kvíz. Ten najlepší z nich si
domov odniesol študijne konto (vkladnú knižku v hodnote 25-tisíc korún). A že sa dejepis
neoplatí učiť...
(kd)

Hlasitá skúška sirény.
Upozornenie pre občanov!

Komu pôjde Cena primátora
a Cena mesta

V súlade so znením Vyhlášky č. 348/1998
§ 5 MV SR o zabezpečovaní technických
a prevádzkových podmienok informačného systému, čo bude preskúšanie sirény
v roku 2003 vykonané v nasledujúcich
termínoch
10.1, 14.2, 14.3., 11.4., 9.5., 13.6., 11.4., 9.5.,
13.6., 11.7., 8.8., 12.9., 10.10., 14.11., 12.12.
Skúška sirény sa bude vykonávať vždy
o 12:00 hod. dvojminútovým stálym tónom.
Štefan Šulák

Každoročne udeľuje mesto Senec významným osobnostiam Senca Cenu primátora
a Cenu mesta za predchádzajúci rok. Žiadame širokú verejnosť, aby sa tohto roku
aktívnejšie zapojila do výberu osobností,
a tak udeľovanie ocenení zobjektivizovala.
Svoje návrhy na senecké osobnosti, ktoré
Vás svojou činnosťou oslovujú, posielajte
do konca februára na adresu Mestský úrad
v Senci, Mierové nám. 8, 903 01 Senec.
Ďakujeme.
redakcia

Poďakovanie z Domu Betánia!
Dňa 20.12.2002 navštívili náš dom, ktorý poskytuje
celoročné bývanie pre mladých postihnutých spoluobčanov na Slnečných jazerách – Štefániková č.
107 v Senci žiaci 8. ročníka základnej školy Mlynská,
spolu so svojou triednou učiteľkou a jej manželom.
Dôvodom ich milej návštevy bola skutočnosť, že nám
priniesli tri netradičné dary.
Prvým darom bola finančná čiastka, ktorú zozbierali
medzi sebou a rozhodli sa ju v predvianočnom čase
darovať v prospech klientov Domu Betánia.
Druhým darom pre nás bola ich milá spoločnosť,
ktorú nám poskytli a pripravili príjemnú predvianočnú
atmosféru pre možnosť spoločných rozhovorov, ba aj
spoločných piesni.

Tým tretím obdarovaním pre nás bola „kopa“ dobrôt
a lahôdok, ktoré pripravil k Vianociam pán Gubáni.
Veľmi si ceníme, že v dnešnej dobe orientovanej na
materiálnu stránku života sú títo mladí ľudia – teraz už
naši priatelia, vedení triednou učiteľkou p. Gubániovou
k schopnosti vedieť sa podeliť s inými.
Vieme o možnostiach, kde mohli minúť svoje peniaze
mladí ľudia, žiaci 8 ročníka a ďakujeme, že nepodľahli
lákadlám, ale priniesli tieto prostriedky pre od seba
slabších.
Ďakujeme.
Za obyvateľov Domu Betánia
M. Krupa – riaditeľ zariadenia.

Prvý tohtoročný
odber krvi v Senci
Po dlhšom čase sa uskutočnil odber krvi priamo
v Senci. Na výzvu Miestneho spolku Slovenského
Červeného kríža prišlo 85 občanov. Siedmim
z nich krv nemohla byť odobratá zo zdravotných
dôvodov.
Potešiteľné je, že sme zaznamenali 7 nových
darcov, ktorí darovali krv prvýkrát.
Podmienkou pre udelenie bronzovej plakety MUDr.
Janského splnili: Gabriela Bordácsová, Jarmila
Kušnírová, Adrián Labuda, Emília Podolská a pre
udelenie striebornej plakety Matúš Róbert.
Na príprave tohto hromadného odberu krvi a pri
jeho priebehu sa podieľali funkcionári SČK: Zuzana Bacigalová, Mariana Galovičová, Miroslav
Guryča, Anna Skácelová, Lucia Strešňáková,
Mikuláš Šesták, Oľga Šillerová.
Poďakovanie za poskytnutie priestorov Strediska
sociálnych služieb k uskutočneniu odberu krvi patrí
Mestskému úradu v Senci. Vedúcej Strediska sociálnych služieb na Hviezdoslavovej ulici pani Alžbete
Rezsnákovej a kolektívu jej pracovníčiek ďakujeme
za mimoriadnu ochotu a pomoc pri zabezpečovaní
občerstvenia pre darcov krvi po odbere krvi.

Krv darovali 16. januára bezplatne:
Milan Albertus (38-krát), Anna Albertusová (11)
František Bajnóci (52), Pavol Ballay (13)
Tomáš Ballay (6),Mária Ballayová (21)
Jozefína Bednáriková (51)
Ing. Soňa Beličková (7), Hana Bicarová (4)
Imrich Bohony (7), Gabriela Bordácsová (10)
Kristián Bozsik (6), Roland Bozsík (8)
Ľudmila Bučková (9), Daniel Čambal (78)
Milada Čambalová (7), Zlatica Čavajdová (1)
Jitka Dobřická (11), Pavol Ďuriš (4)
Jozef Farkaš (44), Vladimír Felvidéki (39)
Ján Fendrk (52), Ildiko Gabrielová (11)
Rudolf Galamboš (8), Ľudovít Galovič (57)
Valentín Gergely (35), Zoltán Horáček (12)
Ladislav Horváth (13), Michaela Ižová (1)
Ing. Marian Jankovič (25), Vladimír Karovič (1)
Marta Karovičová (1), Monika Kemenyová (14)
Štefan Kelezsvári (19), MUDr. Renata Königová (5)
Jaroslav Kováč (70), Jozef Kováč (42)
Štefan Krechnyák (56), Marek Kubica (15)
Jarmila Kušnírová (10), Viola Kválová (28)
Adrián Labuda (10), Eva Majorská (3)
Terézia Manoová (41), Robert Matúš (20)
František Meszárošová (19)
Eva Meszárošová (1), Ladislav Mikula (7)
Jana Minarčíková (1), Ľubomír Mikulášových (9)
Eva Mikulášových (3), Ernest Molnár (44)
Ladislav Molnár (54), Pavol Moštenan (24)
Vlastimil Nouza (18), Bohumil Očkay (76)
Ladislav Odnechta (6), Eva Orolínová (13)
Marta Orosová (62), Peter Piroška (5)
Emília Podolská (10), Vladimír Prokopec (12)
Jana Prokopcová (7), Tivadar Sloboda (19)
Edita Slobodová (17), Ondrej Surmák (38)
Ján Szabo (3), Jaroslav Szabo (41)
Vojtech Szakál (34), Erika Šebová (2)
Juraj Schranko (27), Milan Švorc (41)
Rudolf Takács (19), Silvia Takácsová (1)
Jozef Valo (23), Rozália Vaská (17)
Pavel Vaverka (11), Dušan Vietoris (23).
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Ples seneckých
podnikateľov
Ostrý studený vietor prehýnal
vetvy tují a holé konáriky orecha.
Príchodiacim to však 18. januára
večer vôbec neprekážalo. Vedeli, že sa zahrejú v príjemnom
prostredí Združenej strednej
školy v Senci. Na 1. plese Spolku Seneckých podnikateľov.
Skúmavé pohľady, hodnotili,
porovnávali, množstvo mladých
ľudí napĺňalo vstupnú halu a úlohy hostiteľa sa úspešne zhostil
prezident spolku Ing. Tibor Tóth
s manželkou.
Švédske stoly (Fufo) s nádhernou dekoráciou
z ruží (p. Lančaričová) obklopili príchodiaci.
Stretlo sa tu množstvo známych i neznámych
za podfarbenia hudobnej kapely Mikuláša
Bertóka.
Spoločenská miestnosť sa zaplnila do posledného miesta. Privítacím slovom Ing. T. Tótha
sa ples rozbehol v plnej paráde. Kultúrny
vstup patril skupine Spektrum so spoločenskými tancami, speváčkam Martine Ostatníkovej a Lucii Szabovej. O vynikajúcu a kvalitnú hudbu sa po celú noc postarala hudobná
skupina z Levíc Mini-Max. Celkovú uvolnenú
a príjemnú atmosféru vhodne dopĺňala kvetinová a balónová výzdoba.

Edita Sipeky: „O sadle
sa nedá písať vážne“
V
Mestskom
kultúrnom
stredisku
v Senci, v galérii
hore na poschodí, sa
v stredu 15. januára
konala autogramiáda
Edity Sipeky, autorky
jedného z knižných
bestsellerov posledného obdobia - Vysokej školy chudnutia.
V miestnosti bola
výrazná prevaha žien,
presnejšie iba jeden
člen mužského osadenstva...
Ženy, klebetiace o cvičení a chudnutí, prerušila Edita Sipeky, keď
energickým krokom
vstúpila do miestnosti
so slovami: „Nie som
chudšia. Bože chráň! Len som krajšia.“ Hneď
na začiatok navodila perfektne uvoľnenú
atmosféru, ktorá vydržala až do samotného
konca.
Prezradila nám, že písanie bolo odjakživa
jej snom. A tak za sedem týždňov stvorila
výbornú knihu, ponúkajúcu ženám zaručený
oddych a potešenie. Podaktoré ju nechcú
pustiť z rúk, dokonca s ňou spávajú.

Ani sme sa nenazdali
a bola polnoc. Tu dominovalo žrebovanie tomboly,
ktorá mala 23 hodnotných
cien sponzorovaných seneckými podnikateľmi. Tí
prispeli nielen vecnými, ale
aj finančnými darmi. Efekt
doplnili aj malé ohňostroje
z pyrotechnickej výbavy J.
Takácsa.
Napriek tomu, že aktéri
spomínaného
podujatia
mali na prípravy veľmi
krátky čas, 1. ples Spolku
Seneckých
podnikateľov
sa vydaril na jednotku.
Niektorí z podnikateľov sa
na ples nedostali. Organizátori však veria, že
na budúcich ročníkoch sa i tento nedostatok
dorieši.
Za príjemný zážitok ďakuje
Monškov

Zábava ako ples
Plesová sezóna sa už dávno začala aj v našom meste.
Zábavu si robia nielen podnikatelia, poľovníci, poľnohospodári, ale aj školy. V sobotu 25. januára sa
teda konal aj ples v Základnej škole na Mlynskej ulici
organizovaný aktívom rodičov. Už dvanásty ročník sa
niesol v rytme hudby kapely AKCENT LIVE, ktorá pod

Na úvod nás teda oboznámila s jej vznikom
a súčasne aj s programom chudnutia, ktorý
ponúka. Prvotný náklad, činiaci 6 000 kusov,
nestačil ani na dva dni. V dôsledku beznádejného vypredania tejto knihy bolo vydavateľstvo IKAR nútené vykonať tretiu dotlač,
ktorá spolu s predchádzajúcimi činila 28 000
výtlačkov. Autorka sa teší úspechu a s radosťou oznamuje, že kniha bude preložená i do
češtiny a maďarčiny. Radosť má aj z toho,
že sa ešte nedočkala odozvy od obávaných
odborníkov - kritikov.
Seba považuje za motivačnú trénerku, ponúkajúcu nový životný štýl, ktorá to dotiahne
so ženami až do šťastného konca. O svojej
zázračnej metóde prezrádza, že ide o niečo
imaginárne, pre niekoho ťažko pochopiteľné.
V súčasnosti mení psychiku asi tristoosemdesiatich žien, ktoré sa chcú vďaka nej stať
šťastnejšími a sebavedomejšími. Podľa
lektorky chudnutia treba prísť len na výuku,
dovoliť vnútru, aby prijalo nové poznanie
a hlavne uveriť. Problém nedôvery spočíva
podľa nej v tom, že ľudia potrebujú hmatateľný dôkaz. „Ja mám iba jednu Editu, ktorá
schudla tridsaťosem kíl a tristoosemdesiat
takýchto Edít“, hovorí, pričom dodáva:
„Štatistika znie, že osemdesiat percent žien
začne chudnúť.“ Najviac sa vraj darí štyridsiatničkám, no výnimkou nie sú ani staršie.
Príkladom je sedemdesiatštyriročná Melánia, ktorá schudla sedem kíl.
Základom je pokojný organizmus, lebo ten
si pýta menej jesť. Nie je jednoduché uveriť

vedením kapelníka Vojtecha Barányiho roztancovala
celú spoločnosť. Spomínaná kapela sprevádza zimné
plesy a letné zábavy na Mlynskej už niekoľko rokov,
a tak sa dalo očakávať, že aj tentokrát bude vytvárať
tú správnu atmosféru a náladu. Očakávanie sa potvrdilo a dobrá nálada plesajúcim hosťom vydržala až do
rána. Roztancované páry sa dali vyrušiť iba počas
podávania večere, ktorá taktiež neporušila zaužívanú
tradíciu. Navyše, ak sa k jedlu podáva aj dobré víno,
o náladu nikdy nie je núdza. Okrem dobrého sudového
sa totiž podávalo aj výborné značkové víno, osobný
dar pána Moravského, ktoré výrazne prispelo k obohateniu ponuky pre plesajúcich hostí. Na stoloch nechýbali ani slané korbáčiky, slané pečivo či zákusky.
Ples okrem príhovoru riaditeľky školy Emy Petrovičovej a predsedu aktívu školy Romana Voška otvoril
tanečný súbor Mlynček. Bohatá tombola, v ktorej prvá
cena bola farebný televízor, spôsobila, že tombolové
lístky sa predali hlboko pred polnocou. Sympatické
bolo aj žrebovanie tomboly. Tradičný žrebovací bubon
totiž organizátori vtipne nahradili fialovým vedrom.
A na záver: ako žena som si nemohla nevšimnúť, že
aj napriek tomu, že na pozvánke bolo napísané, že ide
o zábavu, väčšina prítomných dám poňala toto podujatie ako ples a podľa toho sa aj obliekla. Takže okrem
klasických večerných šiat tu bolo vidieť aj nádherné
plesové róby s príslušnými doplnkami, čo sa veľmi
hodilo k fialovo – striebornej výzdobe tanečnej sály.
Mária Kerekešová
Aktív rodičov srdečne ďakuje všetkým sponzorom,
ktorí akokoľvek prispeli k úspešnému priebehu
podujatia.

teóriám typu: „Nedržte diétu! Jedzte všetko!
Treba nechať svoje vlastné telo, aby papalo,
čo si pýta a potom to nebude ukladať do zásoby“, objasňuje neveriacim tváram.
Schudnúť však treba všetko, až dokiaľ nie
sme so sebou spokojné. No netreba to preháňať a svoje ženské tvary si ponechať. Editku Sipeky obdivujú aj muži. Dokonca i Peter
Novotný je nešťastný z toho, že mu odmieta
prezradiť to tajomstvo. Osobnostiam, ktoré
prídu za ňou a dožadujú sa individuálneho
tréningu, bez zábran povie: „Ja nerozoznávam prominentné sadlo od obyčajného. Ak
chcete cvičiť, nech sa páči, príďte vo štvrtok
o siedmej večer do budovy seneckého gymnázia!“ Okrem toho je možnosť zacvičiť si aj
v Bratislave na Teplickej ulici alebo pozrieť si
hodinovú reláciu na televíznej stanici JOJ raz
do mesiaca. Niektoré ženy však úspešne
chudnú i prostredníctvom denníka Pravda, v
ktorom tiež publikuje.
Ako každé, i toto liečenie ženských duší má
svoje vedľajšie účinky. Ženy mladnú, míňajú
na seba a majú neuveriteľne dobrú náladu.
Ona sama sa teší tomu, že sa zmenila a pomáha i ostatným ženám páčiť sa. „Našla som
sa. Tak ma hrozne baví to, čo robím, že ma
momentálne nič nedokáže od tejto práce
odtiahnuť.“ Momentálne pracuje už na ďalšej
knihe s názvom Moje báječné ženy.
Stretnutie s Editou Sipeky, ktoré prispelo
k pozitívnemu naladeniu všetkých zúčastnených, vzniklo v spolupráci kníhkupectva
Effect s Mestskou knižnicou Senec.
Marcela Struhárová
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Dokončenie zo s. 1
pasívnych fanúšikov otužilstva si 6. januára nenecháva ujsť príležitosť byť pri
tom, keď sa skupina optimistov dobrovoľne ponorí
do ľadovej vody.
Teplota vody +1 o C, vzduchu -4 o C, boli tohto roku
optimálne podmienky pre
členov bratislavského združenia Ľadové medvede,
aby sa mohli v Senci trochu
ovlažiť. No ohriali si aj dušu:
na brehu jazera pod Hotelom Senec ich čakal nielen
riadny koberec divákov, ale
aj krásne slnečné počasie.
„Dnes boli v Senci vynikajúce podmienky. Veľmi sa nám páči, keď sa na nás prídu ľudia pozrieť,“ pochvaľoval si jeden usmievavý otužilec
a provokoval: „A ešte viac by sa nám páčilo,
keby sa pridali k nám...“ Hoci bolo všetkým
jasné, že si človek permanentným otužovaním
zvyšuje imunitu a celkovo upevňuje zdravie,
pohľad na bazén vysekaný do ľadu nepôsobil
príliš motivujúco...
Skôr, ako sa 35 otužilcov vrhlo napospas
zmrznutému osudu, prebehol na brehu jazera tradičný rituál. Ľadové medvede a troch
kráľov v kostýmoch privítal zástupca mesta
Senec. Tohto roku sa toho ujala riaditeľka

Budúci rok bezpečnostné
opatrenia prísnejšie

organizátora akcie, Správy cestovného ruchu
v Senci, Helena Nemcová. Prihovoriť sa ešte
nemohol, ale prítomný bol aj na ďalší deň dezignovaný primátor Senca Karol Kvál.
Po úvodných slovách populárne medvede postupne schádzali do vody. Medzi nimi aj operný spevák Martin Babjak, prvý Slovák, ktorý
preplával La Manche, Zoltán Makai, konateľ
Senčanom známeho Chladservisu p. Korenčiak, 78-ročný otužilec Karol Kevel. V ľadových chvíľach museli otužilci už len myslieť na
to, aby neprecenili svoje sily. Niektorí vydržali
vo vode aj 8 minút. Čo sa dialo potom, zostalo
už pre verejnosť skryté. Na dobrovoľných trpiteľov čakal guláš
a potrebná triaška.
Ešte pol hodinu po
vyjdení z jazera sa
podaktoré „medvede“ triasli ako osiky.
Šéf otužilcov MUDr.
Jozef Makai nám to
vysvetlil:
„Triaška
je normálna. Telo
si potrebuje stratu
tepla niečím dohnať.
Svaly sú v trase, tým
sa pre telo vyrába
teplo. Triaška sa
nemá
zadržiavať.“
Pre
začiatočníkov
odporúča skúsený
otužilec jediné, začať
sa doma sprchovať
v studenej vode.
Každé ráno jednu až
dve minúty. Súčasne
cvičiť a snažiť sa v zime príliš neobliekať.
„Potom začať plávať
v lete za každého
počasia, na jeseň
neprestať a to je
celé.“ Najlepšie sa
podľa neho otužuje
hromadne, v partii.
Jednou z možností je
pridať sa k partii Ľadových medveďov,
ktorých
popularita
stále rastie.
Kristína Dugovičová

Nie sú veľmi na očiach, ale Trojkráľové
kúpanie sa bez nich nezaobíde. Potápači
z klubu Atol technicky zabezpečovali januárovú atrakciu pre divákov už štvrtý rok po
sebe. Ich úlohou je vyrezať do ľadu dieru
a byť nápomocný, keby sa v ľadovej vode
niektorému z otužilcov zapáčilo dlhšie.
„Rezali sme to ako po minulé roky motorovou pílou. Bazén mal 30x20 metrov.
Tento rok sme ho urobili guľatý, lebo ľad
bol tenký a veľmi sa lámal. Keď sú v jame
ostré hrany, ľad ľahšie praská v rohoch,
preto sme to radšej vyrezali do kruhu,“
uviedol šéf potápačov Ľudovít Galovič.
Vlani mal ľad 23 centimetrov, teraz len 9.
Preto mali potápači viac obavy z divákov
než z otužilcov. „Ľudia sa tam zo zaujímavosti nahrnú... Ale ľad nie je až tak pevný
– minulý, aj tento rok praskal. Našťastie
sa ešte nič nepreborilo.“ Je preto nutné
uvažovať o prísnejších bezpečnostných
opatreniach. Budúci rok by mala ľudí, ktorí
chcú mať otužilcov pod drobnohľadom,
upozorňovať tabuľka „Vstup len na vlastné
nebezpečenstvo“, prípadne spolu s údajom o hrúbke ľadu a teplote vody.
(kd)

Ľadové sochy, ktoré skrášľovali trojkráľový
bazén, boli dielom sochára pána Čutka
z Bratislavy. Prvá skúsenosť s ľadom sa
mu veľmi páčila a nahlas plánoval, že na
budúci rok príde znova a privedie aj kolegov. S ľadom sa mu pracovalo ľahšie než
s obvyklým materiálom drevom a kameňom. Sochy mali síce krátku životnosť, no
– ako ktosi poznamenal - umelecké dielo
bolo možno o to hodnotnejšie.
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Združená stredná škola na vianočných trhoch v Giessene
Združená stredná škola je aktívne zapojená
do projektu SOCRATES, konkrétne typ COMENIUS 1. Od školského roku 2001/2002
spolupracujeme so zahraničnými školami
podobného ekonomického zamerania na
projekte „Založenie podniku v Európe“. Jedná
sa o stredné školy z Nemecka, Fínska a Portugalska.
Do projektu sú zapojení študenti z odboru
škola podnikania, nakoľko oni samotní končia
svoj maturitný ročník – záverečnou prácou
– podnikateľský plán. Na projekte pracujú
študenti s najlepším prospechom, pokročilí
v anglickom jazyku – komunikačným jazykom
projektu je práve angličtina.
Projekt je trojročný a každý školský rok sa
samostatne uzatvára prácou prezentovanou
na spoločných stretnutiach.
V decembri minulého roku sa pedagogickí
pracovníci Ing. Kovalovský, Ing. Korbas a Ing.
Rybová, dvaja študenti tretieho ročníka Diana
Džavíková a Marek Paulech zúčastnili pracovného stretnutia v nemeckej škole v Giessene.
Cieľom nášho stretnutia bolo dohodnúť postup prác na projekte na školský rok 2002/
2003, zoznámenie sa so študentmi z nemeckej školy, ktorí pracujú v projekte tento rok,

Študenti ZSŠ Senec pripravujú prezentačný stánok

by, sviečky, medovníky, horúce alkoholické
a nealkoholické nápoje, toto všetko podfarbené pohodou prostredia. Predavači skromne
čakajú v stánkoch, kým ich kupujúci osloví
a nesnažia sa mu vnútiť, aby niečo kúpil. Na
takýchto trhoch je radosť prechádzať sa a ešte
väčšia stať sa jeho súčasťou.
Projekt Comenius mal vlastný stánok. Nemeckí študenti zabezpečili vykurovanie, dosť
nezanedbateľný fakt pri teplotách -15 o C. Portugalskí študenti pripravili postery o každej
zúčastnenej krajine a vianočnú výzdobu. Polovica stánku patrila fínskym študentom a ich
prezentácii ekologických výrobkov pochádzajúcich z lesa. Naša – slovenská časť stánku
bola vyzdobená materiálmi o Slovensku,
slovenskými ľudovými krojmi a výšivkami.
Pomocou videa sme prezentovali Slovensko
a jeho prírodné krásy, mesto Senec a možnosti rekreácie v ňom, výrobu modranskej
keramiky, ako aj tradíciu stužkových slávností
v našej škole. Na pulte nášho stánku mohli
návštevníci trhov nájsť modranskú keramiku
a všetky materiály týkajúce sa pôvodu, výroby
a rôznorodosti tejto keramiky, ako aj prešporské a staromestské medovníky. Naši študenti
mali pripravené dotazníky v nemeckom a anglickom jazyku a oslovovali návštevníkov trhov. Cieľom dotazníka
bolo zistiť stupeň informovanosti
nemeckých obyvateľov o Slovensku a modranskej keramike.
Môžeme s radosťou konštatovať,
že návštevníci trhov prejavili veľký záujem o našu krajinu, naše
tradície a našu školu. Musíme
pochváliť našich študentov, ktorí
boli vystavení množstvu otázok
z rôznych oblastí.
Naša aktivita splnila cieľ, výsledky dotazníkov teraz spracúvame
a stanú sa súčasťou práce v našom projekte. S priebehom celej
akcie sme spokojní, nakoľko nám
škola v Nemecku vytvorila vynikajúce podmienky.
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať
všetkým, ktorí sa podieľali na príprave našej
prezentácie, či už materiálom alebo užitočnými radami.
Ing. Monika Rybová
ZSŠ Senec

ale hlavne prezentácia Slovenska, typických
slovenských výrobkov, prezentácia našej
školy a nášho projektu na vianočných trhoch
v meste Giessen.
Giessen má asi 70 tisíc obyvateľov. Vianočné
trhy sú tu atrakciou opakujúcou sa každý
rok od nepamäti. Pri slove vianočný trh sa
každému človeku na Slovensku vynorí v mysli skupina
stánkov, kde vám predávajúci ponúkajú, podčiarkujem
ponúkajú výrobky dennej
spotreby, ktoré niekoľkokrát
prešli cez hranice rôznych
štátov, až kým sa sem nedostali z nejakej ázijskej krajiny
alebo iného zahraničia. Určite
to nie sú výrobky, ktoré by ste
potrebovali k sviatku Vianoc,
o ich kvalite nehovoriac.
Čo sa spája s pojmom vianočných trhov občanovi v meste
Giessen? Pekne usporiadané
a vyzdobené stánky s typicky
vianočným tovarom – ozdo- Pracovná skupina projektu Comenius na záverečnej oslave.

Poďakovanie
Rada Základnej organizácie Slovenského zväzu
telesne postihnutých a postihnutých civilizačnými
chorobami v Senci pripravila pre svojich členov
posedenie pri stromčeku, ktoré sa uskutočnilo 12.
decembra 2002 o 15:00 hod. v jedálni Základnej
školy na Tajovského ulici v Senci. Pri tejto príležitosti
bolo podané občerstvenie. Pri jeho zabezpečení
finančne pomohol Mestský úrad v Senci a Obecný
úrad v Blatnom.
Značnú pomoc nám poskytol Zelovoc „Kiss“ Senec,
studená kuchyňa Fufo v Senci a pekáreň Stanislav
a Syn z Kráľovej pri Senci. Kultúrnym programom
obohatili naše podujatie žiaci ZŠ na Tajovského
ulici v Senci, žiaci Základnej umeleckej školy so
svojimi pedagógmi, Ľudová hudba pod vedením
pána Bertóka a zbor „Radosť“ pod vedením pána
Podolského. Vám všetkým patrí srdečné poďakovanie od všetkých našich členov. Naše poďakovanie
patrí aj tým, ktorí nám finančné pomáhali počas minulého roka pri zabezpečovaní podujatí. Je to znova
Mestský úrad v Senci, Obecný úrad Blatné, Poľnohospodárske družstvo Blatné, mnohí podnikatelia zo
Senca, Veľkého Bielu a Kráľovej pri Senci. Poďakovať
chceme aj vodičom Autobusovej dopravy L+L zo
Senca, ktorí nás vždy bezpečne doviezli do cieľa na
poznávacie zájazdy a späť domov a taktiež všetkým
tým, ktorí rôznymi spôsobmi pomáhajú zdravotne
postihnutým ľuďom. Ďakujeme tiež Správe cestovného ruchu v Senci za sponzorské poskytnutie
miestnosti pre telesne postihnutých.
Nakoniec by som Vám všetkým v novom roku 2003
chcela popriať hlavne veľa zdravia, pohody a pokoja
v rodinách a nech sa Vám aj pracovne darí tak, aby
ste aj naďalej mohli pomáhať zdravotne postihnutým
ľuďom.
Za základnú organizáciu SZTP a SZPCCH
Predsedníčka Ľ. Bartošovičová

JANUÁR 2003

MATIČNÉ OKIENKO
Novoročnú slávnostnú atmosféru sme si predĺžili
na koncerte speváckeho zboru zo Suchej nad Parnou, ktorý sa uskutočnil 5. januára 2003 o 15:00
hod. v evanjelickom kostole. Spevácky zbor suchovských žien (SZSŽ) si v roku 2002 pripomenul
30. výročie svojho založenia.
AKTIVITY MIESTNEHO ODBORU MATICE SLOVENSKEJ V SENCI
- 12. januára 2003 o 15:00 hod. sa konala v Kultúrnom dome v Senci Slávnostná akadémia pri
príležitosti osláv 10. výročia vzniku SR.
- Už 12. Matičný ples sme prichystali na 25. januára 2003 v Hoteli SENEC.
- 21. januára 2003 sa konalo Okresné kolo súťaže
MOMS v prednese Slovenských povestí „Śaliansky
Maťko“ v spolupráci s Centrom voľného času v Senci.
- Dňa 07.02.2003 chystáme Mestský šachový
turnaj žiakov seneckých škôl.
- Pripravujeme návštevu divadla v Bratislave
– jedná sa o divadelné predstavenie „SEKRETÁRKY“ na Malej Scéne.
Nácvik SPEVOKOLU 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.
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Spoločenská
kronika

SZABÓ KÁROLYT

Narodili sa

Sarah Kotercová, Bianka Vavrová
Viktor Pšenák, Matúš Farkaš
Natália Korbeličová, Ondrej Trnka
Miroslav Cisár, Dávid Šebo
Erik Rusnák, Lenka Hečková, Sofia Časná

Manželstvo uzatvorili

Boris Šuplata – Ing. Jana Hurbanová
Zsolt Csirik – Zuzana Véghová

Navždy nás opustili

Anton Holocsy, Etela Szalayová
Otmar Surček, Mária Kolodičová
Tomáš Čepel, Ján Petrovič
Verona Štrpková, Ľudovít Šušla
Ladislav Baricza, Ján Polgár
Peter Tomša, Karol Szabó
Dezider Bitto, Vladimír Gura
Tibor Danter, Bernardína Doktorová
Ernest Horváth, Alžbeta Vinczeová

Jednota dôchodcov MO v Senci
blahoželá svojim jubilantom:
Január 2003
Maria Váradyová
Pavol Boťanský
Ján Čaputa
Ladislav Šándor
Zuzana Čemanová
Pavel Kelo
Zuzana Zelmanová

60 rokov
65 rokov
70 rokov
70 rokov
75 rokov
75 rokov
80 rokov

Základná organizácia Slovenského
zväzu telesne postihnutých a Slovenského zväzu postihnutých civilizačnými chorobami v Senci.
Jubilanti – Január 2003
Margita Zápražná
Alžbeta Poórová
Jarmila Ďurčová
Zuzana Čemanová

70 rokov
65 rokov
55 rokov
75 rokov

Dňa 3. februára si pripomenieme 1. výročie úmrtia našej
drahej krstnej mamy

Evy Kalivodovej
S láskou spomínajú krstné
dcéry Ingrid a Dagmar
a ostatná rodina

a szenci temetőbe.
Köszönjük a sok koszorút, virágot és vigasztaló szavakat, amellyel igyekeztek enyhíteni fájdalmunkat.
a gyászoló család
Ďakujeme všetkým príbuzným, známym,
kolegom a priateľom, ktorí sa prišli naposledy rozlúčiť dňa 10. januára 2003 s drahým
zosnulým

KAROLOM SZABÓM

Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové
dary
Smútiaca rodina
Chceli by sme zastaviť tú chvíľu
a späť vrátiť čas,
pre nás si však nezomrela
– vždy budeš žiť v nás.
Dňa 6. februára si pripomenieme
5. výročie úmrtia

Julky Gábrišovej.
Venujte jej s nami tichú spomienku.
Dcéra, zať a vnučky.
Poďakovanie rodiny Gurových v ťažkej životnej chvíli pri úmrtí drahého manžela a otca

Vladimíra Guru
za pomoc morálnu i materiálnu:
rodine Królikovej
Montostroj Senec, a.s.
Ing. Jozefovi Hanákovi
rodine Kontárových
Renému Kravárikovi
Ladislavovi Čivremu
Rolandovi Majerovi
Ďakujeme.
S hlbokým žiaľom oznamujeme, že naša
drahá dcéra, sestra a švagriná

Mária Juríková, rod. Kubalová

Klub dôchodcov
Ľudovít Molnár
Ján Čaputa
František Číč
Irena Nagyová
Mária Kožuchová
Mária Váradiová

Mély gyászunkban mondunk köszönetet
minden kedves rokonnak, barátnak, munkatársnak, szomszédnak és ismerősnek,
aki 2003. január 10-én elkísérte utolsó útjára
drága halottunkat a felejthetetlen férjet, édesapát és nagyapát

75 rokov
70 rokov
65 rokov
65 rokov
60 rokov
60 rokov

po ťažkej chorobe zomrela 15. januára 2003
vo veku 52 rokov.
Kto ste jej poznali, venujte je chvíľku ticha.
Smútiaca matka a celá rodina

Vážení čitatelia,
oznámenia v spoločenskej rubrike sú
platenou inzerciou, preto nemôžeme uverejniť príspevky, doručené poštou alebo
iným spôsobom. V prípade vášho záujmu o inzerciu volajte tel. 0903 621 880.
redakcia

Petícia... Ako na to?
Občania majú právo vyjadrovať sa k rozhodovaniu o podobe mesta alebo obce.
Niekedy je potrebné podať stanovisko,
podnet alebo sťažnosť, v inom prípade je
vhodné využiť petičné právo. Prinášame
vám niekoľko konkrétnych rád, ktoré by ste
mali poznať skôr, než s petíciou začnete
podporovať svoje žiadosti, vyjadrovať
názor či nespokojnosť s postupom
kompetentných orgánov.
1. Petície môžu podávať fyzické osoby (občania SR a iných krajín) a právnické osoby
(ak je to v súlade s cieľmi ich činnosti).
2. Na podporu petície možno vyzývať
občanov akýmkoľvek spôsobom, ktorý
neodporuje zákonu. K podpisu nemožno
občanov žiadnym spôsobom nútiť.
3. Podpisujúci občania musia mať možnosť zoznámiť sa s obsahom petície. To
možno dosiahnuť dvoma spôsobmi: Buď
budú podpisové hárky označené tak, aby
bolo zrejmé, aká petícia má byť podpismi
podporená, alebo môžu podpisové hárky
obsahovať priamo celý text petície.
4. Občan, ktorý chce petíciu podporiť,
napíše svoje meno, priezvisko, bydlisko
a podpíše sa. Petícia nemusí obsahovať
rodné číslo, ani číslo občianskeho preukazu a pod.
5. Na podpisových hárkoch musí byť ďalej
uvedené meno, priezvisko a bydlisko toho,
kto petíciu zostavil. Ak občania vytvorili na
podanie petície petičný výbor, musí petícia
obsahovať meno, priezvisko, a bydlisko
toho, kto zastupuje členov petičného výboru v styku so štátnymi orgánmi. Zástupca musí mať najmenej 18 rokov.
6. Petície a podpisové hárky sa môžu
vystaviť aj na miestach prístupných verejnosti. Nie je na to potrebné žiadne povolenie štátneho orgánu (nesmie však pritom
dôjsť k obmedzeniu premávky motorových
vozidiel a k rušeniu verejného poriadku.)
Podpisy na mieste prístupnom verejnosti
môže zhromažďovať každý občan starší
ako 16 rokov.
7. Orgán, ktorý petíciu prijal, je povinný posúdiť jej obsah a do 30 dní písomne odpovedať tomu, kto ju podal (ak bol založený
petičný výbor, odpoveď dostane zástupca
petičného výboru uvedený v petícii).
V odpovedi musí byť uvedené stanovisko
k obsahu petície a spôsob jej vybavenia.
Ak bola petícia adresovaná orgánu, ktorý
nie je príslušný na jej vybavenie, postúpi
ju tento orgán do 5 dní tomu orgánu, ktorý
má vec v kompetencii.
8. Petícia musí byť vybavená vždy. Vo všeobecnosti nezáleží na tom, koľko občanov
je pod ňou podpísaných. Výnimka: pri
petícii obyvateľov obce za vyhlásenie hlasovania obyvateľov (miestne referendum o
určitej otázke) je potrebných aspoň 20 percent obyvateľov - oprávnených voličov.
Spracovala K.D.
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Pr ogram k ina Mier na mesiac Február 2003
Pokladňa je otvorená hodinu pred začiatkom
večerného a 1/2 hodinu pred detským filmovým predstavením.
ZMENA PROGRAMU A VSTUPNÉHO VYHRADENÁ
1.-2. sobota–nedeľa HARRY POTTER

A TAJOMNÁ KOMNATA

Pokračovanie úžasných dobrodružstiev mladého čarodejníka Harryho Pottera.
USA MP161 min. Vstupné: 75,- Sk
3. pondelok ESTER KAHN
Príbeh rodiny židovských emigrantov ich
dcéry, ktorá prežíva ťažobu svojej minulosti.
Kritici označili film za najlepší francúzsky film
roku 2000.
FR MP 100 min. Vstupné: 60, 61, 62,- Sk
4. utorok SEXY BOYS
Pikantná komédia. Prci, prci po francúzsky
FR MP 90 min. Vstupné: 55,- Sk
6. štvrtok GURU
Ako pustiť tigra z klietky. Keď hovorí on, ženy
počúvajú.
USA MP 90. min. Vstupné: 65,- Sk
7. piatok 40 DNÍ, 40 NOCÍ
Žiadny sex. Žiadny bozk. Žiadny dotyk... počas 40 dní a 40 nocí.
USA MP 110 min. Vstupné: 55,- Sk
8.-9. sobota–nedeľa ERASMUS A SPOL.

ALEBO PRIATELIA PO ŠPANIELSKY

Chaotické i keď svojím spôsobom harmonické
spolužitie mladých ľudí rôznych národností,
rôznych zvykov a zamerania. Film s Audrey
Tautou. Je aktuálne ocenený Cenou divákov
z tohtoročného festivalu v Karlových Varoch.
FR MP 100 min. Vstupné: 60,- Sk
10.-11. pondelok–utorok BOMBAKŠEFT
Päť chlapcov, jeden trezor a žiadny mozog.
USA MP 86 min. Vstupné: 70,- Sk
13. štvrtok WATERLOO PO ČESKY
Nová česká komédia. Manželské poviedky,

ktoré Vít Olmer (scenár i réžia) písal pre časopis Playboy. V hlavnej úlohe Jiří Krampol.
ČR MP 95 min. Vstupné: 60,- Sk

DNES NEUMIERAJ

Agent 007 (Pierce Brosnan) James Bond už
dvadsiaty raz.
USA MP 133 min. Vstupné: 65, 66, 67,- Sk

15. sobota ĽÚBI MA, NEĽÚBI MA
Objekt lásky ako prenasledovaná obeť?
Audrey Tautou na vrchole manželského trojuholníka.
FR MP 92 min. Vstupné: 60, 61, 62,- Sk

Mládežnícke detské filmové
predstavenia:
2. nedeľa o 15:00 hod. HARRY POTTER

16. ne MOJA TUČNÁ GRÉCKA SVADBA
Do jeho života vstúpila láska... tiež jej rodina.
USA MP 100 min. Vstupné: 55,- Sk

A TAJOMNÁ KOMNATA

Úžasné dobrodružstvá mladého čarodejníka
Harryho Pottera.
Americký film, slovenský dabing 160 min.
Vstupné: 75,- Sk

17. pondelok ZNAMENIA (SIGNS)
Nadprirodzený sci-fi thriller od režiséra a scenáristu filmu Šiesty zmysel.
USA MP 100 min. Vstupné: 65,- Sk

17. nedeľa o 15:30 hod. DOBA ĽADOVÁ
Prišli. Rozohriali. Zvíťazili.
Americký film, slovenský dabing 83 min.
Vstupné: 55,- Sk

18. utorok TERORISTKA
Čo vedie teroristov k zabíjaniu nevinných. Kde
hľadajú odvahu k útokom? Teroristka vám odpovie. Dráma.
India MP 15 95min. Vstupné: 55,- Sk

23. nedeľa o 15:00 hod. PÁN PRSTEŇOV

– DVE VEŽE

Jeden prsteň vládne všetkým, jeden im
všetkým prikazuje, jeden ich všetkých zjednotí, do temnoty zviaže.
Americký film, titulky 180 min. Vstupné: 80,Sk

20.-21.-22.-23. št-pi-so-ne

PÁN PRSTEŇOV – DVE VEŽE

Jeden prsteň vládne všetkým, jeden im
všetkým prikazuje, jeden ich všetkých zjednotí, do temnoty zviaže.
USA MP 180 min. Vstupné: 80, 81, 82,- Sk

Kultúrne podujatia:

24. pondelok KURIÉR
Pravidlá sú na to, aby sa porušovali. Scenár
a produkcia: Luc Besson.
FR, /USA MP 92 min. Vstupné: 60,- Sk

12. streda o 19.00 hod.

NA JEDEN DOTYK

(Radošinské naivné divadlo)

25. utorok SLADKÁ ALABAMA
Na ceste k láske je vždy niekoľko otázok...
Niekedy aj prvá láska musí dostať druhú šancu. Romantická komédia.
USA MP 108 min. Vstupné: 65,- Sk

Vstupné: 180 Sk

Výstavná galéria:
3. februára

27. štvrtok ČERVENÝ DRAK
Návrat ku koreňom zla. Najdesivejšia kapitola
trilógie o Hanibalovi Lecterovi. V hlavnej úlohe: Anthony Hopkins.
USA MP-18 130 min. Vstupné: 55,- Sk

Tvorbu autorov rôznych národností bolo
v januári možné vidieť
v galérii mesta Senec
(MsKS, 1. poschodie). Prezentovali sa
tu umelci z Medzinárodného maliarskeho
sympózia
Patince
SYMPAT 1995-2002.
Slovensko zastupovalo dielo Juraja Dolána,
Františka Petrlu, Blažeja Mikusa, Pavla Kráľa, Jozefa Tihanyiho a Kyry Munk-Matuštíkovej. Spolu s nimi poskytli na seneckú výstavu svoje výtvory Ladislav
Habda (Ukrajina), Körösi Papp Kálmán (Maďarsko), Shahpasi Behzadi (Irán) a Rolf Laven (Rakúsko).

SENČAN

28. piatok 1.-2. sobota – nedeľa (marec)

KULAČÍK – výstava obrazov
24. februára

KOTOUČKOVÁ – výstava obrazov

Plánované kultúrne podujatia na rok 2003
KONCERTY 2003
Marec

Jan Nedvěd (11. marca 2003 19.00 hod.)

VÝSTAVY 2003
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl

Obrazy Kulačík
Obrazy Kotoučková
Výstava detských prác MŠ
Aladár Botlík
Johan Nepomuk Hummel - hudobný skladateľ
Práce žiakov ZUŠ
Práce žiakov zo ZŠ Tajovského
Výstava Jachtárskeho klubu
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