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Poslanci rokovali vyše sedem hodín
Na rokovaní Mestského zastupiteľstva 
v Senci 6. marca sa poslanci venovali 
rozpočtu mesta na rok 2003, rozpočtu 
Mestského kultúrneho strediska a Správy 
cestovného ruchu v Senci. (viac na s. 2-3)
Okrem hlavných bodov schválili záko-
nodarcovia Štatút mesta Senec (jeho 
úplné znenie nájdete na www.senec.sk). 
Mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo svoj 
rokovací poriadok. Schválilo tiež kompe-
tencie primátora mesta na presun finanč-
ných možností schváleného rozpočtu 
do výšky 200 tisíc Sk. Zastupiteľstvo 
prerokovalo návrhy na zmenu Územného 
plánu mesta Senec. Na zasadnutí sa riešila 
problematika vysporiadania pozemkov na 
Lichnerovej ulice (lokalita so „skeletom“). 
Poslanci splnomocnili primátora jednať so 
súčasným i pôvodným vlastníkom, ktorý si 
uplatňuje reštitučný nárok, v súlade s predlo-
ženým návrhom. 
Na zasadnutí informoval primátor o prebieha-
júcich a hroziacich súdnych sporoch mesta 
Senec. V súčasnosti vedie dlhotrvajúci spor 
za neuhradenú faktúru z roku 1992. Doteraz 
mesto v tejto veci na každom stupni prehralo 
a následne sa proti rozhodnutiu súdu odvo-
lalo. Po poslednom rozsudku súdu v nepro-
spech mesta dosiahla finančná ujma čiastku 
3 974 132 korún. V súčastnosti je kauza na 
Najvyššom súde SR. Ďalšia kauza spor sa 
týka čistenia Slnečných jazier. V súvislosti 

s ukončením platnosti zmluvy so spoločnos-
ťou Nautilus k 31.12.2002 sa jej predstavitelia 
obrátili na vedenie mesta. Firma uzavrela 
s mestom Senec 1.9.1998 zmluvu na „Revita-
lizáciu - Slnečné jazerá Senec - II. etapa“. Za 
nenaplnenie zmluvného zväzku žiada spoloč-
nosť odškodné, rovnajúce sa ušlému zisku, 
ktorý vyčíslili na cca 2 987 140 Sk. Primátor 
na zasadnutí konzultoval s poslancami ďalší 
postup mesta.
Zasadnutie začínalo o 13:00 h,  proti čomu sa 
ohradili niektorí poslanci. Nabitý program si 
vyžiadal vyše sedem hodinové rokovanie. Po-
slanci sa zhodli na začiatku ďalších zasadnutí 
o 10:00 h.                                                     (kd)

V evidencii okresného úradu práce sa s veľkou 
pravdepodobnosťou preriedia rady nezamest-
naných Senčanov. Z prvej skupiny oslovených 
nezamestnaných nenastúpila do programu, 
zameraného na udržanie pracovných návy-
kov, ani len polovica. 
V utorok 18. marca začal v Senci pôsobiť 
celoštátny program, podľa ktorého sú dlho-
dobo nezamestnaní povinní odpracovať pre 
obec 15 hodín týždenne. Na stretnutí s prvou 
100 člennou skupinou podpísala prehlásenie 
o ochote pracovať pre obec asi polovica 
z nich. Do programu sa ich v skutočnosti 
zapojilo ešte menej. Niektorí z prihlásených 
doniesli na mestský úrad v deň nástupu do 
práce potvrdenia od lekárov, iní vôbec nepri-
šli. Všetkých vyradia z evidencie a nebudú mať 
nárok na finančnú podporu od štátu. V Senci 

je v súčasnosti asi 1 000 nezamestnaných, do 
programu zväčša vstupujú, ak sú v evidencii 
dlhšie než tri mesiace. Pomáhať môžu pri 
úpravach verejných priestranstiev, referende, 
sú oprávnení vykonávať archívnicke práce či 
poskytovať služby kuriéra. Za vykonanú prácu 
nie sú finančne odmeňovaní. Výhodou je, že 
im odpadne povinnosť pravidelne dokladovať 
na Okresnom úrade práce v Senci svoju sna-
hu o hľadaní zamestnania. 
Mestský úrad v Senci chce programom na-
hradiť menšie služby, ktoré doteraz pre mesto 
vykonával Verejno-prospešný podnik Senec. 
Ušetrilo by sa na finančných výdajoch za čis-
tenie verejných priestranstiev. Nový program 
stojí len náklady na náradie a pracovné 
ochranné prostriedky, napr. poistenie hradí 

Mesto upratujú nezamestnaní

Perspektívy, ktoré sa ponúkajú Slovensku 
a tým aj nášmu mestu a regiónu vstupom 
do Európskej únie, možno porovnať s tými 
najodvážnejšími predstavami mladého člo-
veka o svojej budúcnosti. V krátkom čase, 
približne o rok, počas veľkonočných sviatkov 
v rodinných debatách o dovolenke nebudeme 
hovoriť o tom, či dovolenku tento rok strávime 
doma alebo v zahraničí. Niekto sa rozhodne 
stráviť dovolenku doma v Taliansku, iný 
uprednostní doma v rakúskych Alpách, ďalší 
doma v Senci na jazerách a niektorí sa roz-
hodnú odísť domov na výlet do Prahy. 
Ak slovo doma precítime, ako výraz pokoja, 
pohody, domu plného porozumenia, lásky 
a dôvery - miesta, kam sa vraciame vždy aj 
s batohom starostí, aj na krídlach radosti, kam 
sa vraciame, či chceme alebo nechceme - lebo 
domov sa jednoducho nedá nevrátiť, tak taký 
domov nám ponúka Európa. Európa s uspo-
riadaným režimom a pravidlami, ktoré dáva-
jú každému príležitosť nájsť si svoje miesto. 
Rodina, v ktorej silnejší podporuje slabšieho 
a ten vie, že onedlho sa od neho bude očaká-
vať zrelé správanie. Doma, kde bude možné 
riešiť problémy v bezpečí a s istotou, ktorá je 
možná len v spoločenstve ľudí  postavenom 
na tradíciách. Európa nám ponúka istotu 
svojho kultúrneho dedičstva, trpkú skúsenosť  
konfliktov a despotických režimov, ktoré sme 
dokázali prekonať a perspektívu slobodného 
spoločenstva suverénnych krajín a národov, 
z ktorých sa každý môže pýšiť jedinečnými 
hodnotami, tradíciou aj možnosťami. Prijmi-
me teda príležitosť bývať v spoločnom dome, 
ktorý nesie meno Európa a vytvorme si v ňom 
naozajstný domov.              

Maja Piačeková

                                           Dokončenie na s. 2

E D I T O R I A L

Referendum
Po vstupe Slovenskej re-
publiky do Európskej únie 
budeme súčasťou zjed-
notenej Európy. Členstvo 
nám umožní využívať hos-
podárske a sociálne výhody a to rovnakou 
mierou na centrálnej a regionálnej úrovni. 
                                            Dokončenie na s. 4
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Známe termíny zastupiteľstiev
Termíny zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
v Senci do konca prvého polroku 2003 sú schvá-
lené. Poslanci sa zhodli na tom, že budú zasadať 
24. apríla a 26. júna 2003. V prípade mimoriad-
nych udalostí alebo časovej nutnosti riešenia 
problémov zvolá primátor mimoriadne zasadnu-
tie.                                                               (red)

Na čele podunajských obcí Kvál
Primátor Senca Karol Kvál sa stal predsedom 
Regionálneho združenia (RZ) Podunajsko, ktoré 
združuje mestá a obce Podunajskej oblasti. Pod-
predsedom sa stal Dušan Lengyel. Za členov rady 
združenia zvolili Ladislava Cingela, Gabrielu Ma-
túšovú, M. Žilinského, Ľubomíra Poóra a Milana 
Šarmíra.                                                        (kd)

Rada regionálneho združenia v Senci
Na Mestskom úrade v Senci  zasadala 31. marca 
Rada Regionálneho združenia (RZ) Podunajsko. 
Zaoberala sa okrem iného prípravou rozpočtu škôl 
a školských zariadení na rok 2003 a transformá-
ciou š.p. Vodárne a kanalizácie.                    (kd)

Spolu s trinástimi
Mesto Senec sa na úseku stavebného konania 
spája s ďalšími trinástimi obcami okresu. Spoloč-
ný obecný úrad so sídlom v Senci bude viesť s ob-
cami Boldog, Hrubá Borša, Hrubý Šúr, Hurbanova 
Ves, Kostolná pri Dunaji, Kráľová pri Senci, Reca, 
Chorvátsky Grob, Nová Dedinka, Tureň, Igram, 
Nový Svet a Kaplna. Od zámeru pripojiť sa k spo-
ločnému obecnému úradu nakoniec odstúpil Ča-
taj.                                                                 (kd)

Komisia pre Senecké leto a Karneval 
2003
Hoci komisia, zriadená na organizáciu akcií Senec-
ké leto a Karneval, už zasadla, jej konečné zloženie 
schválilo Mestské zastupiteľstvo v Senci. Členmi 
komisie sú Peter Szabo, Jana Žilincová, Helena 
Nemcová, Silvia Škultétyová, Nataša Urbanová, 
Jana Maczeáková, Tibor Časný, Janetta Matúšo-
vá, Eugen Vithalm, Kristína Dugovičová, Vladimír 
Rybárik, Gabriel Škriečka, Vladimír Chríbik a La-
dislav Nádaský.                                             (red)

S riaditeľmi škôl
Primátor mesta Karol Kvál sa na neformálnom 
obede stretol s riaditeľmi seneckých škôl. Prítom-
ní diskutovali o prechode kompetencií na samo-
správu a aktuálnych problémoch v školstve.  (kd)

Horúce kreslo pre primátora
Primátor Senca Karol Kvál pozýva verejnosť na 
diskusný večer v Mestskom kultúrnom stredisku 
v Senci. V stredu 16. apríla bude odpovedať v ki-
nosále na otázky občanov.                            (red)

Budú čistiť dno od odpadkov
Už po tretíkrát sa uskutoční Ekologický deň zdru-
ženia Senecké jazerá. Jeho členovia chcú zbaviť 
odpadkov potápačskú lokalitu pod vodou a na 
brehu. Stretnú sa 26.apríla o 9. hodine pri Mod-
rom domčeku (základňa ATOL Senec - Guláška). 
Pripravené bude občerstvenie. Akciu podporujú 
najlepšie potápačsky kluby a školy. Ďalšie infor-
mácie na tel. 02/ 4592 5716.                          (kd)

Okresný úrad práce v Senci. Mesto si skupinu 
nezamestnaných rozdelilo do troch zmien, 
prvá pracuje v pondelok a utorok, druhá v 
stredu a štvrtok, tretia v štvrtok a piatok. Do 
prvej skupiny nastúpilo 15 ľudí, no do druhej 
len piati z dvadsiatich prihlásených. 
Akútne je čistenie mesta od kamennej drte 
po zimnom posype. Nezamestnaní upratujú 
cesty a parky od nečistôt, odpadkov, papieru, 
umelých hmôt. Podľa Štefana Šuláka, ktorý 
má program na mestskom úrade na starosti, 
štandardné vyčistenie mesta si žiada pravidel-

ných 10-15 ľudí.  Súčasne treba počítať s tým, 
že  pracovná morálka takýmto spôsobom zís-
kaných pracovníkov nie je vždy stopercentná. 
Paradoxne na programe v Senci spolupracujú 
aj nezamestnaní s evidentnými zdravotnými 
ťažkosťami, ale práve tí majú o službu veľký 
záujem - jednoducho chcú pracovať. 
Dlhodobo nezamestnaní pracovali pre mesto 
Senec už vlani. Šiesti upratovali, natierali ploty 
okolo gymnázia, cintorína a kvetináče po mes-
te, vyčistili okolie pri kaplnke, vykonali údržbu 
cintorína - chodníkov, vymaľovali kompletne 
Dom smútku, natierali triedy v školách.    (kd)

Dokončenie zo s. 1

Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Sen-
ci 6. marca schválili poslanci rozpočet mesta 
na rok 2003. Je koncipovaný ako bežný roz-
počet a kapitálový rozpočet. Celkové príjmy 
mesta sú rozpočtované vo výške 140 528 
tisíc Sk (z toho bežné príjmy 125 828 tisíc Sk, 
kapitálové príjmy a finančné operácie 14 700 
tisíc Sk). Schválený rozpočet zahŕňa príjem 
decentralizačné dotácie na prenesený výkon 
samosprávy v zmysle zákona o prechode 
kompetencií v celkovej výške 64.948 tis. Sk 
(matrika, školstvo, ZOS, spoločný obecný 
úrad – stavebníctvo). Dotácia na školstvo je do 

rozpočtu zahrnutá zatiaľ len podľa oznámenia 
Ministerstva financií SR na tovary a ďalšie 
služby a záväzného ukazovateľa z okresného 
úradu na mzdy a odvody. Po úprave decentra-
lizačnej dotácie bude každá zmena operatívne 
zahrnutá do rozpočtu mesta Senec.
Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej 
výške 140 528 tisíc Sk (bežné výdavky sú 
v objeme 125 828 tisíc Sk, kapitálové výdavky 
a výdavkové finančné operácie v sume 14 700 
tisíc Sk).
Rozpočet uverejníme v budúcom čísle Sen-
čana.

Rozpočet mesta Senec na rok  2003 schválený

Začiatkom marca sa na Okresnom úrade 
v Senci uskutočnilo rokovanie vedenia Brati-
slavského samosprávneho kraja so starostami 
obcí okresu Senec. Oboznámiť sa s možnos-
ťami čerpania financií z Európskej únie mohli 
vďaka iniciatíve poslancov Bratislavského sa-
mosprávneho kraja (BSK) Gabriela Agárdyho 
a Rezső Duraya. 
Bratislavský župan Ľubo Roman na stretnutí 
zdôraznil úlohu vyššieho územného celku 
ako koordinátora aktivít. Detailné informácie 
zástupcom obcí poskytli pracovníci Úradu 
BSK, Regionálnej rozvojovej agentúry Senec 
– Pezinok a Malacky. Vedenie BSK chce, aby 
sa bratislavský región rozvíjal dynamickejšie 
ako doteraz. Ľubo Roman na rokovaní pri-
pomenul, že napojenie Senec – Trnava bude 
zohrávať dôležitú úlohu. Senec by sa mal 

sústrediť na vytváranie podmienok pre sub-
dodávateľov vznikajúceho Peugeotu v Trnave.  
Župan hovoril tiež o spolupráci s qyörskou 
župou. Aby ju mohol BSK zastrešiť, požiadal 
o vytvorenie podmienok. „Spolieham sa na 
tento okres, ktorý je obyvateľstvom spätý 
s Maďarskom viac než iné okresy,“ povedal. 
Jeho zástupca Milan Vaškor podotkol, že BSK 
sa zaoberá myšlienkou stredoeurópskeho 
regiónu. Z rakúskej strany prišla podľa neho 
vízia spolupráce regiónov  Bratislava, Trnava, 
južná Morava, Viedeň, Burgenland a Dolné 
Rakúsko. Predseda BSK vidí budúcnosť v osi 
Bratislava – Viedeň. 
Za mesto Senec sa schôdze zúčastnila zá-
stupkyňa primátora Helena Nemcová a pred-
nosta Mestského úradu v Senci Henrich Pola-
kovič.                                                            (kd)

Vedenie Bratislavského samosprávneho kraja v Senci

Poslanci Mestského zastupiteľstva schválili  rozpočet 
Správy cestovného ruchu (SCR) v Senci s príjmami 24 
360 tisíc Sk a výdavkami 23 799 tisíc Sk. V súvislosti 
s prerokovávaním rozpočtu hovorili o problematike 
vandalizmu, výrube stromov a osude hotela Amur. 
Podľa Silvie Škultétyovej, poverenej riadením SCR, 
je ubytovacie zariadenie mimo letnú turistickú sezónu 
vyťažené na 40 percent, počas leta je plné. Poslanci 
žiadali termín výberového konania na riaditeľa Správy 
cestovného ruchu. Primátor Karol Kvál informoval, 
že v zmysle zákona má šesť mesiacov na vypísanie 
konkurzu. V súčasnosti sa podľa neho zvažujú rôzne 
možnosti fungovania mestských organizácií, jednou 
z  nich je ich transformácia.
Mestské zastupiteľstvo na rokovaní schválilo rozpočet 
Mestského kultúrneho strediska (MsKS) na rok 2003 

s príjmami 7375 tisíc Sk a výdavkami 7375 tisíc Sk. 
V rozpočte sú zahrnuté investície do opravy strechy 
nad premietačom v amfiteátri. Zákonodarcovia sa 
v rozprave o rozpočte dožadovali vysvetlenia, prečo 
tržby z filmových predstavení neodrážajú nedávne in-
vestície mesta do ozvučenia a kúrenia. Riaditeľ MsKS 
Peter Szabo uviedol, že v Senci len postupne vytvára-
jú kultúrne prostredie s mozaikou služieb, ku ktorým 
patria aj šatne, bufet a ďalšie. Poslanci sa zaujímali 
o výšku nájomného za priestory v MsKS. Podnikateľ-
ské subjekty tu platia podľa riaditeľa inštitúcie jedny 
z najvyšších nájmov v Senci.  Uviedol, že pri tvorbe 
výšky nájomného zohľadňuje rôzne faktory, medzi nimi 
i stabilitu nájomcov či priestory bez samostatných 
vchodov.                                                              (kd)

Hospodárenie mestských organizácii v roku 2003
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Úlohy zástupcu primátora prijali poslanci se-
neckého parlamentu. Viceprimátorka Helena 
Nemcová v plnej miere zastupuje primátora 
v prípade jeho neprítomnosti na základe po-
verenia. Metodicky riadi a usmerňuje komisie 
mestského zastupiteľstva. Návrhy a podnety 
z komisií prenáša do mestskej rady a mest-
ského zastupiteľstva. Usmerňuje prácu prí-

spevkových organizácií zriadených mestom 
na plnenie úloh vyplývajúcich z dôvodu ich 
zriadenia a uznesení mestského zastupiteľ-
stva. Zabezpečuje efektívne a racionálne pl-
nenie rozpočtu v oblasti čistoty mesta, ochra-
ny a tvorby životného prostredia. Zástupkyňa 
primátora vykonáva svoj post na plný úväzok 
v súlade so štatútom mesta.                     (red)

Definovali úlohy viceprimátorky

Z diára vedenia mesta
- jednanie so zástupcom firmy Nautilus ohľadom 
riešenia zmluvných vzťahov s mestom 
- zasadnutie Rady ZMOS na Štrbskom Plese 
- zasadnutie komisie cestovného ruchu (príprava 
Seneckého leta, karnevalu, zahájenia letnej turistickej 
sezóny a iné)
- pracovný obed s riaditeľom Kultúrneho strediska 
v Mosonmagyaróváre Lajosom Börondim ohľadom 
zabezpečenia kultúrneho leta v rámci cezhraničnej 
spolupráce 
- rokovanie so zástupcami firmy Körte - Organica 
v Budapešti o možnostiach čistenia dna Slnečných 
jazier prirodzenou biologickou cestou 
- zasadnutie komisie verejného poriadku (predo-
všetkým riešenie sťažností obyvateľov Senca)
- stretnutie so seneckými ochranármi „Ľudia vní-
mavo zmýšľajúci“ o ochrane verejnej zelene v areáli 
Slnečných jazier a meste
- jednanie s členmi Dobrovoľného hasičského zboru 
v Senci o zabezpečení súťaží v rámci cezhraničnej 
spolupráce
- jednanie so zástupcami Ministerstva hospodárstva 
a Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja o kri-

tériach predloženia europrojektov na rok 2003
- rokovanie so zástupcom firmy Bratislavské 
štrkopiesky ohľadom riešenia zmluvných vzťahov 
s mestom
- zasadnutie komisie výstavby (predovšetkým prero-
kovanie návrhu Územného plánu mesta)
- zasadnutie komisie kultúry, športu a rozvoja 
vzdelávanie (udelenie Ceny mesta a Ceny primátora, 
organizácia Seneckej olympiády)
- zasadnutie krízového štábu mesta Senec (plnenie 
opatrení CO na ochranu obyvateľstva)
- rokovanie s podnikateľmi a majiteľmi pozemkov na 
lokalite Hlboké jazero (Guláška) o koncepcii a rozvoji 
rekreačnej zóny
- výročná členská schôdza miestnej organizácie Slo-
venského zväzu telesne postihnutých a Slovenského 
zväzu postihnutých civilizačnými chorobami v Senci
- zasadnutie Mestskej rady
- jednanie s obyvateľmi Tureckej ulice vo veci rušenia 
nočného kľudu reštauračnými zariadeniami
- rokovanie o cyklotrase medzi mestami Senec 
a Pezinok so zástupcami Mestského úradu Pezinok
- jednanie so zástupcami Regionálnej rozvojovej 
agentúry Senec - Pezinok ohľadom predreferendovej 
kampane v Senci

Pod lupou 
Výhražný list na OO PZ 
v Senci
Pre trestný čin šírenia poplaš-
nej správy sa začalo 25. marca 
trestné stíhanie na doposiaľ neznámeho páchateľa. 
V poštovej obálke odoslal na adresu OO PZ Senec na 
Lichnerovej ulici výhražný list, v ktorom sa vyhráža, 
že v priestoroch policajnej stanice je umiestnený 
výbušný nástražný systém. Obsah listu vyvolal 
vážne obavy medzi zamestnancami OO PZ Sc a OR 
PZ Sc, ktorí v dôsledku vykonaných opatrení nutných 
na preverenie uvedenej správy museli opustiť praco-
visko. Celý objekt bol prehľadaný špeciálne cvičeným 
policajným psom. Pravdivosť správy sa nepotvrdila.

Jarné samovraždy
V jednom marcovom týždni OR PZ Senec zaznamena-
lo dvoch samovrahov, ktorí sa rozhodli sami ukončiť 
život zhodným spôsobom - obesením. Priama súvis-
losť medzi týmito dvomi prípadmi je vylúčená.  V pr-
vom prípade obeť zanechala rozlúčkový list, v ktorom 
svoje počínanie objasňuje. Na svoj zámer použila 
povalu rodinného domu.  V druhom prípade išlo o  ro-
deného Ružomberčana, ktorý sa previnil podvodným 
konaním a zanedbaním povinnej výživy, po ktorom 
bolo vyhlásené policajné pátranie. Svoj úmysel sa 
mu podarilo naplniť neďaleko od Senca smerom na 
Bratislavu v jednom z miestnych hájov. Pri oboch 
prípadoch je cudzie zavinenie vylúčené.        

Pri vlámaní zaspal 
Do priestorov rodinného domu sa 26. marca vo 
večerných hodinách vlámal muž stredného veku. 
Chcel sa obohatiť „možným úlovkom“, ale spozoroval 
uskladnené alkoholické nápoje, ktorým nedokázal 
odolať. Až tak sa „spoločensky unavil“, že nevedel 
opustiť priestory pivnice a zaspal. Našiel ho tam 
až prekvapený majiteľ, ktorý oznámil vlámanie na 
policajnú stanicu. Po príchode policajnej hliadky bola 
následne zavolaná aj rýchla zdravotnícka pomoc. 
Páchateľ bol obvinený z trestného činu krádeže 
vlámaním.
                                    Ľuboš Homola, OR PZ Senec

Za posledný mesiac zmizlo sedem áut
V uplynulom období od začiatku 1.3. do 24.3. 2003 
bolo na území OR PZ Senec zaznamenaných 25 
dopravných nehôd. Pri marcových dopravných 
nehodách sa ťažko zranila jedna osoba. Žiaľ, už 
nemôžeme konštatovať skutočnosť, že alkohol sa 
našim vodičom vyhýba, ako sme konštatovali minulý 
mesiac. V jednom prípade vodič motorového vozidla 
požil alkohol pred vedením vozidla a následne po 
spôsobení dopravnej nehody mu bolo nameraných 
nad 1,7 promile. Doposiaľ celková  škoda na našich 
cestách bola vyčíslená do výšky 1 070 tisíc Sk. 
Na úseku dopravy bolo v našom okrese zistených 
237 dopravných priestupkov. Najčastejšie boli 
zaznamenané priestupky porušovania podmienok 
cestnej premávky v oblastiach: telefonovania počas 
jazdy, nedodržanie maximálnej povolenej rýchlosti, 
nepripútanie sa bezpečnostnými pásmi, nespôso-
bilé motorové vozidlo. Doposiaľ bolo zadržaných 
osem vodičských preukazov, z toho dva za požitie 
alkoholických nápojov pred jazdou, dvadsať jeden 
osvedčení o evidencii vozidla a dva páry evidenčných 
tabuliek. V našom okrese bolo od začiatku mesiaca 
odcudzených sedem motorových vozidiel, nájdené 
jedno a do štyroch bolo vykonané vlámanie.           
                                                                         OR PZ

Chrípka na ústupe
Celým svetom prechádzajú rôzne čudné infekčné ocho-
renia. U nás sa udomácnila chrípka s ťažkým priebehom, 
ktorú sprevádzali bolesti hlavy, vysoké teploty, bolesti tzv. 
celého človeka.
Ani Senec toto ochorenie neobišlo, a preto nás zaujímalo, 
aký priebeh mala chrípka v meste na poliklinike. 
Náš záujem sa týkal Pohotovostnej služby a detí. Ako nás 
informovala M. Strehárska, po hláseniach z Čiech sa prvá 
vážnejšia vlna dostavila v polovici februára. Za 24 hodín sa 
na pohotovosti v tomto období ošetrilo okolo 50 pacientov 
a z toho viac ako 60% tvorilo chrípkové ochorenie.
Službukonajúci lekári mohli poskytnúť len recept, na ktorý 
si vo večerných a nočných hodinách mohli pacienti vybrať 
lieky iba v Bratislave. Navyše pacienti sa museli sami 
dostaviť na pohotovosť, pretože počas noci slúži iba jeden 
lekár a ten musí byť pre vážne prípady vždy k dispozícii.
Iná nebola situácia ani u detí, s tou výnimkou, že podľa 
MUDr. A. Somogyiovej začali deti chorľavieť vo väčšom 
počte až koncom februára. Chrípka aj v tomto prípade 
postihla viac ako 60% detí, zvyšok tvorili iné ochorenia. 
Zlom nastal až počas jarných prázdnin. Ku koncu marca 
už „deckári“ hlásili klesajúcu tendenciu.
Počas kritického obdobia bolo zistené, že najodolnejší 
voči chrípke boli stredoškoláci a kojenci. Na otázku, či sa 
dá použiť prevencia pre budúcnosť, MUDr. A. Somogyiová 
povedala: „C vítamín, čerstvá zelenina a ovocie. Nie sú 
dôležité drahé južné plody, dostačujúce sú jablká, zo 
zeleniny mrkva, listová zelenina a vo veľkom množstve 
pohyb na čerstvom vzduchu. Významnú úlohu zohráva aj 
očkovanie. Najvhodnejším obdobím je koniec septembra 
– začiatok októbra. Prípadne začiatok januára. Očkovaní 
môžu byť len úplne zdraví jednotlivci.“ A že to stojí za to, 
môžu potvrdiť všetci, ktorí túto zimu chrípku vďaka očko-
vaniu nedostali.                                      

         
     Monškov

Aj to je možné
So sprejermi sa za posledných desať rokov roztrhlo 
vrece. Západný boom k nám prenikol v jednej z najne-
žiadanejších foriem. My môžeme iba skonštatovať, 
že je tu. Akosi nič proti nemu nezmôžeme. Čmáranice 
„zdobia“ budovy, okná, brány, novostavby.
Aktéri nemajú zábrany. Smutné je, že sú to väčši-
nou „násťroční“, ktorí doma v nočných hodinách 
asi nikomu nechýbajú. A keby len oni. Ale asi ani 
peniaze, ktoré za kúpu vyhodia nie v desiatkach, 
ale stovkách korún. Alebo že by boli spreje „kúpe-
né“ či „zadarmo“?
Dni bežia a s nimi pribúdajú aj nič nehovoriace 
hieroglyfy. Zároveň však prichádza prekvapenie. 
Pri bráne vo večerných hodinách zazvoní rodina: 
„Viete, náš syn vám pomaľoval plot. Chceli by 
sme škodu finančne vyrovnať.“ Vzápätí prichá-
dza ospravedlnenie a ako reakcia obrovský údiv 
majiteľa plotu. Krátkym prikývnutím a podaním 
rúk prichádza uspokojenie. Chvalabohu, aj toto je 
v dnešnej dobe možné!                           Monškov

U P R E S N E N I E
V marcovom čísle Senčana sme uverejnili správu 
o ocenení Vynikajúca podnikateľka SR 2002. Do-
plňme, že pani Nina Milecová získala cenu ako spo-
lumajiteľka firmy B.M.B. Senec, s.r.o.      Redakcia

P O Z N Á M K A
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Nečistoty zo seneckých 
ciest salo auto

Do ulíc Senca vyrážal počas dvoch marcových 
týždňov zametací stroj. V podstate odštartoval 
jarné upratovanie v Senci. Nahromadené nečistoty 
z mestských komunikácií mizli po zime v útrobách 
vozidla, ktoré pracuje na princípe nasávania. To, čo 
pozametá, nasáva do bunkru, ktorý vyprázdnia, čiže 

odpad nezostáva na ulici. Ako nám vysvetlil vodič 
zariadenia Ľubomír Chrenko, auto cesty navyše 
kropí a nepráši tak ako na Slovensku bežne pou-
žívané zametacie stroje. Komplikácie mu prvé dni 
spôsobovala kamenná drť a hlina pri obrubníkoch. 
Množstvo odpadu upchávalo sacie hadice a na krát-
kom úseku sa nádrž hneď naplnila. Podľa primátora 
Karola Kvála je cena prenájmu zametacieho vozidla 
porovnateľná s ostatnými menej výkonnými variant-
mi. Do ulíc mesta by sa mal stroj vrátiť v polovici 
apríla.                                                                 (kd)

Bohatšie regióny v tomto spoločenstve 
pomáhajú zvyšovať životnú úroveň chudob-
nejších. Nenechajme si ujsť túto príležitosť 
a nájdime si čas na účasť v referende, pre-
tože každý hlas rozhodne. 

Európska štafeta mladých
Regionálne zábavno-športové hry
Milí priatelia,
pozývame vás na podujatia, ktoré sa uskutoč-
nia v našom meste pri príležitosti blížiaceho 
sa referenda o vstupe Slovenska do Európ-
skej únie. Úrad vlády Slovenskej republiky 
podporil aktivity pre mladých ľudí z regiónu 
Podunajska – okresu Senec.
V období od 11. apríla do 10. mája sa uskutočnia 
stretnutia pri hudbe, v prírode, zábavných hrách 
a športe v našom meste, na ktoré pozývame 
mladých ľudí zo Senca a zo širokého okolia.

Program 
Symbolický ŠTART Európskej štafety mladých 
do Európy vám pripomenie výzdoba, v ktorej 
bude dominovať symbolika Európskej únie 
– maskot mesta Senec bude roznášať letáky 
a oslovovať verejnosť s ponukou na diskusie.

11. apríla 2003 – piatok 15.00 – 18.00 hod. 
ŠTAFETOVÁ TRASA MESTAMI EURÓPY
Miesto: Senec, Pešia zóna (Lichnerova ul.) 
a okolie, Kultúrny dom a okolie
Po meste budú rozmiestnené stánky, ktoré 
budú symbolizovať jednotlivé mesta Európy 
a pri nich budú diskusie predstaviteľov verejnej 
správy z miest a obcí  Podunajska k aktuálnym 
problémom mladých ľudí o ich perspektívach 
po vstupe Slovenska do Európskej únie. Tri hu-
dobné skupiny a plno hier a zábavy budú spre-
vádzať toto symbolické putovanie po Európe. 

26. apríla 2003 – sobota 15.00 – 17.00 hod.
ŠTART – SLOVENSKO
Koncert folkových a country skupín s hosťami 
– Zuzkou Homolovou a Samkom Smetanom
Miesto: Senec, Kultúrny dom
Koncert štyroch skupín budú moderovať 
študenti politológie Trnavskej univerzity, ktorí 
budú diskutovať s ostatnými hosťami na kon-
certe o možnostiach štúdia, poznávania a prá-
ce v krajinách Európy. V predsálí budú stoly 
s informačnými materiálmi, okolo ktorých sa 
bude diskutovať.

3. mája 2003 – sobota 10.00 – 12.00 hod.
ODDYCHOVÁ ZÓNA v krajine EURÓPA
Piknik na lúke s ochrancami životného prostre-

dia, priaznivcami prírody a všetkými kama-
rátmi, ktorým leží na srdci kultúrne prírodné, 
vidiecke a mestské prostredie. 
Miesto: Senec, Slnečné jazerá - sever lúka pri 
tobogane
Na stretnutí sa bude dedatovať o enviromentál-
nej politike Európskej únie. Popri rozhovoroch 
s ochrancami životného prostredia a kamarátmi 
prírody budú pre vás pripravené terénne športo-
vé hry, beh, prekážky, bicykle  a veľa pohody.

10. mája 2003 – sobota 17.00 – 20.00 hod.
CIEĽ – EURÓPA
Míting mladých ľudí z regiónu. Verejné vystú-
penia študentov VŠ a predstaviteľov mládež-
níckych organizácií zo Slovenska a zahrani-
čia. Discoshow.
Hosť mítingu: Ľubo Roman – župan Bratislav-
ského samosprávneho kraja.
Miesto: Senec, Slnečné jazerá – juh, priestor 
s pódiom pri Amure

SRDEČNE VÁS 
POZÝVAME!
Predrefrendové podujatia 
sú pripravené v rámci pro-
jektu 64-MP-3-03, podpo-
reného Úradom vlády SR.

FIATALOK  EURÓPÁJA  
- Regionális szórakoztató és 
sportrendezvény

Kedves fiatal barátaink!
Szeretettel meghívunk ben-
neteket rendezvényünkre, 
melyet Szlovákia Európai 
Únióhoz való csatlakozá-
sáról szóló közelgő népszavazás  alkalmából 
rendezünk  városunkban. A Szlovák Kormány-
hivatal is támogatja a Dunamenti Régió fiatal-
jait megszólító kezdeményezésünket - így ter-
mészetesen a szenci járás rendezvényeit is.
2003.április 11-e és május 10-e között találko-
zókat szervezünk városunkban fiatalok részére, 
ahonnan nem hiányozhat majd  a jó zene,szóra-
kozás és a sport sem.Minden rendezvény  kinn 
zajlik majd a szabadban,melyre minden szenci 
és környékbeli fiatalt sok szeretettel várunk.

Műsorok és időpontok
SZIMBOLIKUS RAJT - az Európai Únió  szim-
bólumai jelképezik,melyek városszerte a díszí-
tés részét  alkotják majd. A várost jelképező 
bábu röplapok osztogatásával ösztönzi majd 
a nagy nyilvánosságot a párbeszéden való 

részvételre, melyen helyi és országos szin-
ten ismert személyiségek ismertetik majd az 
Európai Únióhoz való csatlakozásról szóló 
népszavazáson való részvétel fontosságát, va-
lamint  az EU tagság  előnyeit és hátrányait.

2003. április 11. péntek 15.00-18.00
Európa városai - összekötő útvonal
Városszerte standokat helyezünk majd el me-
lyek egy-egy európai várost jelképeznek, 
mellettük folyik majd a párbeszéd a város 
és a Dunamenti Régió tisztségviselőivel 
a fiatalok aktuális gondjairól valamint lehető-
ségeikről az úniós csatlakozás után. Három 
zenekar és sok-sok szórakozás kíséri majd ezt 
a szimbolikus európai vándorlást.
Helyszín: Szenc - Sétáló utca /Lichner utca/ és 
környéke, a kultúrház és környéke

2003. április 26. szombat 15.00 – 17.00
SZLOVÁKIA RAJTOL
Népi zenekarok és country csoportok kon-
certjei. Vendégek: Zuzka Homolová, Samko 
Smetana és még sokan mások.
A négy zenekar koncertjét a nagyszombati 
egyetem politológiai karának diákjai vezetik 
majd, akik egyúttal részt vesznek a vendé-
gekkel folytatott párbeszédben is, valamint 
ismertetik a szlovákiai fiatalok továbbtanulási 
és munkavállalási lehetőségeit Európa orszá-

gaiban, ahogy ezen országok közelebbi me-
gismerésének módját is.
Az előcsarnokban gazdag információs anyag  
és eszmecserére váró csoportok fogadják 
majd az érdeklődőket. 
Helyszín: Szenc – Kultúrház

2003. május 3. szombat 10.00 - 12.00 
Pihenőzóna  EURÓPA ORSZÁGBAN
Piknik a szabadban természetvédőkkel, a ter-
mészet kedvelőivel és minden baráttal, akik-
nek szívügye a kultúrált, természetes vidéki és 
városi környezet.
Helyszín: Szenc, Napfényes Tavak – északi 
part a tobogán mellett

2003. május 10. szombat   17.00 – 20.00
CÉL - EURÓPA
Záróünnepség: - régiónk fiataljainak találko-
zója
- egyetemista fiatalok nyilvános fellépése
- hazai és külföldi ifjúsági szervezetek képvise-
lőinek előadása az Európai  Únióról
- diszkóshow
- közben 18.00 órakor Ľubo Roman  a Pozso-
ny megyei Önkormányzat elnöke szól a jelen-
levőkhöz
- diszkóshow-folytatás
Helyszín: Szenc, Napfényes Tavak - déli part, 
az Amúr szálló melletti pódium.

Dokončenie zo s. 1
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Na konzultáciu sa v stredu 11. marca dostavili 
na Mestský úrad v Senci podnikatelia z centra 
mesta, zaoberajúci sa reštauračnými služba-
mi. Témou rozhovorov boli záhradné sedenia 
pred podnikmi.
Vytvorením záhradného sedenia seneckí 
podnikatelia automaticky zaberajú verejné prie-
stranstvo. Vyplývajú z toho finančné náklady 
na poplatky do mestskej pokladnice. Pokiaľ by 
sa malo mesto držať verejno-záväzného naria-
denia, poplatky by mohli za jedno sedenie 
činiť aj niekoľko desiatok tisíc korún ročne. 
„My chceme, aby Lichnerova ulica a centrum 
ožilo,“ deklaroval zámer mesta prednosta 
MsÚ v Senci Henrich Polakovič. Mesto preto 
hľadá kompromisy a ponúka seneckým pod-
nikateľom možnosť prenajať si priestranstvo 
za prijateľnú cenu. 
Mesto si však stanovuje niekoľko podmienok: 
údržba čistoty počas celého roka a estetické 
hľadisko (predovšetkým reprezentatívne stolič-
ky). Podnikateľom vedenie mesta odporučilo 

predložiť projekt záhradného sedenia. Pokiaľ 
splní vizuálne požiadavky a podnikateľ pre-
ukáže dostatočnú výšku preinvestovaných 
finančných prostriedkov, mesto sa nebráni ná-
jomnému vo výške symbolickej sumy. Očaká-
va sa, že ušetrené financie podnikatelia znova 
investujú do skrášlenia prostredia v okolí reš-
tauračného zariadenia. Z estetického hľadiska 
by výtvory posudzovala osobitne zriadená 
komisia. Rozdelí ich do viacerých kategórií, 
podľa ktorých sa odvodí výška nájomného. 
Podnikatelia na stretnutí žiadali dlhodobé ná-
jomné zmluvy. „Aby sa nezmenila zmluva, keď 
sa zmení klíma v meste. S mestom sa nedá 
hádať,“ povedal jeden z nich. Niektorí pripo-
menuli, že záhradné sedenia priťahujú zlode-
jov. Kradnú sa rastliny, kvetináče, stoličky (len 
o plastové zlodeji záujem nemajú). Podnikate-
lia podotkli, že problematiku by dokázal riešiť 
kamerový systém. „Radšej by sme naňho 
prispeli. Odpadli by tiež ťažkosti so spejermi,“ 
uviedli.                                                         (kd)

Na záhradné sedenia nájomné zmluvy

„Pred letnou sezónou čaká záhradné 
sedenia rekonštrukcia.“

Priateľské stretnutie seneckých
a pezinských podnikateľov

Na pozvanie pezinských podnikateľov zavítali ich 
seneckí kolegovia 18. marca do Pezinka. Priateľ-
ského stretnutia sa zúčastnil i primátor Senca Ka-
rol Kvál. Medzi prítomnými členmi Spolku senec-
kých podnikateľov (SSP) bol predseda Ing. Tibor 
Tóth, Ing Peter Kompán, Ján Topor, Štefan Kollát, 
Ing. Tibor Šušla, Ján Szabo, Ing. Jaroslav Vavrík, 
Róbert Poór, Tibor Labuda. Členov SSP privítal 
predseda predstavenstva Klubu pezinských pod-
nikateľov (KPP) Ing. Vojtech Gottschall. Predseda 
SSP informoval o dianí v Senci a vyzdvihol potre-
bu spolupráce a vzájomného prepojenia medzi 
mestami. Pezinčania pripomenuli význam vstupu 
do Európskej únie, ktorý sa odrazí na rozvoji 
okresných miest. Upozornili tiež na výhodu Senca 
v Slnečných jazerách. Na seneckého primátora 
sa obrátili s otázkou, ako bude pokračovať revi-
talizácia jazier. Podľa jeho slov mesto vynaloží čo 
najväčšie úsilie, aby vyčistili jazerá a Senec zostal 
silným rekreačným centrom. 
KPP aktívne pracuje od roku 1994. Dnes vo 
voľnom občianskom združení pracuje 35 členov. 
Spolok vydáva už ôsmy rok časopis Pezinský 
podnikateľ, distribuovaný zdarma. Predseda klu-
bu vyzdvihuje súčasnú úroveň mesta Pezinok, čo 
považuje i za zásluhu klubu podnikateľov. Pezin-
skí podnikatelia sú členmi Živnostenskej komory 
a riadia sa heslom - čo remeslo, to živnosť.

          Ing. Peter Kompán 
          tajomník Spolku seneckých podnikateľov

Desať miliónov
pre NTC z lotérií?

Na výstavbu Národného tréningového centra 
v Senci pre Slovenský futbalový zväz chce Minis-
terstvo školstva SR dať 10 miliónov korún. Rezort 
školstva prerozdelí dovedna vyše 78,6 miliónov 
korún na materiálno – technické zabezpečenie 
vrcholových športovcov, športovcov so zdravot-
ným postihnutím a na rôzne športové zariadenia. 
Okrem Senca sa uvažuje napr. o podpore špor-
tovcov – účastníkov nadchádzajúcich olympij-
ských a paralympiskych hier. Financie by mali 
pochádzať z príjmov za lotérie a iné podobné hry. 
V súčasnosti je príslušný materiál z dielne rezortu 
školstva v medzirezortnom pripomienkovom ko-
naní.                                                             (red)

Tento rok si pripomíname 140. výročie 
vzniku Matice slovenskej, ktorá bola zalo-
žená v roku 1963 v Martine.

Nácvik spevokolu pri MOMS v Senci je 
každý pondelok o 19:00 hod. v Kultúrnom 
dome v Senci. Srdečne pozývame záujem-
kyne, ktorým sa páčia naše národné a iné 
piesne a chceli by sa takýmto spôsobom 
a nezištne realizovať.

Plán činnosti MOMS
- Pripravujeme návštevu divadla v Bra-
tislave. Ide o divadelné predstavenie 
„Sekretárky“ na Malej Scéne. Zatiaľ sme 
v poradovníku na lístky. Bližšie informácie 
včas uverejníme, aby ste sa mohli zúčast-
niť v hojnom počte.

- V sobotu 31. mája chystáme výlet pod 
názvom Po stopách Ľudovíta Štúra. Trasa 
výletu  je nasledovná: MODRA – PEZINOK 
– JABLOŇOVÉ. Odchod zo Senca je o 6:
20 hod. Linkovým autobusom do Modry. 

- Koncom júna chystáme ďalší veľmi zaují-
mavý výlet – tentoraz to bude SPLAV RIE-
KY MORAVY. Bližšie informácie o presnom 
termíne včas uverejníme. 

Na seneckom „kurze 
prvej pomoci“ 49 ľudí

Miestny spolok Slovenského Červeného krí-
ža v Senci usporiadal „Kurz prvej pomoci“. 
V spolupráci so Strediskom sociálnych služieb 
v Senci sa v ich priestoroch uskutočnilo osem 
prednášok v trvaní 16 hodín. Celkovo sa pri-
hlásilo 49 účastníkov, ktorí absolvovali pred-
nášky o stavbe ľudského tela, srdci a jeho 
činnosti, krvi, o infekčných ochoreniach, zá-
sadách prvej pomoci s praktickými ukážkami 
a obväzovými technikami, atď. Najväčší dôraz 
však školitelia, MUDr. Eva Hučalová a Miroslav 
Guryča, venovali resuscitácii postihnutého 
v bezvedomí. Kurz, zavŕšený testom, úspešne 
absolvovalo 30 účastníkov.
Veríme, že mnohí z nich si „oprášili svoje ve-
domosti“ z oblasti poskytovania prvej pomoci 
a mnohí získali nové informácie, ktoré budú 
schopní v budúcnosti bez problémov uplatniť 
pri záchrane nejedného ľudského života.

                         Predsedníctvo SČK v Senci

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy 
v Senci pozýva na jarný verejný 
koncert, ktorý bude 9. apríla o 17:30 
hod. v Kultúrnom dome. Vystupujú žiaci 
všetkých odborov. Všetkých srdečne po-
zývame.

MATIČNÉ OKIENKO

Pozývame Vás do novootvorenej Predajne 
textilných látok v MsKS v Senci.

Mladý pár kúpi dvojizbový byt v Senci. 
Nájde sa dnes ešte niekto, komu nejde len 
o zisk? Tel.: 0908 783 331

Dám do prenájmu zariadený 1-izbový byt 
s balkónom a telefónom v Senci. Tel.: 0904 
805 792.
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Na jar viac požiarov
Vlani na Slovensku zaznamenali hasiči naj-
viac požiarov v mesiaci apríl. Nárast požiarov 
v jarných mesiacoch zapríčinilo vypaľovanie 
trávy a suchých porastov. Z vykonanej analý-
zy požiarovosti vyplýva, že najviac požiarov 
v predchádzajúcom období vzniklo v prírod-
nom prostredí. V okresoch Pezinok a Senec 
vzniklo 6 požiarov lesných porastov s priamou 
škodou 46 500 Sk.
V jarnom období veľa spoluobčanov začína 
„jarné upratovanie“ v záhradách a vinohra-
doch, pričom za najlepší spôsob upratovania  
považuje pálenie suchej trávy alebo raždia. 
V mnohých prípadoch si však občania neu-
vedomujú, aké škody môžu svojím konaním 
– spaľovaním odpadu, vypaľovaním trávy, v prí-
rodnom prostredí spôsobiť.
Toto obdobie je taktiež spojené so zvýšeným 
pobytom turistov v prírode, ktorí častokrát ne-
rešpektujú vyznačené a proti voľnému šíreniu 
ohňa zabezpečené ohniská a zakladajú oheň 
na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozširova-
niu. Nedôslednosťou fajčiarov už tiež vzniklo 
v prírodnom prostredí niekoľko požiarov. Faj-
čenie vôbec je jednou z najčastejších príčin 
vzniku požiarov.

kpt. Ing. Eva Orlická
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného 
zboru v Pezinku, oddelenie požiarnej prevencie

Kto za to môže?
Do očí bijúce sú preplnené kontajnery v Senci. 
Porozhadzovaný odpad v ich okolí špatí život-
né prostredie a súčasné je témou na debatu, 
kto za to môže. Stanovisko Mestského úradu 
v Senci je nasledovné: „Mesto sa nemôže 
starať o majetok niekoho iného!“ V súčasnosti 
vlastní zhruba 50 bytov, väčšinou ide o nepla-
tičov. Drvivá väčšina bytov v Senci je v súk-
romnom vlastníctve. Pokiaľ kapacita kontaj-
nerov pre obyvateľov bytovky nepostačuje, 
majitelia bytov by sa mali obrátiť na svojich 
správcov. Tí môžu kúpiť alebo prenajať ďalší 
kontajner. Častokrát však neporiadok vzniká 
zásluhou prístupu ľudí. Vyniesť smeti posie-
lajú malé deti, ktoré do nádob nedočiahnu. 
Prípadne sa snažia do nich napchať objemný 

odpad. Pritom je v Senci zdarma k dispozícii 
Zberný dvor komunálneho odpadu. Nachádza 
sa v areáli bývalého družstva pri výjazde zo 
Senca smerom na obec Reca. Otvorené je 
v utorok až piatok v čase od 10:00 h do 18:00 
h, v sobotu od 8:00 h do 16:00 h. V zbernom 
dvore je možné skladovať elektrický šrot, bio-
logicky rozložiteľný odpad, odpadové olovené 
akumulátory, odpadové Ni – Cd akumulátory, 
odpadové batérie s obsahom ortuti, odpadové 
suché galvanické články, odpad z ortuti, ortu-
ťové výbojky a žiarivky, odpadové pneumatiky 
a ich odrezky, objemný odpad z obcí, odde-
lene vytriedený domový odpad s obsahom 
škodlivín.                                                     (kd)

Redakcia Senčana požiadala o odborné posúdenie 
škodlivosti uskladnenia odpadu na lokalite (pri dru-
hej bráne na Slnečných jazerách – sever) predsedu 
komisie životného prostredia a poslanca Mestské-
ho zastupiteľstva v Senci Jána Maglockého. 
Vykonal som obhliadku danej lokality a zistil som 
dve krajne nepriaznivé skutočnosti. Hoci ide 
o areál v oplotení rekreačnej časti Slnečné jazerá 
– sever, hromadí sa tam  čierna neriadená skládka 
komunálneho odpadu, napr. pestrá suť z buračiek, 
prestavby kúpelní, WC, Pet fľaše, plasty, fólie, bio 
odpad, pálené hromady odpadu, vypálená plocha 
trávy... Odhadom by som priznal asi 25 fúr náklad-
ných áut. Vybágrovaná rozsiahla štrková jama na 
najnižšom bode dosahuje hladinu podzemnej vody, 
preto je možnosť intoxikácie na priepustnom štrko-
pieskovom podklade veľmi veľká. 
Zdanlivo najmenej nebezpečne pôsobí odhadom 
12-15 m3 drte a prachu zo zimného posypu komu-
nikácii. Bez poznania pôvodu sa jeho nebezpečnosť 
nedá presne odhadnúť. Otázne je, či bol posyp obo-
hatený o soli, alebo nie. Ďalej, ak bol zbieraný iba 
z chodníkov, je menej škodlivý ako posyp z ciest, 
kde je prach sýtený aj ropnými produktmi, najmä 
olejmi. Bez ohľadu na to, aký je ďalší úmysel s touto 
lokalitou, považujem 
ukladanie akéhokoľ-
vek odpadu, aj dočas-
ne, za nevhodné.

Ing. Ján Maglocký, 
predseda komisie 
životného prostredia

K      V  E  C  IOtvorený list
Vážený pán primátor,

už niekoľko dní čistí ulice Senca zametací stroj 
(firma Slovasfalt). To je chvályhodné, veď po 
zimnej údržbe komunikácií treba odstrániť prach 
a nečistoty. Lenže je zarážajúce a, obávam sa, 
i nezákonné, že takto zozbieraný odpad z ulíc 
vysýpa čistiace vozidlo do kalovej jamy v tesnej 
blízkosti Slnečných jazier (viď fotodokumentá-
cia). Veď kalová jama je pripravená na ukladanie 
kalu z čistenia jazier a nie je to žiadna skládka 
tuhého a možno kontaminovaného odpadu. 
Vzniká nebezpečný precedens, že sa odkalisko 
zmení na nekonktrolovateľnú divokú skládku aj 
iných odpadov. Preto sa pýtame, kto a na zákla-
de akých predpisov nariadil vysýpanie nečistôt 
z ulíc Senca do tejto kalovej jamy? Neporušuje 
sa zákon na ochranu vôd, najmä s ohľadom na 
ochranu Slnečných jazier? Veď nečistoty z ulíc 
môžu obsahovať okrem inertného aj chemický 
posypový materiál, toxické látky z motorových 
vozidiel a pod. Vážený pán primátor, v predvo-
lebnej kampani ste sľubovali rešpektovanie zá-
konov, informovanosť občanov a medzi svojimi 
prioritami aj ochranu a revitalizáciu Slnečných 
jazier. Žiadam Vás preto o verejné vysvetlenie 
problému vysýpania odpadu z ulíc Senca do ka-
lovej jamy (prostredníctvom časopisu Senčan) 
a o okamžité zastavenie tejto činnosti, ak nie je 
v súlade s predpismi a s vedomím a súhlasom 
kompetentných orgánov.
Vážená pani redaktorka Dugovičová, dúfame, 
že tento list aj s fotodokumentáciou uverejníte 
v najbližšom vydaní Senčana aj napriek tomu, 
že je to list kritický.

                       Chatári - Slnečné jazerá Sever

Vážený pisateľ,
som veľmi rád, že si všímate dianie v meste 
a zaujímate sa o životné prostredie. Zame-
tací stroj uskladňoval posypový materiál na 
mieste, o ktorom píšete, so súhlasom mesta 
dočasne. Išlo o kamennú drť zozbieranú 
z komunikácii Slnečných jazier a mesta. 
Uvažovali sme nad tým, že by sme ju pre-
osiali, uskladnili na vhodnom mieste a po-
užili i počas nadchádzajúcej zimnej sezóny. 
Vzhľadom na znečistenie hlinou to však ne-
bude možné. Materiál plánujeme najneskôr 
do 15. apríla odviezť na skládku tuhého ko-
munálneho odpadu. Priestor bude očistený 
a daný do pôvodného stavu. Vážený pisateľ, 
dúfam, že v budúcnosti nájdete odvahu a pri 
ďalších podnetných návrhoch sa pod Váš 
otvorený list podpíšete.

                      Ing. Karol Kvál, primátor Senca

Chatári zo Slnečných jazier – sever prehliadli 
na mieste, o ktoré sa zaujímali tvoriacu sa 
divokú skládku. 
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OTÁZKA
Dokedy bude na Námestí 1. mája 
v Senci stáť vianočný stromček?
V čase, keď vyjde Senčan, bude pravdepo-
dobne už odstránený. Likvidácia vianočného 
stromčeka sa omeškala, pretože mesto hľa-
dalo lacnejší spôsob riešenia oproti minulým 
rokom. 

LIST ČITATEĽA
Sfarbená voda
Reagujem na článok v marcovom čísle „Sfar-
bená voda...“. Poriadne ma rozčúlil. Keď si pani 
hygienička myslí, že voda bola nezávadná, 
nech ma navštívi, mám ju odloženú v chladnič-
ke a rada jej ju dám vypiť. Som zvedavá, ako jej 
bude chutiť. A to sme z nej varili nedeľný obed, 
lebo nás nikto neupozornil, že tečie taká voda. 
Biele prádlo mám zničené a to sa za 25 rokov, 
čo bývam v Senci, nestalo prvýkrát. A všetci 

sa tvária, že je všetko v poriadku. Moje deti 
mali po celom tele vyrážky a dcérka mala aj 
iné problémy. Kto mi zaplatí škody, ktoré nám 
vznikli? A tie desiatky litrov santovky, ktoré sme 
museli používať aj na umývanie? Pán Pastorík 
sa zmôže len na toľko, že „tomu sa nedá za-
brániť“. Čo tak aspoň slovko ospravedlnenia? 
A prísľub zľavy pri vyúčtovaní vody?
                                            Emília Lenoráková

VÝZVA
Prečítal som si ankety z marcového vydania 
novín Senčan. Väčšinou sú v anketách citovaní 
mladí ľudia, ktorí by radi niečo zmenili v našom 
meste. Stále sa ešte rátam medzi mladých 
a niektoré nápady považujem za dobré. Nie je 
to však len nápad, ale aj jeho realizácia, čo urobí 
Senec krajším pre mladých a všetkých občanov 
Senca a širokého okolia. Podarilo sa mi už pár-
krát niečo vymyslieť a za pomoci ľudí, ktorí majú 
záujem zveľadiť dianie v meste aj zrealizovať.

Minulý rok som sa podieľal na organizovaní 
MDD pod názvom Záchranné zložky deťom. 
Bola to akcia nielen pre deti, ale aj dospelých, 
kde bola možnosť vidieť v činnosti hasičov, 
policajtov, zdravotníkov.
Aj tento rok by sa mala uskutočniť podobná 
akcia, aspoň niektorí, ktorí sa na nej minulý 
rok zúčastnili, sú toho názoru.
A znovu sme na začiatku. Nápad je, aj chuť by sa 
našla, ale vybavovanie takejto akcie je namáhavá 
práca, ktorú strieda jedno jednanie za druhým. 
Celkovo to stojí veľa voľného času a námahy.
Rád by som aj touto cestou vyzval nielen mla-
dých Senca, ktorí sa cítia na to, zorganizovať 
alebo prispieť k zorganizovaniu takejto akcie, 
ktorí by prispeli nápadmi, svojim časom, mož-
nosťami, aby sa 11. apríla o 17:00 hod. zastavi-
li na chate PICCARD v Senci na Rybárskej ulici 
a skúsili si svoj nápad zrealizovať.
                            Člen organizačného štábu 
                            Záchranné zložky deťom

TRIBÚNA SENČANOV

Kam kráča Senec?
Má mesto víziu ku ktorej smeruje? Ako má 
vyzerať Senec a čo by v ňom nemalo chý-
bať? Aké služby sa majú v meste rozvíjať? 
Je potenciál mesta dostatočne využitý? 
Tieto otázky by mali byť zodpovedané v roz-
vojovom pláne Senca, ktorý nášmu mestu 
chýba. Cieľom takéhoto dokumentu je nájsť 
odpoveď na to, kde sme, ako sme sa sem 
dostali, kam smerujeme, kde by sme sa 
chceli dostať a ako sa tam dostaneme. Vízia 
by mala byť jednotná bez zmeny po každých 
voľbách. Rozvoj Senca by mal byť harmonic-
ký,  nie chaotický. Ide o dlhodobý spoločen-
ský prospech. Vo volebných programoch 
kandidátov do mestského zastupiteľstva 
sa objavuje len bezpečnosť a čistota, výni-
močne niečo iné a už vôbec sa nenavrhujú 
spôsoby, ako to dosiahnuť. Dôležitá je preto 
odbornosť v seneckej komunálnej politike 
a hlavne v oblastiach riadenia mesta, ktoré 
si vyžadujú flexibilitu a prispôsobovanie sa 
mesta novým podmienkam. 
Senec by sa mal v rámci svojej stratégie sna-
žiť prilákať nových investorov, nebyť pasívny 
a čakať, že prídu sami. Rovnako mať záujem 
o nových návštevníkov a nových obyvateľov 
mesta. V krajinách EÚ rastie súťaživosť me-
dzi mestami. Mesto by malo poznať svojich 
konkurentov v rámci danej lokality, regiónu  
a vedieť sa presadiť. Ak bude súťažiť o zís-
kanie zákazníkov, musí im ponúknuť určitú 
jedinečnú výhodu. Tým, kto by mal vedieť 
presadiť maše mesto, je mestský úrad. Cie-
ľom všetkých predstaviteľov Senca by malo 
byť zabezpečenie hospodárskeho rozvoja 
mesta s kvalitnou a  polyfunkčnou staveb-
nou štruktúrou, príťažlivým a bezpečným 
životným prostredím pre jeho obyvateľov 
i návštevníkov, kvalitnými službami, dostat-
kom príležitostí na kultúru, šport a rekreáciu. 
Tieto myšlienky predstavujú zjednodušenú 
víziu mesta. Senec by sa mal presadzovať 
sloganom: 
„Žite a pracujte tam, kde iní trávia dovolen-
ku.“
Senecký mestský marketing musí pochopiť 
hlavne potreby všetkých Senčanov, musí 

vedieť pracovať s verejnosťou. Základom je 
dosiahnutie spoločnej predstavy o meste 
s občanmi.  Ak sa obyvatelia s víziou sto-
tožnia, budú prispievať k jej dosiahnutiu. 
V opačnom prípade akákoľvek snaha mest-
ského úradu bude zbytočná, obyvatelia ju 
odmietnu. Ak ľudia uvidia, že kroky ich vole-
ných zástupcov smerujú k určitej vízii, budú 
aktívnejší a získajú motiváciu. A to bude opäť 
motivujúce pre mestský úrad. Vzťah mesta 
a verejnosti a ich vzájomná komunikácia 
predstavuje dôležitú súčasť marketingovej 
stratégie obce, ktorá má za cieľ budovanie 
image obce, posilniť identifikáciu obyvateľov 
s obcou (lokálpatriotizmus), poskytovať prí-
stup k informáciám o obci a jej inštitúciách, 
vytvárať podmienky pre uplatnenie nápadov 
a pripomienok občanov. Okrem toho je sú-
hlas miestnych obyvateľov nevyhnutný pre 
získanie podpory v prospech napr. stavebnej 
činnosti.  Príkladom nedostatočného záujmu 
o názor občanov bola výstavba predajne 
BILLA, kde stroskotalo úsilie radných pre ne-
dostatočnú podporu tohto zámeru skupinou 
obyvateľov vybranej lokality. Mesto tak návr-
hom nevhodnej lokality a slabej komunikácie 
s občanmi prišlo o nemalé peniaze za predaj 
pozemku.  Výskumom názorov obyvateľov, 
propagáciou a  vysvetlením projektu by urči-
te pomohlo problém vyriešiť včas.   
O akých investorov má teda mesto záujem? 
Chceme byť priemyselné mesto, obytné alebo 
čisto rekreačné? Aké hospodárske aktivity sa 
tu majú rozvíjať a aké naopak potláčať?
Strategický plán pomáha efektívnejšie riadiť 
a plánovať mesto. Ak vieme, čo chceme, ľahšie 
to dosiahneme. Súčasťou plánu je aj SWOT 
analýza (z anglického jazyka). Je to v prekla-
de analýza silných a slabých stránok obce, 
príležitostí a hrozieb. Tvorí základ pre stratégiu 
a rozvojové programy mesta. Tvorí ju analýza 
prírodných podmienok mesta, obyvateľstva, 
ekonomiky mesta, trhu práce, infraštruktúry 
obce a podnikateľského prostredia.
Strategický plán má úzky vzťah k územnému 
plánu. Územný plán, ako právne záväzný 
dokument, by mal rozvíjať  myšlienky spra-
cované v strategickom pláne (predstava 

o tom, aký Senec chceme v budúcnosti 
mať). Senčania opäť neprejavili výraznejší 
záujem vyjadriť sa k práve sa tvoriacemu 
územnému plánu. 
Potreba strategického plánovania je pre-
dovšetkým u upadajúcich a ambicióznych 
miest.  Senec so svojou výbornou doprav-
nou polohou, blízkosťou až troch hlavných 
miest štátov, v zázemí Bratislavy, má veľké 
možnosti na rozvoj. Treba ich vedieť efektív-
ne využiť. Mesto sa profiluje ako centrum tu-
ristiky (Slnečné jazerá, aquapark, rekreačné 
chaty), športu (národné futbalové centrum) 
a príťažlivé na bývanie (príjemné a kvalitné 
životné prostredie, blízkosť hlavného mesta, 
nízka nezamestnanosť, lacnejšie nehnuteľ-
nosti a nižšia kriminalita v porovnaní s Bra-
tislavou). To sú dôvody, prečo chce v Senci 
bývať čoraz viac Bratislavčanov. Treba využiť 
výborné podmienky na rozvoj a nie samovoľ-
ne sa rozvíjať bez celkovej vízie.
Stratégia úzko súvisí s image mesta. Image  
Senca vytvárajú subjektívne pocity a názory 
Senčanov a návštevníkov mesta. Vytvárajú 
tak určitý názor na mesto. Je dôležité, aby 
bol image pozitívny. Pozitívny image láka 
nielen nových obyvateľov do mesta, ale aj 
turistov a podnikateľov. Je potrebné využiť 
určitú identitu Senca, špecifickosť a atmo-
sféru na propagáciu. Jedným zo spôsobov, 
ako môže vedenie mesta presadzovať a zvi-
diteľňovať Senec, je propagácia. Kvalitné 
materiály by mali byť súčasťou mestského 
úradu. Bohužiaľ, doteraz nebola pre verej-
nosť vydaná žiadna monografia o meste. 
Mnohí Senčania i jeho návštevníci sa tak 
nemajú možnosť ako zoznámiť s mestom. 
Okrem pohľadníc,  prospektov a seneckých 
kultúrnych podujatí nás reprezentuje aj ústna 
reklama návštevníkov mesta, ktorou svojimi 
názormi ďalej šíria svoje verme, že pozitívne 
predstavy Senca.
Svojím príspevkom som chcel poukázať na 
dôležitosť vízie pre Senec a pre kompetent-
ných, aby sme spolu vykročili tou správnou 
nohou.
                   Mgr. Michal Kožuch,
                   doktorand na PRIF UK Bratislava
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Nedvěd v Senci
Honza Nedvěd dokáže zaplniť štadióny, 
preto neprekvapilo, keď jeho vystúpenie na-
plnilo Mestské kultúrne stredisko v Senci do 
posledného voľného miesta. V komornej at-
mosfére seneckej kinosály sa ľahko počúvali 
ľúbozvočné tóny folkových pesničiek. Mnohé 
poslucháči odspievali vedno s interpretmi. 
Koncert nebol pre hudobných priaznivcov 
iba umeleckým zážitkom. Honza Nedvěd 
s členmi skupiny Poklad potvrdili povesť vy-
nikajúcich zabávačov.                          (kd)

Učitelia oslavovali
Primátor Senca Karol Kvál pozval 26. 
marca pedagogických pracovníkov se-
neckých škôl na významné podujatie. Bol 
ním Deň učiteľov. Tento deň bol zároveň aj 
príležitosťou na návštevu výstavy prác detí 
materských škôl. Pestré farby a rôzne tva-
ry výtvarných prác naladili návštevníkov 
do jarnej nálady, ktorú umocnila aj estetic-
ká výzdoba pódia v kinosále.
Prítomných privítala Hviedzoslavovými 
veršami Monika Macháčková. Uvítací prí-
hovor ponúkol pedagógom organizátor 
podujatia primátor mesta. Vo svojom prí-
hovore zdôraznil dôležitosť učiteľského 
povolania, ako aj jeho náročnosť. Nezabu-
dol aj na úspechy žiakov, ktorí v rôznych 
súťažiach úspešne reprezentovali a aj 
reprezentujú naše mesto.
Do slávnostného večera vnieslo lahodné 
tóny Mozartovo kvarteto. Temperament 
a precíznosť prejavu bolo cítiť z vystúpenia 
Vojenského umeleckého súboru z Brati-
slavy. V choreografii M. Czingelovej pre-
zentovali moderné prevedenie Ruského 
tanca – Kalinku. Po tanci spríjemnili večer 
pedagógovia Základnej umeleckej školy 
(flauta G. Škriečka, klavír K. Kardošová 
a nádherné duo Z. Szabová a V. Varjuová). 
Klasiku vystriedali írske tance v podaní Vo-
jenského umeleckého súboru (choreograf 
M. Czingel) a zaujímavý hudobný nástroj 
tárogató, na ktorom zahral Z. Grunza.
S ironickou básňou Učiteľ od M. Holuba sa 
M. Macháčková s učiteľmi rozlúčila a prí-
jemný večer ukončil Vojenský umelecký 
súbor temperamentným tancom Pomáda. 
Za umelecky bohatý a pekný večer ďaku-
jeme.                                             Monškov

Z činnosti Mestskej 
knižnice v Senci

Päťtisíc výpožičiek, šesťdesiat zapísaných dospelých, 
sto detských a mládežníckych čitateľov, dvadsaťštyri 
podujatí – to sú štatistické čísla, ktoré veľa nepre-
zradia o činnosti Mestskej knižnice v marci, Mesiaci 
knihy. Ak sa pozrieme, čo je za číslami, uvidíme, že 
knižnica v našom meste vykonala hodnotnú prácu. 
Požičiavanie kníh, je základná služba pre verejnosť. 
Päťtisíc vypožičaných kníh, v tom sú lexikóny, príruč-
ky, náučné slovníky pre prezenčné požičiavanie pou-
žívateľom priamo v knižnici, náučnú, zábavnú, detskú 
a mládežnícku literatúru si čitateľ vyberie.
V marci tu veľa detí hľadalo a našlo poéziu a prózu 
na recitačnú súťaž. Zapísaním sa do knižnice prispeli 
na nákup nových kníh.
Na podujatiach knižnice sa zúčastnilo vyše tristo detí 
a mládeže, stopäťdesiat dospelých. Boli zaujímavé, 
pútavé a netradičné. V Mesiaci knihy navštívili kniž-
nicu aj tí najmenší budúci čitatelia – škôlkari, ktorí 
prejavili úprimný záujem o prácu v knižnici. Bolo ich 
osemdesiat predškolákov, nielen zo Senca, ale 
i Hrubého Šúru, z Novej Dedinky. V znamení získava-
nia čitateľa tu posedeli aj prváci z Blatného. Školské 
kluby zo seneckých základných škôl sú pravidelnými 
návštevníkmi knižničných podujatí, a to literárnych 
a rozprávkových popoludní. Hodiny slovenskej a ma-
ďarskej literatúry v knižnici pre 5.-9. ročníky potvrdili, 

že čítanie je dôležité vyplnenie voľného času v tomto 
veku.
„Bolo mi tu s Vami fajn,“ napísala populárna sloven-
ská spisovateľka Táňa Keleová – Vasilková do knihy 
podujatí. Na pravidelných stredajších podujatiach 
majú čitatelia možnosť stretávať sa s autormi kníh 
a zapojiť sa do rozhovoru s prednášateľmi. Vzdelá-
vací klub SzMAK pod vedením oduševneného Juraja 
Sebőka usporiadal už 31. posedenie klubu. Hosťom 
bol stále mladý osemdesiatročný akademický maliar 
Július Barta. Hovoril o vzťahu človeka k umeniu, 
o svojom zaujímavom živote. Dúfame, že jeho maliar-
ske umenie spoznajú aj Senčania na výstave v galérii 
MsKS. Mladého maďarského spisovateľa Bélu Talló-
siho predstavila čitateľom redaktorka pre vysielanie 
maďarskej reči Slovenskej televízie Ágnes Bárdos. 
Svojim vystúpením, čítaním zo zbierky Megégett tu-
lipánok (Zhorené tulipány) získala nových priaznivcov 
čítania súčasnej literatúry. 
Po úspešnom zvládnutí všetkých úloh a prác pokra-
čuje Mesiac knihy v knižnici celý rok. Pravdepodobne 
prekročíme štatistické ukazovatele a dúfame, že záu-
jem o čítanie a naše podujatia neklesne.            (pm)Akademický maliar Július Barta na be-

sede v Senci

Pozvanie Mestskej knižnice a kníhkupectva Effect 
na besedu do mestskej galérie 12. marca prijala 
Táňa Keleová-Vasilková, autorka ôsmich románov. 
Skutočnosť, že jej knihy sa čítajú jedným dychom, 
ju zaradila tesne za popredných spisovateľov Hanu 
Zelinovú a Jozefa Nižňanského.
Hneď na úvod úprimne vyhlásila, že nemieni viesť 
siahodlhý monológ, ale srdečne uvíta otázky čita-
teľov. Ako prvý sa odhodlal pán, sediaci v prednom 
rade. Priznal sa, že ju síce vidí prvýkrát, ale pozná jej 
rodičov. Keďže boli zakladateľmi cestopisov a trávili 
na cestách veľa času, bolo otázne, ako to vnímala pani 
Táňa ako dieťa. Dozvedeli sme sa, že jej to ľúto veľmi 
nebolo, rodičia jej totiž vždy zabezpečili zaujímavý 
program. Či už to bol pioniersky tábor alebo prázdniny 
u tety na dedine, ktoré radí medzi najkrajšie obdobia. 
Neskôr, samozrejme, cestovala s nimi. Od otca získa-
la húževnatosť a pevnú vôľu, o čom svedčí aj životné 
heslo: „Ak človek niečo veľmi chce, tak to dokáže.“
T. Keleová-Vasilková prezradila, že študovala žur-
nalistiku, no krátke žánre a obmedzovanie zo strany 
nadriadených ju zakrátko prestali baviť. Písané slovo 
bolo odjakživa pre ňu lákadlom a, zatiaľ čo iní obdivo-

vali filmové hviezdy, ona vzdávala úctu spisovateľom. 
Jedného dňa sa odhodlala ukázať svoje prvé dielo 
dobrému priateľovi, ktorý bol nadšený. Za podpory 
najbližších píše už deväť rokov. Autorkine romány 
sú obrazom prelínania života hrdiniek s jej vlastným 
životom. Často potom dôjde k naviazaniu vzťahu k vy-
tvoreným postavám, čo má výhodu v tom, že nikdy 
nie je sama. No na druhej strane, keď dopíše knihu, je 
smutná, lebo s ňou odíde aj jej hlavná hrdinka. Tu však 
nastáva obdobie napätia, kedy čaká na rozhodnutie 
vydavateľstva. Radosť z vydanej knihy prirovnáva 
k radosti z narodenia bábätka, kedy je tiež jedno, či je 
prvé alebo šieste.
Prítomných zaujímalo aj to, ako sa spisovateľka vy-
rovnáva s faktom, že ju prezývajú „slovenská Daniela 
Steelová.“ Na čo odpovedala, že ju to nenadchýna. 
Sama si však rada prečíta všetko milé a romantické, 
hoci aj od zahraničných autorov. 
T. Keleová-Vasilková je rada, že žije úplne normálnym 
životom. I počas písania jej robí radosť venovať sa 
svojim deťom, lebo ako tvrdí: „Moje deti sú pre mňa 
moje baterky, slniečka.“
                                                     Marcela Struhárová

Keleová-Vasilková: „Život nie je o biznise. Ja žijem z pocitu.“                              

K U L T Ú R A
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Prvého marca sa v seneckom Mestskom kul-
túrnom stredisku stretli dychové hudby (DH) 
Vištučanka z Vištuka, Šarfianka z Blatného, 
Svätojurská dychovka a domáca Senčanka, 
aby si svoje hudobné a spevácke schopnosti 
zmerali v Krajskej súťažnej prehliadke malých 
dychových orchestrov.
Každá dychovka si pre svojich priaznivcov 
a pre súťaž pripravila približne dvadsaťminú-
tový program, v ktorom bola zaradená i jedna 
z dvoch povinných skladieb. Odborná porota 
s hudobným skladateľom Mgr. Adamom 
Hudecom, dirigentom Dušanom Marečkom 
a predsedom SZDH v Trnavskom kraji Milo-
šom Viselkom hodnotila jednotlivé vystúpenia 
v zmysle Kritérií CISM (medzinárodný bodo-
vací systém dychových hudieb) v pásmach 
– zlaté, strieborné a bronzové. Rozhodla na-
sledovne: V bronzovom pásme s počtom 62 
bodov sa umiestnila Svätojurská dychovka. 

Strieborné pásmo s počtom 73 bodov dosiahla 
DH Senčanka a s počtom 76 bodov DH Šarfian-
ka. V zlatom pásme skončila s počtom 82 bodov 
DH Vištučanka. Vištučanka tak získala možnosť 
zúčastniť sa celoslovenskej súťaže, ktorá sa 
uskutoční v júni 2003 v Lednických Rovniach.
Porota sa rozhodla udeliť aj zvláštnu cenu 
za spevácky prejav spevákom DH Šarfianka 
Márii Parajkovej a Romanovi Šebovi. Možnosť 
hodnotiť jednotlivé vystúpenia dychoviek mali 
i prítomní diváci a najviac hlasov získala i v ra-
doch divákov DH Vištučanka.
Na podujatie organizátori pozvali 25 dycho-
vých hudieb, aktívne pôsobiacich v Bratislav-
skom kraji. Napriek tomu sa ho zúčastnili len 
štyri dychové hudby, ktoré však potvrdili dob-
rú úroveň dychovej hudby v regióne a záujem 
o jej neustále skvalitňovanie aj na amatérskej 
úrovni.
                                                     MOS Pezinok

Vyhodnotenie Krajskej súťažnej prehliadky 
dychových hudieb

Svet očami detí
Pod týmto názvom sa niesla 
výstava prác detí z materských 
škôl okresu Senec, ktorú uspo-
riadal Klub umenia a Metodické 
oddelenie OŠMaTK OÚ v Senci 
v priestoroch MsKS. Spomína-
ný Klub umenia má tri zložky 
– výtvarnú, pracovnú a hudobnú. 
Pod vedením Márie Puchnerovej 
a Ireny Vargovej pracuje 25 čle-
niek, všetko učiteliek materských 
škôl z celého okresu. Na výstavu 
svojimi prácami z oblasti výtvar-
nej výchovy a pracovného vyu-
čovania prispeli deti zo všetkých 
38 okresných škôlok.
V príjemnej atmosfére, ktorú vytvorili zväčša 
rodičia so svojimi ratolesťami a učiteľky ma-
terských škôl, výstavu otvoril slávnostným 
prestrihnutím pásky starosta Dunajskej 
Lužnej Ladislav Cingel. Deti z MŠ Dunajská 
Lužná predviedli svoj krátky a veľmi milý kul-

túrny program, pri ktorom ich na hudobnom 
nástroji sprevádzala Jana Gyarmatiová. Vysta-
vené dielka boli veľmi nápadité, pestré a plné 
fantázie. Aj materiály použité pri výrobe prác 
hýrili pestrosťou. A tak sme mohli vidieť strom, 
glóbus, karnevalové klobúky, šašov, dopravné 
prostriedky, ale i denník, okno do počasia, či 
veľkonočné kraslice, pri výrobe ktorých po-
slúžili klasické farby, papier, kúsky látok, ale 
i pierka, sklíčka, semienka, ba dokonca aj ry-
bárska sieť. Väčšinu materiálov zabezpečujú 
samy učiteľky, alebo ich získavajú za pomoci 
rodičov. Zaujímavé nápady členky Klubu ume-
nia čerpajú  z rôznych odborných časopisov, 
či kníh. Pravidelne sa stretávajú a tieto nápady 
a námety si navzájom prezentujú a vymieňajú. 
Dokonca z nich vydávajú zborník, z ktorého 
potom môžu čerpať aj ich ostatné kolegyne. 
Klub umenia má za cieľ upozorniť verejnosť 
na to, že deti v materskej škole sa nielen 
hrajú, ale aj pracujú. Ich učiteľky sa musia 
neustále vzdelávať a hľadať zaujímavejšie ná-
pady a námety, ktoré potom spoločne s deťmi 
môžu prezentovať nielen svojim rodičom, ale 
aj širokej verejnosti. Je potešiteľné, že plánujú 
založiť tradíciu takýchto výstav a my im v tejto 
ich vízii budeme držať palce.
                                              Mária Kerekešová

Akvarely
v seneckej galérii

Začiatkom marca vystavovala v galérii mesta 
Senec Mária Kotoučková. Predstavila svoje akva-
relové obrazy, vytvorené v priebehu posledných 15 
rokov. Mama štyroch malých detí nám prezradila, 
že ich tvorila vo voľných chvíľach, keď odchádzala 
zo svojej reality. Obrazy z mladosti si schovávala, 
a keď ich objavil manžel, začal ju v maľovaní ďalej 
podporovať. „Obrazy z obdobia manželstva  sme 
robili tak, že sme niekam išli na výlet a povedal 
mi, tu si sadni a namaľuj niečo,“ povedala jemná 
maliarka. Obdobie pred a počas manželstva neroz-
lišuje, v každom boli chvíle, keď bola spontánnejšia 
a menej spontánna - a podľa toho tie obrazy vyze-
rajú. Uvedomuje si však, že si vylepšila techniku. 
„Čo sa týka umeleckého odkazu, vždy záleží od 
atmosféry tej chvíle a vnútorných možností.“ Do 
akvarelu, ako nazvala aj seneckú výstavu, sa autor-
ka zahľadela ako malá. Aj seneckí návštevníci mohli 
spozorovať, že M. Kotoučková maľuje, čo je pekné. 
Predovšetkým prírodné motívy. Na vernisáži upo-
zornila na obrazy Čiernej vody. Myslí si, že nejakým 
spôsobom dokážu upútať ľudí tým, čím je schopný 
zaujať olej.                                                        (kd) 

Centrum voľného času 
organizuje

- Okresné kolo fyzikálnej olympiády pre žia-
kov ZŠ na ZŠ Tajovského v Senci sa usku-
točnilo 12. marca. Prvé miesto v kategórií 
F získal Patrik Schramko (ZŠ Tajovského 
Senec). V kategórii E najlepšie obstál Tibor 
Varga (ZŠ Alberta Molnára Szencziho). 
Osobitne ďakujeme riaditeľke ZŠ Mgr. Bo-
žene Venerčanovej a Mgr. Oľge Fűrekovej, 
učiteľke fyziky na ZŠ Tajovského, za fantas-
tický priebeh celého podujatia. 

- Na ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Du-
naji sa uskutočnilo 14. marca okresné 
kolo chemickej olympiády pre žiakov zá-
kladných škôl. Prvé miesto získala Júlia 
Omastová (ZŠ M. R. Štefánika). Ďakujeme 
vedeniu školy a Mgr. Eve Chovancovej za 
zdarný priebeh podujatia. 
                                    A. Pivarčeková, CVČ

V marcovom čísle Senčana v článku Do 
tretice s Valentínom sme chybne uviedli 
krstné meno jednej z moderátoriek. Anete 
Putnovej sa týmto ospravedlňujeme.

                                                        redakcia 

K U L T Ú R A
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Odhalili pomník 
Petőfiho

Na začiatku minulého storočia postavili v Bratislave-
-Petržalke pomník veľkému maďarskému básnikovi  
Sándorovi Petőfimu, účastníkovi národnooslobo-
dzovacieho boja a revolúcie maďarského národa. 
Pomník v minulosti pravidelne zneuctievali a poško-
dzovali vandali. Pri príležitosti 155. výročia revolúcie 
bol reštaurovaný a postavený na novom mieste 
- v Medickej záhrade v Bratislave.
Na znovuodhalení sochy sa zúčastnili prominentní 
hostia: podpredseda vlády Pál Csáky, podpredseda  
parlamentu a predseda SMK Béla Bugár, vedúci 
úradu predsedu vlády MR Péter Kiss, veľvyslanec 
MR v SR Csaba Győrffi, minister kultúry SR Rudolf 
Chmel, starosta mestskej časti Bratislava-Staré 
mesto Peter Čiernik  a ďalší. Slávnostné príhovory 
viedli v duchu porozumenia, tolerancie a potreby 
pochopenia inakosti. Okrem Bratislavčanov, obyva-
teľov blízkeho i vzdialenejšieho okolia, sa slávnosti 
zúčastnil aj vnuk a pravnuk autora  diela, sochára 
Bélu Radnaiho. Vyvrcholením spomienky bolo  polo-
ženie vencov, po čom zaznela slovenská a maďarská 
hymna.

Az 1848-49-es magyar szabadságharc emlékére 
a század elején emelt Petőfi szobor új pompájában 
foglalhatta el méltó helyét a pozsonyi Medikus 
kertben. A szobor leleplezésén ünnepi beszédet 
mondott Csáky Pál miniszterelnök-helyettes, Bu-

gár Béla, a parlament alelnöke és az MKP elnöke, 
Kiss Péter a Magyar Köztársaság Miniszterelnöki 
Hivatalát vezető miniszter,Győrffi Csaba,a Magyar 
Köztársaság szlovákiai nagykövete, Rudolf Chmel, 
szlovák kulturális miniszter, Peter Čiernik Pozsony-
-óváros polgármestere és további híres közéleti 
személyiségek. A felszólalók ünnepi beszédére 
az európaiság eszméjének hirdetése, az egymá-
srafigyelés és a másság elfogadása volt jellemző. 
A megemlékezésen jelen volt a Petőfi szobor eredeti 
alkotója, Radnai Béla unokája és dédunokája, Poz-
sony, valamint  a közeli és távolabbi vidék magyar 
és szlovák lakosai.
A felemelő ünnepség a szobor megkoszorúzásával,-
majd a szlovák és a magyar hinusszal ért véget.
                        

1848. március 15-ére 
emlékezünk

A reformkor törekvéseit 1848. március 15-én 
térségünkben elsőként a magyar ifjúság vérnélküli 
forradalma vitte győzelemre. Ez mérföldkő a magyar 
történelemben, a magyarság ekkor lett egységes 
nemzetté. Petőfi éjszakán megírta a Nemzeti dalt, 
Jókai megszerkesztette a nemzet 12 pontba foglalt 
követelését. Este a Nemzeti Színházban a Bánk bán 
színelőadása volt. A nemzeti dal ikerpárja a 12 pont 
a jövőnek is üzen: „Mit kíván a magyar nemzet? 
Legyen béke, szabadság, egyetértés,...kívánjuk 
a sajtó szabadságát,...képviselet egyenlőség alap-
ján,...katonáinkat ne vigyék külföldre, a külföldieket 

vigyék el tőlünk.“ A Pilvax kávéházból 
utcára vonulókhoz lelkesen csatlakozott az 
egyetemi ifjúság, a leendő orvosok, mérnö-
kök, jogászok tömege. Megnyílt Táncsics 
börtönének ajtaja. Ezen a napon egy egész 
nemzet szállt forradalmi harcba a szabad-
ságért és a függetlenségért.
Ezután már sűrüsödtek az események és 
mint ahogy nagy történelmi sorsfordulókon 
lenni szokott: dicsőség, gyalázat váltogat-
ták egymást. A semmiből megszületett 
lelkes honvédsereg egymás után aratta 
csodálatos sikereit. Szétverte Pákozdnál 
Jellasics orvul ránktörő seregét. Sorra arat-

ta győzelmeit a dicsőséges tavaszi hadjárat során: 
Szolnok, Hatvan,  Isaszeg, Tápióbicske, Nagysalló, 
Vác térségében, majd a komáromi és a budai vár 
bevétele után teljesen kiűzte az osztrákokat az ors-
zágból. Budavár visszavétele óriási vérveszteséggel 
járt. A 3 hétnyi időveszteséget kihasználva a 18 
éves Ferenc József császár térdre borulva és kezet 
csókolva kért katonai segítséget az orosz cártól, 
amit meg is kapott. A már ellenünk harcoló 200 ezer 
osztrák katonát sokezer lóval és ágyúval támogatta, 
létrehozva ezzel a sokszoros túlerőt. Bár Lengye-
lország szülötte, Magyarország hőse, Törökország 
halottja Bem „apó“ hónapokon át több győzelmet 
aratott az oroszok fölött is, a végső összeomlást 
nem lehetett elkerülni.
Az egyéves szakadatlan küzdelmekbe belefáradt, 
kolerajárvánnyal sújtott, belső árulásokkal is 
küszködő  maradék 30 ezres sereg a 7-10-szeres 
túlerővel szemben 1849. augusztus 13-án Világosnál 
az oroszok előtt letette a fegyvert. A további véron-
tásnak nem lett volna értelme. Az egész haladó világ 
tiszteletét, elismerését kiváltó magyar szabadságharc 
elveszett. Az osztrákok amnesztia ígéretüket galádul 
megszegték - véres megtorlás következett. Összesen 
123 ember jutott hóhérkézre. A szabadságharcban 
több mint százezer ember lelte halálát. A fővezért 
kivéve a 13 tábornokot 1849. október 6-án Aradon 
kivégezték. A 13 aradi vértanú tragédiája elkerülhető 
lett volna, ha Görgeyben lett volna annyi előrelátás,-
becsület és bátorság, hogy a végletekig alkudozik és 
nem teszi le feltétel nélkül a fegyvert.
A 29 éves Klapka György tábornok a világosi fegy-
verletétel után még heteken át védte Komárom várát, 
és igen hosszú tárgylások után is csak olyan felté-
tellel volt hajlandó azt átadni az osztrákoknak, ha 
a védők közül senkinek sem esik semmi bántódása, 
sőt a tisztek egy havi, a közlegények 10 napi zsoldot 
is előre megkapnak. Klapka október 5-én utolsónak 
hagyta el a várat, és még aznap Angliába utazott. 
/Később hazajött és 1892-ben 72 évesen halt meg 
Budapesten./
A kis népek túlélésének titka az áldozatkészség. 
1848. március 15-e a magyar nép szabadságvágy-
ának szimbóluma. Évfordulója a magyarok számára 
a legnagyobb ünnep, éljenek bárhol ezen a világon.

                                                    Mgr. Kovács Péter

Úspešne obstáli 
v medzinárodnej súťaži

Študenti Gymnázia s vyučovacím jazykom ma-
ďarským Alberta Molnára Szenciho sa aj v tomto 
roku zúčastnili medzinárodnej súťaže stredných 
škôl v Budapešti. Spomínaná súťaž niesla meno 
polyhistora Károlya Kósa, ktorý sa narodil pred 
120 rokmi. Škola so štvorčlenným družstvom ob-
sadila pekné 9. miesto v 19-člennej konkurencii. Zo 
zahraničných účastníkov (Rumunsko, Ukrajina...) 
práve študenti seneckého maďarského gymnázia 
obstáli najlepšie. Tohtoročný medzinárodný kvíz 
bol zameraný na architektúru Károlya Kósa. V tejto 
oblasti dosiahol svoje najvýznamnejšie úspechy. 
Počas trojdňovej akcie hostitelia zabezpečili pre po-
zvaných bohatý program. Počas prehliadky hlavného 
mesta Maďarska videli mnoho vzácnych kultúrnych 
a historických pamiatok. Za túto dobrosrdečnosť 
sa chceme ešte raz poďakovať riaditeľovi Internátu 
Károlya Kósa Edemu Sédtovi a učiteľke – vychová-

vateľke Rózse Lendhárovej. Prijali sme pozvanie už aj 
na budúcoročný kvíz, ako aj na medzinárodnú súťaž 
z dejepisu, ktorú usporiadajú 8. apríla taktiež v Buda-
pešti.                                                                      (vs)

Eredményes helytállás 
a Kós Károly Vetélkedőn
A Szenczi Molnár Albert Magyar Tanítási Nyelvű 
Gimnázium diákjai az idén is részt vettek Budapes-
ten a Kós Károly Vetélkedőn. Az erdélyi származású 
polihisztor 120 évvel ezelőtt született, s ebben az 
évben a nemzetközi vetélkedö témája Kós Károly 
építészeti munkássága volt. Éppen ez a tevékenységi 
kör volt a leginkább közelálló számára, ez emelte őt 
kiemelkedő szintre.
Gimnáziumunkból négytagú csapat indult a 19 - es 
mezőnyben – és valóban nagyszerűen helytálltunk: 
a 9. helyet szereztük meg! A határon túli csapatok 
közül mi voltunk a legeredményesebbek. Rajtunk 
kívül ott voltak Budapesten pl. A marosvásárhelyiek, 

a székelyudvarhelyiek, a szatmárnémetiek, valamint 
a beregszásziak. Két harmadikos – Nagy Mónika és 
Kiss Annamária valamint két elsős – Sztresnyák Éva 
és Nagy Ildikó – volt csapatunk összetétele. A há-
romnapos akció nagyszerűre sikeredett, sok új is-
merőst, barátot szereztünk, s természetesen gazdag 
programban volt részünk. Megtekintettük a magyar 
főváros tőbb csodálatos nevezetességét, a jelentős 
politikai, társadalmi és kulturális intézmémyeket. 
A Kós Károly Kollégiumban kiváló ellátásban rés-
zesültünk, s ezért külön köszönetet mondunk Sádt 
Ede kollégiumi igazgatónak, valamint lednhár Rózsa 
nevelőtanárnak, akik nagy – nagy igyekezettel gon-
doskodtak rólunk. Már most meghívtak bennünket 
a jövő évi Kós Károly Vetélkedőre, de egy korábbi 
nemzetközi rendezvényre is, amely április 8-án lesz. 
Egy tőrténelmi vetélkedőről van szó, melynek témája 
Rákóczi és a szabadságharc lesz. A meghívást 
köszönettel fogadtuk, s reméljük, ott is sikeresen 
szerepelünk majd.
                                                         Mgr. Susla Béla
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Örömteli Apródok - Deti svetla
Tento rok oslavuje maďarský mládežnícky  kresťanský spevácky 
zbor “Örömteli Apródok” svoje štrnáste narodeniny. Začalo sa 
to pred štrnástimi rokmi s malými, na prvé sväté prijímanie 
sa pripravujúcimi, deťmi na podnet vedúceho zboru a miest-
neho organistu Róberta Kollárika a niekoľkých rodičov. Deti 
v začiatku spievali  jednoduché piesne, ale časom, ako rástli, 
rástli aj nároky na ťažšie a viachlasné piesne. V súčasnosti sú 
v repertoári zboru troj- až štvorhlasné piesne. Na desiate výročie 
vzniku zboru, s podporou sponzorov sa  im podarilo vydať audio 
nahrávku s názvom “Kövess”, čo vo voľnom preklade znamená: 
„Nasleduj ma“. 
V roku 2001 nasledovala ďalšia nahrávka, avšak nie z nahrá-
vacieho štúdia, ale živá nahrávka Vianočného koncertu. Z detí 
vyrástli dospelí ľudia, a tým sa zmenilo i poslanie zboru a to: 
nielen spievať pre radosť, ale hlásať spevom Božie Slovo a lásku 
k  ľuďom a svedčiť o tom, že viera v Boha vo svete žije.
Zbor našiel správnu cestu, o čo hovorí aj jedna ich pieseň: „Nikdy 
sa neboj. S nami je Boh! Ježiš je svetlom  v tmách, tebe zveruje 
jej žiaru, aby si ju odovzdával. Na to sme sa narodili, aby sme do 
noci vnášali svetlo, pretože my sme deti svetla!“

Örömteli Apródok - A fény gyermekei
„Jézus én Téged választottalak, hol halál jár és fojtogat ott te 
vagy nekem az élet.
Feléd tárom két kezem, engem küldjél Istenem jelként, ahova 
kell…” – ezt hirdetik az Örömteli Apródok már több mint egy 
évtizede nemcsak a szájukkal, hanem a szívükkel és a lelkükkel 
egyaránt! 
Elsőáldozásra készülő gyermekekkel kezdődött minden. Kollárik 
Róbert, a szenci egyházközösség kántora és pár szülő értelmes 
foglalkozás gyanánt énekkarba tömörítette a kicsiket. Eleinte a ze-
ne, a dallam csábította a gyerkőcöket a vidám közösségbe, aztán 
ezek a gyermekek felnőttek, megkomolyodtak és a zene szeretete 
mellett egyre fontosabbá vált számukra Isten szeretete. Kezdet-
ben egyszerű dalok kerültek terítékre, egyszólamú fülbemászó 
dallamok, amelyekkel a kicsik megbírkózhattak. Ahogy azonban 
cseperedtek az Apródok, velük együtt nőtt, fejlődött az énektudás 
is és szép lassan „kinőtték” az egyszerű dalokat. Többre, nagyobb 
kihívásra vágytak. Így bővült a repertoár Sillye- dalokkal, Taizé- 

énekekkel, spirituálékkal, zsoltárokkal és többszólamú karénekek-
kel, míg végül elmondhatták magukról, hogy belekóstoltak néhány 
zenei stílusba a katolikus könnyűzenétől egészen a komolyzenei 
művekig. Persze ez nem azt jelenti, hogy az egyszólamú dalok 
a feledés homályába merültek. Időről időre előveszik és leporolják 
a régi kottákat és kedvükre felhőtlenül dalolnak. Viszont aki azt 
képzeli, hogy az egész csak vidám együttlét, az nagyon téved. 
Egy-egy koncert vagy fellépés mögött ugyanis nagy munka áll. 
Minden éneket többször kell elénekelni, csiszolni a szólamokat 
külön-külön és persze összhangba hozni őket, ami nem mindíg 
egyszerű. Joggal kérdezhetné valaki, hogy nem unalmas –e újra és 
újra  elénekelni egy dalt!? Unalmas? Nem, azt nem mondhatnám. 
Vannak dalok amelyek kedvesebbek a szívnek mások meg kevés-
bé, de ami a legfontosabb az a mondanivaló, mert tulajdonképpen 
ez a küldetés vezérli az énekkart: hirdetni az örömöt, Isten szere-
tetét. Azt hogy a mai világban még igenis él a szeretet és az Úrban 
való hit. Egy dal ismétlésekor addig fel nem fedezett mondanivaló 
kerülhet a felszínre és ez mindig más értéket  rejthet magában.
A másik kérdés amely sokakban felmerülhet, hogy ha ennyi 
munkával jár akkor mi értelme az egésznek? Nos, ez egyszerű! 
Mindenki szereti látni munkájának gyümölcsét, ami továbbra is 
serkenti. Ebben az esetben, ez a közönség elismerése és lelkese-
dése. Ha a közönség elégedett, akkor az énekkar is az. A második 
dolog a 10. évfordulóra kiadott CD. 
A stúdiómunka érdekes volt, de egyben szokatlan is. Itt is 
többször kellett megismételni egyes szakaszokat, de mindent 
egybevetve nagyon jó tapasztalat volt mindenkinek és mire 
a CD-t ténylegesen a kezükben tarthatták, már senki sem gondolt 
a stúdióban eltöltött órákra. 
Az első sikeren felbuzdulva készült még egy karácsonyi koncert-
felvétel is. Igaz nem stúdiómunka, de a szeretet ezen a CD-n is 
érződik.
A gyerekek felcseperedtek, felnőttekké váltak, néhányan kiváltak 
az énekkarból, jöttek mások, de aki mindvégig ugyanaz maradt, 
aki töretlenül terelte a nyáját az (az énekkarosoknak csak így) Róbi 
bácsi. Rengeteg kitartás odafigyelés és türelem kellett hozzá hogy 
létrehozzon és életben tartson egy ilyen énekkart, a fény gyerme-
keit. Ezért megilleti a köszönet és a hála.
Az Örömteli Apródok megtalálták a helyes utat és együtt zengik: 
Soha ne félj, veled Az Isten! Jézus a fény, a sötétség ellen rád 
bízza lángját, te add a tüzet tovább. Mi arra születtünk, hogy az 
éjbe fényt vigyünk, mert mi vagyunk a fény gyermekei! 

                     Készítette: Botta Tímea, Az Örömteli Apródok tagja

Béla Bugár o vstupe do EÚ
V kinosále Mestského kultúrneho strediska v Senci 
sa konalo slávnostné valné zhromaždenie Strany 
maďarskej koalície usporiadané Miestnou orga-
nizáciou SMK – MKP. Zúčastnil sa ho predseda 
SMK – MKP a podpredseda Národnej rady SR Béla 
Bugár. Vo svojom príhovore hodnotil aktuálnu po-
litickú situáciu. V odpovediach na položené otázky 
zdôrazňoval dôležitosť účasti na referende o vstu-
pe do EÚ, ktoré sa uskutoční v dňoch 16. – 17. 
mája 2003. Vysvetlil pozitíva a negatíva členstva 
v EÚ a vzhľadom na väčší počet pozitív odporučil 
prítomným v kinosále kultúrneho domu, aby infor-
movali svojich rodinných príslušníkov, známych, 
všetkých občanov nášho mesta o nutnosti účasti 
na referende.
Slávnostnej schôdze sa zúčastnila aj zástupkyňa 
veľvyslanca Maďarskej republiky v SR Judit Láng, 
ktorá prečítala slávnostný pozdrav predsedu vlády 
Maďarskej republiky a zdôraznila dôležitosť účasti 
na referende o vstupe do EÚ.
Po valnom zhromaždení sa Béla Búgar stretol 
s primátorom nášho mesta Karolom Kválom, jeho 
zástupkyňou Helenou Nemcovou, prednostkou OÚ 
Máriou Takácsovou a poslancami Bratislavskej 
župy Gabrielom Agárdym a Rezső Durayom.     (dr)

Bugár Béla az EU-ba való 
belépésről

A Magyar Koalíció Pártja Szenci szervezete a kultúr-
ház nagytermében lakossági találkozót szervezett, 

amelyen részt vett Bugár Béla az MKP elnöke, a par-
lament alelnöke. A gimnázium diákjai által előadott 
kultúrműsor után Láng Judit, Magyarország pozso-
nyi nagkövetének helyettese szólt a jelenlévőkhöz. 
Ünnepi beszédében az 1848-as forradalom tör-
ténelmi fontosságát hangsúlyozta és tolmácsolta 
a magyar miniszterelnök ünnepi üzenetét.
Nemzeti ünnepünk kapcsán Duray Rezső fontosnak 
tartotta elmondani, hogy nemzetiségi hovatarta-
tozásunkat a mindennapi élet számos területén 
lehetőségünk van kimutatni, megvallani. Nagyon 
fontos az óvodába, alapiskolába és középiskolába 
való beíratkozáskor is megvallani magyarságunkat 
és erre figyelmeztetni rokonainkat, ismerőseinket. 
Városunkban az iskolaköteles gyerekeknek csak 
a tíz százalékát íratják magyar iskolába, addig 
míg a magyarság aránya 25 százalék. A Szenc és 
Vidéke Társulás lehetőségeihez mérten támogatja 
a elsősöket beíratási csomagokkal, valamint az ok-
tatási intézményeinket, kulturális szervezeteinket. 
Ebben az évben Önöknek is lehetőségük van ezen 
társuláson keresztül a már befizetett adójuknak egy 
százalékos átutalásával támogatni a magyarság 
fejlődését, ápolását. Április 15-ig adhatják be az 
adóhivatalba kérvényeiket.
A találkozó után Bugár Béla egy kerekasztal – be-
szélgetésen vett részt városunk polgármesterével 
Karol Kvállal és helyettesével Nemec Ilonával, 
a járási hivatal elöljárójával Takács Máriával és 
Pozsony megye képviselőivel Agárdi Gáborral és 
Duray Reszővel. A késő estig elhúzódó beszélgetés 
fő témája a hatáskörök átruházása a városokra, 
községekre és városunk fejlődésének elősegítése 
volt.                                                                    (dr)

Informácia o podávaní žiadosti 
o preukaz zahraničného Maďara

Kancelária Spolku pre spoločné ciele oznamuje 
záujemcom, že žiadosti o vydanie preukazu za-
hraničného Maďara prijíma za prítomnosti svojho 
zástupcu Ing. László Ásványiho v Senci, Fándlyho 
č. 1 (Dom záhradkárov (v dňoch pondelok, streda 
a piatok, v čase od 14.00 h do 18.00 h.)         (dr)

Információ a magyarigazolvány-
kérvényezéséről

Reményteljes elvárásokkal kezdődött a Magyar-
ország határain kívül élő magyarok számára 
a 2002-es esztendő, ugyanis életbe lépett a szom-
szédos államokban élő magyarokról szóló törvény, 
közismert nevén státus- vagy kedvezménytörvény. 
Megalkotásakor a magyar kormányt az a cél vezé-
relte, hogy elősegítse a szomszédos országokban 
élő, állampolgárságuk megtartása mellett magukat 
magyarnak valló személyek nyelvi és kulturális 
önazonosságának megőrzését.
Azért, hogy a mi járásunk területén élők minél ha-
marabb és Pozsonyba való utazás nélkül kiválthas-
sák magyarigazolványukat, a Szövetség a Közös 
Célokért pozsonyi irodájával együttműködve le-
hetőséget nyújtotunk és nyújtunk továbbra is a ké-
relmek kitöltésére és aláírására megbízott személy 
jelenlétében itt Szencen az MKP tanácstermében, 
Fándly utca 1, a volt kertészház epületében minden 
hétfőn, szerdán és pénteken 14.00 órától 18.00-ig. 
Mindenesetre a kérelem kitöltése előtt illene a már 
éppen tíz évvel ezelőtt nagy viszontagságok köze-
pette elfogadott utónévről és a családi névről szóló 
törvény értelmében kérelmezni az anyakönyvi hiva-
talokban nevünk magyar beírását.                    (dr)

Valné zhromaždenie 
SMK v Senci

Dňa 26. februára 2003 sa konalo valné zhromaž-
denie SMK – MKP v Senci, kde členovia strany 
zvolili nové predsedníctvo miestnej organizácie 
SMK v zložení predseda Rezső Duray, podpredse-
dovia Gabriella Németh a László Vojtek. Predse-
dom poslaneckého klubu sa stal Gabriel Agárdy. 
Členovia predsedníctva sú Gyula Bárdos, Mészá-
ros Danter Erszébet, Helena Nemcová, Rudolf Ga-
lambos a Gábor Klenovics.                            (dr)

Tisztújító közgyűlés az 
MKP helyi szervezeténél
Alapszervezetünknél 2003. február 26-án volt 
a tisztújító taggyűlés, amelyen titkos szavazással 
a 18 jelölt közül megválasztották a 9 vezetőségi 
tagot, névszerint: Némethné Bárdos Gabriella és 
Vojtek László alelnökök, Agárdy Gábor a képvise-
lői frakció vezetőnek, továbbá Bárdos Gyula, Ga-
lambos Rudolf, Mészárosné Danter Erzsébet, Ne-
mecné Bakus Ilona és Klenovics Gábor akinek az 
ifjúsággal való együttműködés, kapcsolattartás 
lesz a fő feladata, és az elnöki teendők ellátására 
továbbra is Duray Rezsőnek szavazott bizalmat 
a tagság.                                                        (dr)
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My, mládenci pitvarošskí rôzneho pôvo-
du, stavu a hladiny alkoholu v krvi... 
- týmito slovami začína „Štatút Juhozápadnej 
Pitvarošskej Divízie“, ktorý jej členovia prijali 
27. novembra 2001 v Senci u Šrotára. „Krité-
ria členstva v spolku sú dané, výberové. Sme 
ôsmi a to nám stačí,“ vraví krstný otec projek-
tu Štefan Kollát. Dopĺňa ho hlavný zememerač 
Pavel Korbas: „Čo sa týka kritérií, definoval by 
som ich slovami – mimoriadne ľudské kvality.“ 
Novodobí Pitvarošania sa nechali inšpirovať 
seneckými presídlencami z maďarského mesta 
Pitvaroš, neďaleko rumunských hraníc. Ich 
potomkovia sa spolu s kamarátmi zoskupili 
do spolku, aby šírili dobré meno predkov po 
celom Slovensku a svete. V popise práce majú 
diplomatické výjazdy do blízkych a ďalekých 
končín, súčasne pracujú na postupnom etablo-
vaní spolku v širšom ponímaní verejnosti. Po 
štatúte, pečati a vlajke tvoria aktuálne pitva-
rošskú hymnu.  
Pravidlá spolunažívania Senčanov, ktorí počú-
vajú na meno pitvarošskí mládenci, sú defino-
vané a neodškriepiteľné. V článku III štatútu divízie sa 
jasne píše: „Nikdy nepripustíš a nepožiadaš žiadnu 
ženu, aby sa zúčastnila pitvarošskej akcie. A už vôbec 
nie vlastnú.“ Alebo „V núdzi pomôžeš súkmeňovcovi, 
poradíš mu, kde je sever, pomôžeš mu nájsť stratenú 
trasu, vytlačíš ho po schodoch a uložíš ho na gavalec, 
kde mu pripravíš k ruke pivko prvej pomoci.“ Zásadne 
znie bod posledný: „Súhlasíš s tým, že kmeňová rada 
má vždy pravdu. Ak ju nemá, tak platí predchádzajúca 
veta.“ Kmeňovú radu tvorí krstný otec Pitvarošanov 
Štefan Kollát, strážca pečate (stráži, aby ju nikto 
nemohol zneužiť) a hlavný zememerač (určujúci sve-
tové strany a bojové pochody) Pavel Korbas a hlavný 
pokladník (zodpovedný za obrat s obeživom a všetky 
finančné transakcie) Vladimír Kovalovský. Nadšenie 
a súhlas so znením štatútu ďalej svojím podpisom 
vyjadrili slobodne a bez nátlaku Tibor Pomichal, 
Ladislav Stolárik, Jaroslav Tužinský, Jaroslav Vavrík 
a Ladislav Vrabec. 
„Narodilo sa to asi tak, že sme sa pravidelne stretávali 
pri tenise, nohejbale a pod., raz sme chceli podniknúť 
aj niečo mimo Senca,“ rozprávajú členovia kmeňovej 
rady Š. Kollát a P. Korbes. „A potom sme sformulovali 

štatút, aby to malo ne-
jakú vážnosť a nebola 
to iba sranda.“ Každá 
športová akcia má 
druhú vyhodnocovaciu 
fázu - pitvarošských  
mládencov napadne 
duchaplná myšlienka, 
ktorú potom realizujú. 
Kmeňovú radu vyšlú 
preskúmať terén a keď 
sa jej pozdáva, rozpo-
šle všetkých členom 
spolku pozvánku na 
expedíciu. Stojí na nej 
podrobný program 
zväčša štvordňovej 
akcie. V návratke musia 
tí, ktorí sa rozhodnú 
zúčastniť, záväzne po-
tvrdiť svoju účasť a pre-
svedčiť svoju manželku, 
aby podpísala formulá-
ciu typu „Ja, zákonitá 

manželka vyššie podpísaného svojim podpisom  
vyjadrujem nadšenie (nie je podmienkou) a súhlas 
s jeho účasťou na expedícii...“ Na mieste činu sa 
potom mládenci riadia presným, dopredu napláno-
vaným jedálnym a nápojovým lístkom (nájdeme tu 
položky ako turistický balíček (konzervy, paradajka, 
paprika, chlieb), „Misa bohatých“, „Čo týždeň 
dal“ (dojedávky), pitvarošská Čatramanga, Iskra, 
Samaritán a iné zotavovadlá, voda z potoka a iné). 
Určujúcim faktorom je zfarbenie uniforiem mladen-
cov pitvarošských. Podľa toho, v akých tričkách ich 
stretneme, dokážeme určiť, na akom druhu akcie sa 
práve nachádzajú. Zelená farba potvrdzuje turistický 
zámer expedície, v bielych tričkách chodia na lyžo-
vačky a modrá je vhodná pre splav. Expedícii sa Pit-
varošania zúčastňujú počas celého roka, stretávajú 
sa však každý týždeň.
Vážnosť pitvarošských mladencov postupne rastie.  
Do politiky sa však nehrnú. „My sa budeme hrať na 
svojom piesočku. Ale pokiaľ si nejaká strana nebude 
vedieť dať rady – ako ďalej, môžeme poradiť.“  
                                                                        (kd)

Spolok mládencov pitvarošských najnovšie s vlastnou hymnou

„Hlavný zememerač a správca pečate číta jeden z najde-
mokratickej základných dokumentov - Štatút Juhozápadnej 
pitvarošskej divízie.“

Z pitvarošskej kroniky: „Ako keby ich jedna mater mala, čatramangou napá-
jala. Toto je, prosím, kompletná vysokohorská zostava Pitvarošanov, ktorí 
z najvyššieho vrcholu (v pozadí) takmer na vlastných chrbtoch poznášali 
cudzincov.“       

K U R I O Z I T A

Z kroniky Juhozápadnej 
pitvarošskej divízie:
„A tak sa stalo, že roku Pána 2002, augusta 22, títo 
skvelí odvážlivci nasadli na tátoše a švihali si to do 
prechodného podhorského zrubu v lone takmer pa-
nenskej prírody. Vzhľadom k neblahej skutočnosti, 
že v horách začali v ostatnej dobe vyčíňať krvilačné 
medvede, prijala kmeňová rada bezpečnostné opat-
renia. Rozhodla takto: Na bojovom chodníčku pôjde 
obetná hliadka v zložení Dudroš a Nemko. Ak by ich 
nechutné mäso (prefajčené, prepité a zhumpľované) 
nezastavilo útok medveďa, bude na chodníček poho-
dená Snehulienkina pečienka, na ktorej si medveď 
definitívne vyláme zuby.

***
Prípravu expedície narušil Kýblik, ktorý z rozhodnu-
tia vyššej moci (svojej väčšej polovičky) hodil do 
ringu uterák a svoju účasť skrečoval. Pitvarošská 

enkláva jeho rozhodnutie prijala takto: „Tak mu 
treba.“ Všetkému však nasadil „korunu“ Plačko, 
tento hikhajhišta bezcharakterným spôsobom vážne 
porušil Štatút mládencov pitvarošských a podviedol 
celú pitvarošskú pospolitosť. Na základe zistených 
a potvrdených skutočností operatívne zasadla 
kmeňová rada a jednomyseľne rozhodla – vylúčiť. 
Ostatní Pitvarošania dlhotrvajúcim potleskom tento 
spravodlivý verdikt prijali a potvrdili.

***
Po zaslúženom  obedňajšom odpočinku, zamierili 
Pitvarošania do starobylého skanzenu. Ako na po-
tvoru, tretí objekt za vstupnou bránou bola „Krčma  
u mlynárky“. Po krátkych konzultáciách s mladou 
mlynárkou začali Pitvarošania  degustovať rôzne 
exotické nápoje, ktorých základom bola lavórovica. 
Dospelo to do takého štádia, že Vedko po úvodnej 
hre na zvonce začal krepčiť so šumnou mlynárkou, 
ktorá bola zamaskovaná za domorodú Líviu. Fajko, 
ktorá v čiernom klobúku vyzeral ako čerstvo vyora-

ný bradatý čert, sa musel fotografovať so starými, 
ale bohatými cudzinkami. 

***
Po dôkladnej príprave, s dôrazom na dodržiavanie 
pitného režimu, zastali Pitvarošania  na úpätí nebo-
tyčných hôr. Po vrchné Roháčske pleso sa im darilo 
vynikajúco. Potom prišiel „padák“, ako vystrihnutý 
z hororového filmu. Pitvarošania mali síce síl dosť, 
ale nevládali. Prvé odpadlo tylové zabezpečenie 
v zostave Vedko, Fajko a Snehulienka. Vpredu cválal 
vytrénovaný Dudroš, za ním bol v závese Nemko 
a v strede závodného poľa boli schovaní Hapči 
a Smieško. Po dlhých útrapách a za pravidelného 
nadávania nakoniec narazili na náčelníka horskej 
služby, ktorý ich „dlho“ prehováral, aby ich mohol 
odviesť do doliny. 

(Wood Pitvaroš 2002, Príbeh šiesty – o tom, ako sa 
mládenec pitvarošský trpaslíkom či Snehulienkou 
stal)
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Senecké gymnázium navštívila koncom februára 
medzinárodná organizácia Acet pre starostlivosť, 
vzdelávanie a výcvik v oblasti AIDS. Mladí vyško-
lení lektori nás pútavým spôsobom oboznámili 
s problémami súvisiacimi s predmanželským 
sexom, pohlavnými chorobami a drogami.
Na úvod sme si definovali princíp a závažnosť 
choroby AIDS. Podstatou tejto choroby je pre-
nos vírusu HIV. AIDS je najviac rozšírený v afric-
kom štáte Uganda. Množstvo nakazených ľudí 
predstavuje až hrozivých 93%, pričom väčšina 
z nich je vo veku od 18-25 rokov. Choroba sa 
skutočne šíri po celom svete. Posledné zázna-
my u nás na Slovensku uviedli 100 nakazených, 
z čoho dvadsiati následky neprežili. Záznamy 
však nie sú úplné. Na svete je plno ľudí, ktorí 
o svojej diagnóze ani len netušia alebo o nej ve-
dia a nepriznajú sa. Jeden z členov organizácie 
Miňo, sa nám pokúšal na rôznych príkladoch 
vysvetliť, ako môže dôjsť k nakazeniu. 
Vírusom HIV sa môžeme nakaziť pri pohlavnom 
styku s nakazenou osobou alebo pri orálnom 
sexe, čo je mimochodom najčastejší spôsob 
nakazenia. Niektorým sa príznaky prejavia po 
dvoch rokoch, niekomu po desiatich. No týž-
denné liečenie stojí v súčasnosti neuveriteľných 
360 tisíc Sk, pričom ani táto suma nezaručuje 
vyliečenie a všeobecne prístupná vakcína je 
v nedohľadne. Zvyčajne to začína rôznymi 
infekciami v ústach, vredmi na tvári, pokračuje 
to kožnými chorobami a vyúsťuje do samotnej 
rakoviny kože. (Všetky tieto príznaky sme mali 
možnosť vidieť na diapozitívoch.) Často je na 
vine nedostatočné dodržiavanie hygienických 
zásad, napr. pri prepichovaní ucha tou istou ih-
lou alebo pri vpichovaní drog. Nákaza je možná 
dokonca aj pri bozkávaní, no to len v prípade, 
že jeden zo zúčastnených má v ústach infekciu 
alebo tzv. aftu. Ľudia si často myslia, že k na-
kazeniu môže dôjsť i pri krvnej transfúzii. No 
v súčasnosti to naozaj nie je možné, lebo krv 
sa od istého roku testuje. Strata imunity-AIDS 

spôsobuje, že organizmus nakazeného sa ne-
vie brániť ani len pred obyčajnou chrípkou ale-
bo nádchou, čiže smrť môže nakoniec spôsobiť 
i všedné ochorenie.
V súčasnosti si mladí čoraz viac krátia dlhé 
chvíle požívaním alkoholu a drog. Zo začiatku je 
to „iba“ fajčenie marihuany, ktorá však obsahuje 
jed THC. Veľa mladých ani netuší, že spoločné 
fajčenie čo i len jednej marihuanovej cigarety 
je zákonom ponímané ako drogové dílerstvo, 
za čo si odsúdenci musia odpykať 2 až 8 rokov 
väzenia.
Vo všeobecnosti alkohol a požívanie drog sú 
dôležitými faktormi v raste počtu otehotnenia 
mladistvých a rozšírenia pohlavných chorôb. 
Príkladom sú pochybné párty, kde chlapec zne-
užije dôverčivosť a naivnosť dievčaťa, obalamutí 
ju tým sladkým slovným spojením „milujem ťa“ 
a skončí sa to jednonočnou rozkošou. Pozor, 
nie vždy sa to končí! Niekedy si z takejto krátkej 
známosti odnesieme darček. Prinajlepšom je 
ním zlomené srdce, no častokrát i nechcené 
tehotenstvo alebo jednoducho jedna z 52 po-
hlavných chorôb. Nemôžeme predsa poznať 
minulosť krátkodobých partnerov. Ak si aj mys-
líme, že platí: kondóm sa rovná bezpečný sex, 
mýlime sa. Prezervatív sa rovná iba bezpečnej-
šiemu sexu, no pred pohlavnou chorobou nás 
neuchráni. Lektorka Monika sa nás opýtala, čo 
vlastne od vzťahu čakáme. V miestnosti odzneli 
dôležité hodnoty ako láska, tolerancia, vernosť, 
úprimnosť, kompromisy i sex. Áno, aj ten k vzťa-
hu nepochybne patrí. Na druhej strane je ne-
mysliteľné od vzťahu založenom v prvom rade 
na sexe očakávať, že bude spĺňať i tie ostatné 
požiadavky.
Cieľom prednášky bolo, aby mladí začali na sex 
hľadieť z hľadiska zdravia, vzťahov a ich dlho-
dobej budúcnosti. Mladí prednášajúci hovoria 
o osobnej voľbe a zodpovednosti a ako preven-
ciu odporúčajú jedného partnera na celý život.
                                             Marcela Struhárová

40% mladých ľudí u nás sa správa promiskuitne
Ste zástancom bezpečného sexuálneho správania? Navštívili by ste psychosociálne pora-

denstvo, keby ste mali nejaký problém?
Komu sa zvyknete zdôverovať?

Mirka (12): Ja by som tam tiež išla, i keď 
z počiatku by som všetko asi nepovedala. 
Najčastejšie sa zdôverujem mojej najlep-
šej kamarátke. Tá mi radí a navzájom sa 
dobre dopĺňame. Keby sme tam tak mohli 
ísť spolu. V niektorých veciach si totiž ne-
vieme rady, takže takú návštevu by sme 
uvítali.

Veronika (14): Ja nemám problémy. As-
poň nie také, ktoré by som musela prebe-
rať s niekým, koho nepoznám. Mám na to 
svojich priateľov. 

Juro (16): Už sa mi stalo, že som mal 
problém, taký väčší, tak som išiel za kama-
rátom. Keby vtedy už také centrum bolo, 
tak by som tam išiel. Nemám problém 
zdôveriť sa. S rodičmi som na tom dosť 
biedne, sú totiž rozvedení.

Magda (42): Takéto zariadenie plne 
schvaľujem. Predsa len viem o deťoch, 
ktoré nemajú dôveru voči svojim rodičom. 
Je to smutné, no všetci potrebujú pomoc 
a porozumenie, ktoré často zaneprázd-
není rodičia neposkytujú. Existujú aj ro-
diny, v ktorých sa rodičia akosi ostýchajú 
hovoriť o sexuálnych témach. Takto majú 
mladí ľudia možnosť poradiť sa i poučiť, 
i z odborného hľadiska.

A  N  K  E  T  A

MLADÝ SENČAN

Deti zo Senca žijú 
európskym životom

Jediným konkrétnym produktom cezhraničnej spolu-
práce mesta Senec nazývajú niektorí občianske zdru-
ženie EDUCA. Združenie zabezpečuje servisné služby 
pre senecké deti, ktoré v rámci slovensko–rakúskeho 
partnerstva navštevujú základnú školu v družobnom 
meste Parndorf. Spolupráca bude naďalej pokračo-
vať.
Momentálne navštevuje Rakúsko 8 seneckých detí, 
ktoré už teraz žijú doslova európskym životom. Každý 
chodí do inej triedy, aby bol  prinútený komunikovať 
v cudzom jazyku. Pozitívne je, že v triedach je menej 
detí ako u nás a učitelia sa im môžu viac individuálne 
venovať. Deti ráno nevstávajú až tak neskoro, ako by 
sa mohlo zdať. „Nie je to také strašné, odchádzame 
zo Senca asi o 6:50,“ hovorí mamička jedného z ra-
kúskych žiakov. Keby sa počas štvorhodinového 
vyučovania pritrafil niektorému dieťaťu problém, 
v zborovni mu je k dispozícii učiteľka združenia EDU-
CA Erika Kociánová. Po škole sa detí ujíma práve ona 
a pracuje s nimi na domácich úlohách. „Prichádzame 
domov medzi treťou a pol štvrtou,“ tvrdí. „Deti už prí-

du domov naučené. Čiže od pol štvrtej do večera majú 
dostatok voľného času.“  
Deti sa zo skúseností dokážu adaptovať veľmi rých-
lo. Prváci začínajú od čiarok a postupne sa na nich 
všetko nabaľuje. Podľa rodičov nechodia domov so 
slovíčkami, ale s celými vetami. Prístup rakúskych 
učiteľov je takisto iný než u nás a skôr napĺňa známe 
Komenského „škola hrou“. „Cudzie jazyky sa učia 
hravou formou. Pani učiteľka rozkrája jablko a deti sa 
slovíčko učia súčasne nemecky, anglicky a chorvát-
sky,“ opisuje metódy slovenská učiteľka. V učebných 
osnovách figuruje aj chorvátčina, Parndorf je totiž 
chorvátsko – rakúske mestečko.
Občianske združenie EDUCA poskytuje deťom kom-
plexnú starostlivosť. Môžu využívať poradenské služ-
by, predovšetkým na začiatku, keď dieťa nastupuje do 
prvého ročníka a nedá sa dopredu odhadnúť, ako sa 
s tým vysporiada. Zatiaľ nastali komplikácie len pri 
jednom uzavretejšom dieťati, ktoré sa pomalšie začle-
ňovalo do kolektívu triedy. Úplne prestal do Parndorfu 
dochádzať jediný žiak (jeho rodina sa presťahovala 
do Viedne). V prípade ťažkostí zabezpečí EDUCA 
doučovanie nemeckého jazyka. Ako sú na tom deti 
so slovenčinou? Pravidelne chodia na doučovanie 
zo slovenského jazyka a robia diferenčné skúšky. 
Dokonca keď sú v Rakúsku prázdniny, niektoré v tom 

čase navštevujú základnú školu v Senci.
Byť žiakom školy v zahraničí neobohacuje deti len 
o cudzie jazyky. Dáva im to nový rozhľad a myslenie. 
Každodenne sa stretávajú s rakúskymi reáliami a po-
rovnávajú. „Keď malo nastúpiť euro, u nás to deti až 
tak nevnímali. V Parndorfe išli školáci do banky, tam  
im ukázali všetky bankovky, každý dostal čokoládové 
euro. Brali to ako niečo úplne samozrejmé,“ spomína 
si jeden z rodičov. „Deti, ktoré s nami navštevujú zá-
kladnú školu v Parndorfe, majú jednu veľkú výhodu,“ 
myslí si riaditeľka združenia EDUCA PaeDr. Iveta Šu-
rabová. „Majú kamarátov na Slovensku aj v Rakúsku. 
A tie kamarátstva budú pokračovať ešte mnohé ro-
ky, pretrvajú do dospelosti. Hranice medzi krajinami 
sa stierajú. A keď sa raz postavia na vlastné nohy, 
nebudú sa realizovať len v tomto regióne.“           (kd)

Mestský úrad Senec oznamuje
Na základe rámcovej zmluvy medzi mestami 
Senec-Parndorf  je možné zabezpečiť vzdelávanie 
detí v základnej škole v Parndorfe. Postup pri 
prihlasovaní detí je nasledovný:

1. Rodič osobne vyplní prihlášku do 20. 4. 2003
2. Tlačivo prihlášky je na sekretariáte MsÚ Senec
3. Mesto Senec doručí riaditeľovi základnej školy 
v Pardorfe podpísané prihlášky a vedenie školy 
rozhodne, kto bude prijatí na štúdium v škol-
skom roku 2003/2004
4. Vybratí žiaci dostanú písomnú odpoveď do 30.  
apríla 2003
5. Bližšie informácie o doprave detí u riaditeľky 
OZ Educa PaedDr. Ivety Šurabovej, Vajanského 
43, Senec. Mobil: 0905 651424
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Ďalší odber krvi zo Senca
Na výzvu Miestneho spolku Slovenského 
Červeného kríža v Senci sa dostavilo k od-
beru krvi 32 občanov. Dvaja zo zdravot-
ných dôvodov krv darovať nemohli.
Svojím desiatym odberom krvi splnili 
podmienku pre udelenie bronzovej pla-
kety MUDr. Janského Ing. Mária Magulová 
a Robert Heriban. Plakety im odovzdajú 
v máji na slávnostnom zhromaždení 
Územného spolku SČK v Senci.

Krv darovali 13. marca bezplatne:
Imrich Bagi (4-krát), Ing. Richard Barjak 
(5), Ladislav Čermák (77), Ján Červenák 
(32), Albert Dóka (11), Ján Dolák (15), 
Ján Duraj (43), Jozef Ďuriš (31), Martin 
Ďuriš (8), Adriana Egyedová (11), Mária 
Filová (11), Jarmila Gálová (36), Viera 
Guldanová (33), Zsolt Gyrcsi (1), Mar-
gita Halászová (4), Robert Heriban (10), 
Alojz Hlavatý (50), Štefan Juhász (22), 
Helena Lengyelová (15), Alexander Ma-
gyar (70), Ing. Mária Magulová (10), Ti-
bor Morvay (23), Eva Mošteňanová (17), 
Renata Muráriková (16), Karol Pór (9), 
Alžbeta Šándorová (38), Andrea Víziová 
(2), Pavol Vojčák (50), Jozef Zmajkovič 
(53), Ľuboš Žilinec (14).
Niektorí z uvedených darcov darovali svoju 
krv cielene v prospech malej vnučky jed-
ného z našich darcov krvi.
Všetkým vyslovujeme úprimné poďakovanie 
za ich nenahraditeľný dar – dar krvi.    

  M.G.

Do projektu vybrali 
seneckú školu  

V školskom roku 2002/2003 vypracovali učite-
lia (Mgr. Andrej Vinš, Mgr. Martina Nyíregyház-
ka, Mgr. Alžbeta Ivanová, Mgr. Beata Juráková, 
Bc. Miriam Agárdiová) návrh projektu diaľkovo 
riadených terénnych exkurzií a pred niekoľký-
mi dňami boli vybraní do projektu ako jedna 
z troch škôl na Slovensku. Do tejto aktivity sú 
priamo zapojení i žiaci z jazykových tried na 
škole, ktorí s nadšením plnia prvé úlohy Raftu, 
prvé webové stránky projektu.

Naši učitelia si so žiakmi vybrali spracovať v pro-
jekte faunu a flóru Malého Dunaja. Chcú pouká-
zať na výskyt určitých druhov rastlín a živočíchov 
a na ekologické a enviromentálne aspekty rieky. 
Žiaci si budú rozvíjať praktické zručnosti mani-
pulácie s biologickým materiálom a modernými 
technológiami. Naučia sa vnímať rieku ako spolo-
čenstvo vzájomne sa ovplyvňujúcich organizmov 
závislých na vonkajších podmienkach.
Chceme sa poďakovať Rade rodičov pri ZŠ 
Mlynská, ktorá koncom kalendárneho roka za-
kúpila do učebne IKT datavideoprojektor. Je 
to vynikajúca učebná pomôcka nielen k práci 
na projekte RAFT, ale najmä na sprostredko-
vanie informácií vo vyučovacom procese.

                       Raft Team, ZŠ Mlynská Senec

V mesiaci marec každoročne vyhodnocuje svo-
ju činnosť Slovenský zväz telesne postihnutých 
(SZTP) a Slovenský zväz postihnutých civilizač-
nými chorobami (SZPCCh) v Senci. Tento raz sa 
členovia stretli 15. marca v Základnej škole na 
Tajovského ulici.
Členská základňa organizácií sa od poslednej 
výročnej schôdze mierne rozrástla. Počet členov 
v Senci stúpol na 309 (z toho 163 telesne postih-
nutých a 146 členov postihnutých civilizačnými 
chorobami). Len zo Senca je 251 členov. Nájde-
me medzi nimi najmä starších občanov, ktorým 
s rokmi pribúdajú i zdravotné ťažkosti. Hendike-
povaná mladá generácia absentuje i preto, že 
o organizovanie v kluboch neprejavuje záujem. 
„Na škodu veci je aj to, že sa v takom krásnom 
a atraktívnom meste, ako je Senec, nenájde 
miestnosť, kde by sme sa mohli s našimi členmi 
spoločne stretávať, odmerať tlak krvi, porozprá-
vať sa o tom, čo ich trápi a pod., do ktorej by bol 
bezbariérový prístup pre každého člena, ktorý 
je ťažko zdravotne postihnutý alebo vozíčkar,“ 
povedala na výročnej schôdzi predsedníčka 
SZTP a SZPCCh  Ľ. Bartošovičová. Zhrnula mi-

nuloročné aktivity zväzu – návštevy termálnych 
kúpalísk a koncertov, exkurzie, výlety do zaují-
mavých slovenských lokalít, zájazdy do Českej 
republiky či Maďarska.           Spracovala K.D.

Chýba im bezbariérová miestnosť

Poďakovanie 
V jedálni Základnej školy na Tajovského 
ulici sa 15. marca konala výročná členská 
schôdza Základnej organizácie Slovenského 
zväzu telesne postihnutých a postihnutých 
civilizačnými chorobami v Senci. Aj touto 
cestou by sme sa chceli poďakovať Mest-
skému úradu v Senci za uhradenie faktúry 
za občerstvenie, pekárni „Stanislav a syn“ 
za výborné šišky, Základnej umeleckej škole 
za kultúrny program a zboru „Radosť“.
Pri tejto príležitosti bolo zlosovaná bohatá 
tombola, z ktorej finančný zisk použijeme 
na akcie v priebehu roka 2003 v prospech 

zdravotne postihnutých členov. Finančne 
alebo darčekmi prispeli do tomboly mnohí 
podnikatelia a majitelia obchodov zo Senca, 
Veľkého Bielu, Blatného a Kráľovej pri Senci. 
Vymenovať všetkých je obtiažne, ale veríme, 
že Vás hreje dobrý pocit pomáhať zdravotne 
postihnutým ľuďom a dúfame, že v budúc-
nosti nám pomoc ponúknu aj ostatní.
Vám všetkým srdečne ďakujeme a želáme 
pevné zdravie, aby sa Vám vo vašej práci 
darilo tak, aby ste naďalej mohli pomáhať 
zdravotne postihnutým členom našej zá-
kladnej organizácie.

                   Ľ. Bartošovičová, predsedníčka 
                   Základnej organizácie v Senci

Pestovatelia vinnej révy
degustovali
Seneckí záhradkári 
degustovali víno na ve-
rejnej úrovni dvadsiaty 
šiesty raz. Slovenský 
zväz záhradkárov ZO 
6-13 Senec usporiadal 
v priestoroch Základnej 
školy Tajovského 23. marca celodennú výstavu 
spojenú s ochutnávkou.
Degustačné komisie hodnotili 108 vzoriek zlatis-
tého moku a určili dvoch šampiónov expozície. Za 
biele vína sa víťazom stal Matej Pätoprstý z Vinič-
ného (Pálava). V červených vínach uspel Senčan 
František Horváth (Svätovavrinecké). Štrnásti 
pestovatelia vinnej révy si z výstavy odniesli zlaté 
medaile. Členovia komisií ďalej udelili 37 striebor-
ných a 46 bronzových kovov. Okrem seneckých 
záhradkárov poskytli produkty svojej práce pes-
tovatelia z Viničného, Kráľovej pri Senci, Modry, 
Veľkého Bielu, Pezinka, Boldogu či Limbachu. 
Degustačnú nedeľu spríjemnila dychová hudba 
Senčanka.                                                      (kd)

Hasiči položili základný 
kameň tradícii

V Senci má plesová sezóna tradičné zábavy, 
o ktorých verejnosť vie, že majú svoj punc. Za-
radiť sa medzi ne chce aj hasičský bál, ktorý 
dobrovoľný hasičský zbor usporiadal po pät-
nástich rokoch. Pretože ide o organizáciu bez 
vlastných finančných zdrojov, bolo potrebné 
vynaložiť pomerne veľa úsilia, aby sa všetko 
vydarilo podľa predstáv samotných organi-
zátorov. Dokonca ani usporiadanie takéhoto 
podujatia sa nestretlo u všetkých členov s po-
zitívnym ohlasom, o to bolo riziko neúspechu 
väčšie. Po odohratí poslednej skladby zábavy 
„Čo ste hasiči, čo ste robili“ si skupinka uspo-
riadateľov s úsmevom vydýchla. Hasičský bál 
sa vydaril. Slúži ku cti všetkým, čo sa oň pri-
činili. Touto formou ďakujeme všetkým, ktorí 
svojou trochou akcii pomohli morálne, vecne 
a finančne. Pevne veríme, že týmto sme po-
ložili základný kameň tradícii, ktorá tak skoro 
nezanikne.
                                                         DHZ Senec

Veková štruktúra členov seneckých 
organizácií
Telesne postihnutí 
do 15 rokov 1 člen
do 18 rokov 2 členovia
do 35 rokov 16 členovia
do 50 rokov 32 členov
do 60 rokov 62 členov
nad 60 rokov 50 členov

Postihnutí civilizačnými chorobami
do 15 rokov 2 členovia
do 18 rokov 2 členovia
do 35 rokov 7 členov
do 50 rokov 31 členov
do 60 rokov 57 členov
nad 60 rokov 47 členov
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ERUDITO AC ORNATISSIMO VIRO, DO-
MINO ALBERTO MOLNAR SZEMPCIHO? 
NUNC MARPURGUMIO STUDIA AGENTI 
ET COMMRANTI, DOMINO ET CONTER-
RANEO NOBIS OBSERVANDO, MARBUGU-
MIUM.

Az Atya Istentől, ő szent főlségitől kévánjuk Kegy-
elmednek ez új esztendőben minden lelku és testi sok 
áldást, az mellett szolgálatunkat is ajánljuk Kegyel-
mednek, mint fiunknak.
Ezért akaránk Kegyelmedet megtalálnunk levelünk 
által, miért hogy Kegyelmed sok időtől fogva keze-
inkben nem jött, nem tudjuk, ha él-e Kegyelmed és 
jó egiszsigben volna Kegyelmed, vagy nem, azért 
ha él Kegyelmed az világon és jó egiszigben vagyon 
Kegyelmed, kit nem is kételkedönk, csudálatos, hogy 
Kegyelmed ennyi időtől fogva nem jött kezinkben.
Azért ha az Úr isten élteti Kegyelmedet és ez világon 
vagyon Kegyelmed, kérjük mint jóakaró fiunkat, 
szomszéd barátunknak fiát, hogy Kegyelmed jöjjen 
hazádban, úgy mint városodban, kit hálálhatnánk, 
hogy az Őr Isten hozná Kegyelmedet közinkben. 
Bizonyára szívönk szerint akarnánk az kegyelmed 
atyafiaival egyetemben látni Kegyelmed jövetelit. 
Ne nézze Kegyelmed az mi háládatlan voltunkat, 
hogy semmi segítséggel nem voltunk az Kegyelmed 
odaliteliben: tulajdoítsa Kedyelmed néminemő részit 
az sok háborúságnak és sok visszavonásnak, az ki itt 
köztönk volt, tudjuk: halotta is Kegyelmed oda az mi 
országunkban lött háborúságokat ki miatt csak Isten 
tudja, ki, mint és hogy maradatt az sok bujdosásban 
az sok ellensig között. Azért, Istennek hála, mostan 
azok mind medszöntenek és az úr Isten békessiget 
adott, Kegyelmed bízvást jöhet közinkben, mert az Úr 
Isten békessigben tet bennünket, kit ha megcselekszik 
Kegyelmed kérisünkre, meglátja Kegyelmednek és 

örömest is látjuk Kegyelmedet. 
Kegyelmedtől, mint fiunktul 
erre az mi levelünkre választ 
várunk. Az mellett Istennek 
ő szent fölsigének oltalma alá 
ajánljuk Kegyelmedet.
Költ Szempcen die 5. Febru-
arri, anno 1610. 

Kegyelmednek örömest szol-
gálnak
MI SZENPCI BÍRÓ ÉS AZ 
EGÍSZ TANÁCS.

P.S. (Ui.) Ím Kegyelmednek 
elsőben városostul öt aranyat 
köldönk, kit Kegyelmed jó 
neven vegyen. Ha az Úr Isten 
Kegyelmedet közinkben hoz-
za, többel akarunk Kegyelmed 
lenni, az város is naprul napra 
jobban megépül.

(Originál sa nachádza v zbierke Maďarskej akadé-
mie vied.)

UČENÉMU A TIEŽ CTENÉMU MUŽOVI, 
ALBERTOVI SZENCI MOLNÁROVI, NA-
TERAZ V MARBURGU ŠTUDUJÚCEMU A 
ZDRŽUJÚCEMU SA PÁNU A SUSEDOVI 
NÁŠMU VÁŽENÉMU DO MARBURGU

Z vôle najvyššieho Otca svätého prajeme Vašej váž-
nosti v onom novom roku duševné a telesné požehna-
nie a zároveň ponúkame Vašej vážnosti naše služby 
ako nášmu synovi.
Preto dovoľujúc si Vás týmto listom osloviť z dôvodov 
dlhšej odmlky, nevediac či v dobrom zdraví nažívate, 

bo nie, preto ak nažíva v dob-
rom zdraví Vaša vážnosť, 
o čom nepochybujeme, je nám 
tento dlhý čas nezvyčajný.
Ak Vás Pán Boh živí, žiada-
me Vašu vážnosť, ako nášho 
syna či syna susedovho priate-
ľa, poctiť dom a mesto Vašou 
vážnosťou, by sme vzdávali 
chválu Otcu svätému, že ste 
medzi nami. Srdcu by nám 
i Vašim príbuzným prialo 
vidieť návrat Váš.
Nech Vaša vážnosť nehľadí 
na nevďačnú našu minulosť 
i to, že neboli sme naporúdzi 
Vám v tej diaľave: za čo do 
istej miery vďačíme nevraži-
vostiam vojen, čo medzi nami 
boli: počula Vaša vážnosť 
tam o nevraživosti v našej 
krajine a len Pán Boh vie, kto 

a akým spôsobom sa uchýlil s predo mnohých nepria-
teľov. Preto chvála Bohu, tie teraz pominuli a Boh 
zoslal nám pokoj a vyhoveniu našej prosby uvidia, že 
sa im aj s mestom zavďačíme.
Od vašej vážnosti, ako syna nášho, na tento náš list 
odpoveď očakávame, zatiaľ čo Vašu vážnosť pod 
ochranu Pána odovzdávame.
Dané v Senci, 5. februára roku 1610  
s vernou službou, Senecký richtár a celá rada
P.S. Hľa, Vašej vážnosti päť zlatých mi i s celým 
mestom posielame, čo v dobrom mene od nás prijmite. 
Ak Pán Boh Vašu vážnosť medzi nás privedie aj 
mesto zo dňa na deň prekvitne a s ďalšími sa Vám 
odmeníme.                                       (Voľný preklad)

List seneckého richtára a rady Albertovi Molnárovi z 5. februára 1610
S pečiatkou mesta Lev s korunou a nadpisom SIGLLUM WARDPERG

TAKÝ BOL SENEC

Spoločenská kronika
Narodili sa
Juraj Šranko, Martin Štefunko, Jakub Lauro
Nela Farkašová, Bianka Kleberczová
Martin Menyhart, Olívia Macejková
Sarah Juhászová, Romana Kudláčová
Radovan Jakub Horák, Silvia Škrabáková
Lucas Válek, Angelika Horváthová
Emília Michaleková, Adél Strešňák
Anna Adriana Botlíková, Samuel Takács
Adam Tkáč, Vanesa Hromadová
Luka Rigo, Kristína Možiová, Mária Danišová

Manželstvo uzatvorili
Ladislav Fajnor – Gabriela Áčová

Navždy nás opustili
Ľudovít Nagy, Ivan Odnechta, Ján Mészáros, 
Izabela Horváthová, Ladislav Domian, 
Alžbeta Dorošinyiová, Terézia Jarášová

Blahoželáme jubilantom
Jednota dôchodcov MO v Senci 
Štefánia Kajanková 60 rokov, Zuzana Matejo-
vá 60, Margita Hartlová 65, Emília Gáborová 
65, Zuzana Babiaková 70, Magdaléna Bittne-
rová 70, Marian Soroka 80, Etela Švehlová 
85, Terézia Čeligová 65, Ing. Ján Tkáč 65, 
Elena Ingeliová 70.

Základná organizácia Slovenského zväzu te-
lesne postihnutých a Slovenského zväzu po-
stihnutých civilizačnými chorobami v Senci
Jozef Gráčik 50 rokov, Eva Szabadošová 55, 
Zbyněk Dudáš 55, Valéria Meszárošová 60, 
Július Petrovič 55, Terézia Bacigálová 60, 
Rozália Srnová 60.

Klub dôchodcov 
Margita Pajgerová 85, Margita Hartlová 65, 
Katarína Valachová 65, Anna Fűlőpová 60, 
Sorgerová Mária 60, Alžbeta Kožuchová 60 
(január 2003), Bordácsová Zita 75, Szabo 
Imrich 75, Filová Anna 70, Šebová Helena 
65, Šipeky Ján 65, Horinová Alžbeta 60, 
Peričková Mária 60, Lukačovičová Jana 55, 
Galambošová Mária 55.

Drahej mamičke Zuzke Babia-
kovej ku krásnemu jubileu veľa 
zdravia, lásky a božieho požeh-
nania prajú deti, manžel, vnúčatá 
Branko, Viki, Adamko

Dňa 14. apríla si pripomíname 
nedožité 70-tiny Ondreja Sil-
lera. Kto ste ho poznali, venuj-
te mu tichú spomienku. 
Manželka Oľga, dcéra a syn 
s rodinami

Dňa 2.apríla 2003 uplynie rok, 
čo od nás navždy odišla naša 
drahá mamička, 
pani Júlia Mahdiarová. 
S láskou a úctou spomínajú dcé-
ry, zaťovia, vnúčatá a pravnú-
čatá. Kto ste ju poznali a mali radi, venujte jej 
s nami tichú spomienku.

Mély gyászunkban mondunk köszönetet 
minden kedves rokonnak, barátnak, mun-
katársnak, szomszédnak és ismerösnek, 
aki 2003. március 12-én elkísérte utolsó út-
jára drága halottunkat a felejthetetlen férjet, 
édesapát és nagyapát Katona Ferencet 
a szenci temetöbe.
Köszönjük a sok koszorút, virágot és vi-
gasztaló szavakt, amellyel igyekeztek enyhí-
teni fájdalmunkat. A gyászoló család

Dňa 15. apríla si pripomíname 
nedožité 70. narodeniny dra-
hého 
Alexandra Gábriša
(14.10.2002)
S láskou a bolesťou v srdci 
spomína manželka, deti a smú-
tiaca rodina.
Ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spo-
mienku.



SENČAN
Vydáva Mestský úrad Senec. Adresa redakcie: Mestský úrad Senec, vedúca redaktoka Kristína Dugovičová, tel.: 0903 621 880, e-mail: 
sencan@senec.sk. Redakčná rada: Martin Doboš, Ivan Fiala, Mária Kerekešová, Helena Krajčovičová, Gabriella Németh, Mária Piače-
ková, Mária Rovenská, Monika Škovránková, Gabriel Sehér, Peter Szabo. Inzercia: osobne, písomne alebo telefonicky na tel. č.: 0903 621 
880. Sadzba: PC-blok, Senec. Tlač: POPE PRINT, Veľký Biel, tel.: 02/ 4591 6480. Registrované pod číslom OÚ SC-3/98.

16 SENČAN  č. 3/2003

Dávid Varga 
na majstrovstvá sveta

Začiatkom marca sa vo Vrútkach konali 
Majstrovstvá Slovenska (MS) v šachu pre 
chlapcov do 12 rokov. Majstrom Slovenska 
sa stal Dávid Varga, žiak Gymnázia A. Ber-
noláka v Senci. Z deviatich zápasov získal 
7,5 b. Vybojoval aj právo reprezentovať Slo-
venskú republiku na majstrovstvách sveta 
a Európy. Na MS sa zúčastnilo 42 hráčov 
z celého Slovenska.            Ladislav Varga

Na futbalovom megaturnaji 
menej tímov než vlani

Piaty ročník Medzinárodného mládežníckeho 
futbalového turnaja Okres Senec a jeho priatelia 
sa uskutoční 21.-22. júna. Organizátori znížili 
množstvo účastníkov a počet vekových kategórií. 
V tomto roku sa očakáva účasť 56 družstiev v ôs-
mich kategóriách. Do Senca by mali prísť poľský 
Korsze, chorvátsky Senj, maďarskí Mosonmagy-
aróvár a Vác, rakúsky Parndorf, české Hranice, 
Bruntál, Synot Staré Město a slovenské Jupie 
Banská Bystrica, 1. FC Košice, Slovan Galanta, 
Námestovo, Domino Bratislava, Revúca, Malacky, 
Žiar nad Hronom, Levice, Nitra, Spartak Trnava, 
Lučenec, výber BFZ, ObFZ Bratislava – mesto 
a vidiek. Hrať sa bude na ihriskách Tomášov, 
Igram, Réca, Kostolná pri Dunaji, Kaplna, Kráľová 
pri Senci, Nová Dedinka a Blatné.                   (kd)

Š  P  O  R  T

Vystúpili ste pred senecký-
mi poslancami v súvislosti 
s mestských rozpočtom na 
rok 2003. Neštandardný 
krok... Prečo?
Pretože reprezentujem mesto 
Senec, nie Bartka. To by si 
mali poslanci a všetci zainte-
resovaní v meste uvedomiť. 
Dosiahli sme pre mesto 
historické úspechy – postup 
do prvej ligy,  víťazstvo v Slo-
venskom a Matičnom pohári, 
účasť v pohári UEFA. S týmto 
sa málokto na Slovensku 
môže popýšiť. My sme už medzi Juventusom 
a Manchestrom, a to nám už nikto nezoberie. 
Bohužiaľ, slovenská ekonomika sa nachádza 
v komplikovanom stave. Ak budú chcieť mať 
mestá futbal, budú musieť rozpočty futbalo-
vých klubov sčasti kryť.  
Ako si predstavujete ideálny stav spolufina-
covania klubu?
Ideálne by bolo, keby v Senci fungoval mest-
ský futbalový klub. Nad financovaním by sa 
malo zamyslieť vedenie mestského úradu a 
podnikatelia, ktorí tu niečo podostávali a sú 
niečo mestu dlžní. Keď treba prísť na oslavu 
úspechu, tak ich je dosť. Ale keď treba po-
môcť, nájdu sa dvaja - traja. 

Váš názor na sumu 1,15 milióna 
korún, ktorú poslanci pre všetky 
športy v Senci schválili?
Poviem to asi tak, že len náš fut-
balový klub minie na svoj chod 
mesačne 700-800 tisíc korún... Ale 
touto cestou by som sa chcel po-
ďakovať poslancom aj za to, čo pre 
športy v Senci schválili. Budú však 
musieť hľadať ďalšie riešenia.
Kedy fanúšikovia uvidia hrať 
KOBU Senec na seneckom šta-
dióne?
Keď sa dokončí národné centrum, 
a to záleží od Slovenského futba-

lového zväzu (SFZ). Údajne na jesennú časť 
ligy budeme môcť hrať, ale príliš tomu neve-
rím. Prakticky vonku už hráme tri roky, boli 
sme v Sládkovičove, Piešťanoch, teraz sme 
v Pezinku. To sú tiež nemalé náklady. 
Akú konkrétnu podobu bude mať súžitie 
vášho klubu a SFZ na štadióne?
SFZ má štadión v prenájme na 50 rokov. 
Futbalový klub KOBA bude prioritný tým, že 
všetko, čo potrebuje na činnosť (ihrisko, šatne 
a pod.), bude mať k dispozícii. Jedna z pod-
mienok bola, že národné centrum sa môže 
stavať, ale futbal v Senci musí byť.
                                              Zhovárala sa K.D.

Bartko: Futbal v Senci musí byť
Rozprávame sa s Danielom Bartkom, prezidentom futbalového klubu KOBA Senec.

Program kina Mier - apríl
10. štvrtok LOĎ DUCHOV
Z hlbín mora vynára desivé tajomstvo minulosti.
USA MP-15 91 min. Vstupné: 65 Sk

12.-13. sobota – nedeľa K 19
Dramatický príbeh na motívy skutočných udalostí.
Harrison Ford a Liam Neeson v napínavej dráme 
a udalosti, ktorá sa považuje za najnebezpečnejší 
okamih v dejinách sveta. USA/Veľ. Brit./Nem. MP 
138 min. Vstupné: 65 Sk

14.-15. pondelok – utorok CHARLOTTE GREY
Príbeh o láske, ľútosti a odvahe, natočený podľa 
svetového bestselleru Sebastiana Faulksa. Vojnová 
dráma. Veľ. Brit. MP-15 99 min. Vstupné: 65 Sk

17. štvrtok 8 ŽIEN
Jeden dom, jedna vražda, osem podozrivých. 
Detektívna komédia plná žien, šarmu a rodinných 
tajomstiev. Ocenenia: Strieborný medveď, Cena 
diváka na MFF v Berlíne 2002. Nominácia na cenu 
za najlepší európsky film. FR MP-12 103 min. 
Vstupné: 65 Sk

20.-21. Veľkonočná nedeľa Veľkonočný pondelok
CHYŤ MA, AK TO DOKÁŽEŠ
Pravdivý príbeh skutočného podvodníka. V hlav-
ných úlohách: Leonardo Di Caprio, Tom Hanks. 
Réžia: Steven Spielberg. USA MP 135 min. Vst.: 
65, 66, 67 Sk

22. utorok KURIÉR
Pravidlá sú na to, aby sa porušovali. Scenár a pro-
dukcia: Luc Besson. Fr./USA MP 92 min. 60 Sk

24. štvrtok ANALYZUJ ZNOVA
Môže deprimovaný bývalý mafián viesť usporiadaný 
život? V hlavných úlohách: Robert De Niro, Billy 
Crystal. USA MP-15 100 min. Vstupné: 65 Sk

25. piatok MOJA TUČNÁ GRÉCKA SVADBA
Do jeho života vstúpila láska... tiež jej rodina.
USA MP 100 min. Vstupné: 50 Sk

26.-27. sobota – nedeľa BABY TO CHCÚ TIEŽ
„Ženský uhol pohľadu“, ale nepohoršujúca komédia 
pripomína nadhľadom, svižnosťou a vtipom popu-
lárne „Prci, prci, prcičky.“ Nem. MP 90 min. 65 Sk

28.-29. pondelok - utorok 8 MÍLE
Každá chvíľa je ďalšou šancou. Eminem - príbeh rap-
pového speváka. USA MP-15 110 min. 70, 71, 72 Sk

Mládežnícke filmové predstavenie:
13. nedeľa o 15:30 hod. DOBA ĽADOVÁ
Prišli, rozohrali, zvíťazili. Americký film. 83 min. 
Dabing. Vstupné: 50 Sk

Kultúrne podujatie:

Diabolské husle Berkyho Mrenicu. 
Predpredaj v kancelárii MsKS, tel.: 02/4592 3403.
Vstupné: 150 Sk

Potápačský klub ATOL - SENEC
ponúka

- potápačský výcvik
     - pre začiatočníkov

- skúšobný ponor
     - pre nepotápačov

Informácie tel.: 02/4592 5716 večer
alebo modrý domček na Guláške

UHS Glóbus
DOMÁCE POTREBY

Nám. 1. mája 9, 903 01 Senec
tel./fax: 02/4592 5319, mobil: 0903 223 871


