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Ako pred hokejovým 
zápasom

V otázke začlenenia Slovenska do Európ-
skej únie máme podľa prieskumov jasno. 
S úzkosťou však čakáme, aké bude 16. 
a 17. mája počasie a s ním súvisiaca nála-
da občanov Slovenska vyjadriť svoj názor 
v ľudovom hlasovaní. Či sa dokážeme zmo-
bilizovať, či bude blížiace sa referendum 
o našom vstupe do spoločnosti vyspelých 
krajín platné alebo nie. 
Stačí len málo - dostaviť sa v stanovený čas 
do stanovenej miestnosti (zoznam uverej-
ňujeme na str. 4) a zaškrtnúť - či áno alebo 
nie. Inými slovami - prísť, vidieť, a tým už zví-
ťaziť. Pretože v opačnom prípade sa bude 
zdať, že privilégium rozhodovať o sebe 
vyhadzujeme von oknom. 
Podivná predreferendová atmosféra pripo-
mína chvíle pred zápasom našej hokejovej 
reprezentácie. Uvedomujeme si, že ide o ve-
ľa, vieme, čo chceme a ako na to, ale dopredu 
si nemôžeme byť ničím istí. Bolo by príjemné 
dokázať, že nielen slovenskí hokejisti vedia 
dotiahnuť vec do konca.               

    redakcia

E D I T O R I A L

Mnohí na správu o pripravovanej publikácii 
o Senci čakali už dávno. Pár mesiacov po 
oslavách 750. výročia prvej písomnej zmienky 
sa dozvedáme, že odborne zdatní seneckí 
lokálpatrioti zobrali iniciatívu do vlastných rúk 
a začínajú monografiu o Senci písať. O autorov, 
ktorí radi pomôžu, nakoniec nie je núdza. Široký 
autorský kolektív vedie RNDr. Peter Fedor, CSc. 
Každú z hlavných kapitol knihy bude mať na 
starosti jeden z editorov, ktorými sú RNDr. Ján 
Buček, PhD., Mgr. Michal Kožuch, PhDr. Helena 
Oberhauserová a Margita Poláková. Predbežne 
budú na knihe autorsky participovať RNDr. Ju-
raj Balkovič, PhD., Mgr. Jana Conortová, Nora 
Izsáková, Mgr. Vladimír Jurina, Mgr. Juráková, 
Mgr. Tomáš König, Mgr. Miroslav Kožuch, Ing. 
Ján Maglocký, RNDr. Ján Nádašský, Prof. ThDr. 
Dušan Ondrejovič, Mgr. Gábor Strešňák, Lukáš 
Varga, Mgr. Božena Venerčanová a Ing. László 

Vojtek, CSc. Grafický dizajn dodá knihe známy 
fotograf Peter Sedala. Vedúci autorského kolek-
tívu Peter Fedor pre Senčan uviedol, že každý, 
koho oslovil, aby participoval na tvorbe knihy, to 
v prvom rade chápal ako česť. Mnohí poskytnú 
výsledky svojej práce za symbolický honorár. 
S vedúcim projektu sme sa porozprávali o tvo-
rivom zákulisí knihy.

Mnohé podstatne menšie obce v našom 
bezprostrednom okolí už monografiu o se-
be vytvorili, mesto Senec za nimi v tomto 
smere zaostáva. Iniciatíva vytvoriť knihu 
o Senci nakoniec prišla zdola. Prečo?
Pravdou to v istom zmysle ostáva. Senec 
v rozmanitých formách osláv svojho výročia 
oslovil početné skupiny obyvateľstva, ale zdá 
sa mi, že na inteligenciu často zabúdal. A tá 

Vzniká monografia o Senci, 
na trhu bude do dvoch rokov

Ako hlasovať?
Referendum o vstupe 
Slovenska do Európ-
skej únie prebehne 16. 
a 17. mája 2003, pričom 
miestnosti budú otvo-
rené od 14:00 do 22:
00 v prvý deň (piatok) a od 7:00 do 14:00 
v druhý deň hlasovania (sobota). Krížikom 
v príslušnom okienku na hlasovacom lístku 
vyjadria voliči odpoveď na otázku: „Súhla-
síte s tým, aby sa Slovenská republika 
stala členským štátom Európskej únie?“ 
V referende môžu vysloviť svoj názor podľa 
slovenskej legislatívy občania SR, ktorí 
najneskôr v deň referenda dovŕšili 18 rokov 
a sú na území Slovenska. Hlasovať v refe-
rende je možné aj mimo miesta trvalého 
bydliska, v takom prípade je však potrebné 
vybaviť si na mestskom alebo obecnom 
úrade hlasovací preukaz. Občania SR žijúci 
v zahraničí môžu hlasovať v referende, ak 
prídu počas jeho konania na Slovensko. 

                                      Dokončenie na s. 4

                                            Dokončenie na s. 4

Odpoveď na otázku, čo Senčanov vlastne 
o Senci zaujíma, mal dať dialógový večer Ho-
dina otázok v Mestskom kultúrnom stredisku 
v Senci. V stredu 16. apríla pred veľkonočnými 
sviatkami si „sadol“ primátor Senca Karol 
Kvál do horúceho kresla a bol pripravený 
diskutovať s ľuďmi o ťažkostiach mesta, prí-
padne spoločne hľadať riešenia. Nepreverená 
forma komunikácie s občanmi nezaručovala, 
že Senčania projekt príjmu a využijú. 
Do kinosály postupne prichádzali nielen dô-
chodcovia, ale zástupcovia rôznych generácií. 

Miesta na sedenie zaplnili približne do tretiny.  
K primátorovi sa na pódium pridala väčšina 
poslancov mestského zastupiteľstva. Povin-
nú účasť v MsKS mali všetci vedúci odborov 
Mestského úradu v Senci. O konaní projektu 
informoval občanov Mestský úrad v Senci 
prostredníctvom pozvánok, distribuovaných 
do schránok Slovenskou poštou, a.s.
V programe, ktorý moderoval Martin Doboš, 
zostali veľké témy ako revitalizácia Slnečných 
jazier, aquapark či Národné tréningové cen-

Senčania horúcemu kreslu tlieskali

                                            Dokončenie na s. 2

POZÝVAME VÁS NA REFERENDUM - 16.-17. MÁJ

Autorský kolektív novej publikácie o Senci s viceprimátorkou Helenou Nemcovou
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Nespokojnosť s prácou hlavnej kontrolórky Ing. Ga-
briely Kakašovej prezentoval na aprílovom zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva primátor Karol Kvál. Pri vzá-
jomnej slovnej konfrontácií v poslednom bode „rôzne“ 
kontrolórka uviedla, že nenesie zodpovednosť za každú 
faktúru a zmluvu, ktorá bola na mestskom úrade pod-
písaná. Pracovné tempo ovplyvňuje podľa nej tiež to, 
ako rýchlo obdrží podklady ku kontrolám. „Za krátke 
obdobie v pôsobení vo funkcii primátora som zistil ne-
dostatky v kontrolnej činnosti v minulosti. Vyžadujem 
dôslednú prácu hlavného kontrolóra, pretože chcem, 
aby ma niekto uporoznil na chyby v chode Mestského 
úradu okamžite a nie až po štyroch rokoch, keď sa mi 
skončí funkčné obdobie. Chcem, aby činnosť na MsÚ 
bola transparentná, aby následne nevznikli finačnné a 
majetkové škody mesta,“ povedal pre Senčan primá-
tor. Na rokovaní zastupiteľstva podotkol, že na ďalšom 
rokovaní mestského zastupiteľstva bude iniciovať 
odvolanie Ing. G. Kakašovej. Krátko predtým poslanci 
schválili plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 
na rok 2003. Obsah plánu vypracovala a predložila 
zastupiteľstvu samotná kontrolórka. V roku 2003 

má podľa neho vykonať alebo vypracovať: stanovisko 
k návrhu rozpočtu mesta a príspevkových organizácií 
– Správy cestovného ruchu (SCR) a Mestského 
kultúrneho strediska (MsKS) v Senci na  rok 2003,  
stanovisko k záverečnému účtu mesta a príspevko-
vých organizácií – SCR a MsKS v Senci za rok 2002, 
kontrola zmlúv súvisiacich s čistením Slnečných 
jazier (Nautilus, s.r.o. a Bratislavské štrkopiesky, 
s.r.o.), kontrola výdavkov z rozpočtu mesta Senec na 
verejné osvetlenie za obdobie od roku 1996, kontrola 
spôsobu poskytovania dotácií (transferov) z rozpočtu 
mesta Senec za rok 2002 právnickým a fyzickým 
osobám, kontrola inventarizácie záväzkov a pohľadá-
vok mesta (stav, evidencia, spôsob riešenia, doklady 
o uznaní pohľadávok), kontrola nakladania s majet-
kom mesta – odpredaj mestského majetku – kúpne 
zmluvy, kontrola hospodárenia s majetkom mesta 
– nájomné zmluvy na nebytové priestory, stanovisko 
k návrhu rozpočtu mesta a príspevkových organizácií 
– SCR a MsKS na rok 2004, viesť centrálnu evidenciu 
sťažností a petícií.                           
         (kd)

Rozpočet na rok 2002 uzavretý
Prebytok hospodárenia mesta Senec bol po 
vlaňajšku 6,926 milióna Sk, vyplýva to z vyhod-
notenia plnenia rozpočtu za rok 2002. Poslanci 
ho schválili na rokovaní Mestského zastupiteľstva 
v Senci 24. apríla. Rok 2002 ukončilo mesto 
s príjmami 144,588 milióna Sk a výdavkami 
137,462 milióna Sk. Mestské zastupiteľstvo odpo-
ručilo vytvoriť rezervný fond vo výške 10% z pre-
bytku hospodárenia.                                      (kd)

Mesto Senec akcionárom 
vodárenskej spoločnosti
Na mesto Senec prechádza 169 240 kusov akcií 
v nominálnej hodnote 1 tisíc Sk Bratislavskej 
vodárenskej spoločnosti, a.s. Na návrh Fondu 
národného majetku SR to schválili poslanci Mest-
ského zastupiteľstva v Senci.                         (kd)

Za rok 2002 len cena primátora
Róbert Kollárik, MUDr. Eva Hučalová, Mgr. 
Helena Čajková a Mgr. Péter Kovács získajú Cenu 
primátora za rok 2002. Na cenu ich na základe 
podnetov občanov Senca a vyjadrení príslušných 
komisií odporučilo Mestské zastupiteľstvo v Senci. 
Róbert Kollárik je organistom v rímsko-katolíckom 
kostole v Senci a súčasne vedúcim mládežníckeho 
speváckeho zboru. Mgr. Helena Čajková učí na 
Základnej umeleckej škole v Senci, pričom jej 
meno je spájané s organizovaním mnohých kul-
túrnych podujatí v Senci. MUDr. Eva Hučalová je 
aktívnou členkou Slovenského Červeného kríža 
v Senci. Péter Kovács pôsobil na Základnej škole 
s vyučovacím jazykom maďarským ako pedagóg 
a neskôr riaditeľ. Cena mesta za rok 2002 nebude 
udelená.                                                          (kd)

V Senci Klub obetí domáceho 
násilia
Za finančnej podpory Protidrogového fondu SR 
vznikol v Senci Klub obetí domáceho násilia. Sídli 
na Vajanského ulici 43 a jeho služby sú k dispozícii 
každý piatok v čase od 10.00 do 12.00 h. Cieľom 
klubu je pomôcť ľuďom, ktorým blízka osoba fyzic-
ky alebo psychicky ubližuje. Klub zriadil Okresný 
úrad v Senci v spolupráci s Občianskym združením 
Filip a Centrom pedagogicko – psychologických 
služieb Bratislava II.              Okresný úrad v Senci

Pozemky na Slnečných jazerách 
za 1 tisíc Sk/m2

Šesť pozemkov na Slnečných jazerách vo výmere 
od 29 do 330 m2 odpredá mesto žiadateľom za 
cenu 1 tisíc Sk/m2. Rozhodlo o tom Mestské za-
stupiteľstvo v Senci. V prípade prerokovávaných 
žiadostí išlo o priľahlé pozemky v okolí stojacich 
rekreačných chát.                                           (kd)

„Deň otvorených dverí“ u hasičov
Okresné riaditeľstvo HaZZ v Pezinku oznamuje, že 
pri príležitosti osláv sv. Floriána sa uskutočnia na 
hasičskej stanici v Senci „Dni otvorených dverí“. 
Pre deti, mládež a verejnosť bude stanica otvore-
ná v dňoch 2. mája a 7. mája 2003. Na programe 
bude prehliadka hasičskej techniky a výzbroje, 
ukážky lezeckej a prehliadka hasičskej techniky.
                                                                       (orl)

trum absolútne nepovšimnuté. Senčania si 
na stretnutie pripravili okruhy otázok, ktoré sa 
konkrétne a bezprostredne dotýkali ich každo-
denného života. Slabá čistota mesta, divoké 
skládky, nedostatok sociálnych bytov, málo 
detských ihrísk, výpadky verejného osvetle-
nia, chýbajúce chodníky či najmä preťažená 

doprava na rôznych uliciach v Senci. Primátor 
sa k pripomienkam snažil vyjadrovať krátko 
a hutne, v prípade komplikovanejších proble-
matík požiadal občana, aby záležitosť prišiel 
na Mestský úrad osobne prejednať. Jeden 
z účastníkov diskusného večera sa za dobrú 
myšlienku organizovať verejné stretnutia s ob-
čanmi poďakoval a navrhol, aby sa nekonali 

raz za polroka, 
ale každé tri 
mesiace. Ak 
vedenie mesta 
predbežný plán 
nezmení, na 
ďalšiu Hodinu 
otázok si budú 
musieť Senča-
nia počkať až 
do októbra.  
   K problemati-
kám, ktoré ob-
čania na stret-
nutí s primá-
torom načrtli, 
sa v budúcich 
číslach Senča-
na vrátime.
                 (kd)

S   P   R   Á   V   Y

Ďalší krok k výstavbe Aquaparku na Slneč-
ných jazerách Sever urobili poslanci Mestské-
ho zastupiteľstva v Senci. Rekreačný komplex 
má vyrásť na poli oproti Hotelu Senec, ktorého 
funkčné využitie na územnom pláne mesta je 
teraz „Individuálna bytová výstavba a drobné 

prevádzky“. Zákonodarcovia súhlasili s návr-
hom na obstaranie zmeny územnoplánovacej 
dokumentácie mesta na funkčnú využitie 
„šport a rekreácia“. Zmena sa týka cca 0,78 ha 
z celkovej plochy pozemku spoločnosti Aqu-
athermal Senec, a.s.                                    (kd)

Aquapark na programe zastupiteľstva

Do vizuálnej podoby mestských novín Sen-
čan sme – ako ste si už zaiste všimli – radikál-
ne zasiahli. Výraznú rekonštrukciu podstúpila 
hlavička novín. Po rokoch nemennej tradič-
nosti periodika ňou chceme pokračovať v je-
ho modernizovaní. Autorom predlohy novej 

hlavičky je Senčan Peter Sedala. Stotožnil sa 
s predstavami redakčnej rady a udal moder-
nejší imidž novín, ktorý nás bude, dúfame, 
inšpirovať. Veríme, že naši čitatelia malé 
oživenie mestských novín príjmu.
                                                         redakcia

Novú hlavičku vytvoril Peter Sedala

Dokončenie zo s. 1

Primátor chce navrhnúť odvolanie hlavnej kontrolórky
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Do rád škôl a školských zariadení delegovalo svojich 
reprezentantov Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Senci. 
V rade Gymnázia A. Bernoláka budú Pavol Škovránek 
a Ján Winkler. Poslanci Gabriella Németh a Rezső 
Duray zasadnú v radách Gymnázia A. Molnára 
a Strednej školy podnikania v Senci. V rade Združenej 
strednej školy budú zástupcami MsZ Marián Príbelský 
a Rudolf Galambos. Do rady Základnej školy (ZŠ) na 
Tajovského ulici sa dostali Mária Podolská a Ján Mag-
locký, do rady ZŠ na Mlynskej ulici Jozef Olas a Peter 
Zváč a do rady ZŠ A. Molnára Gabriel Agárdy a Rezső 

Duray. Základná umelecká škola v Senci získala Fran-
tiška Podolského a Vladimíra Chríbika. Poslanci Ivan 
Fendek a Peter Zváč sa stali členmi rady Osobitnej 
školy v Senci. V materských školách (MŠ) bude 
mestské zastupiteľstvo reprezentovať Gašpar Józan 
a František Podolský (MŠ Kollárova), Gyula Bárdos 
a Rudolfom Galambos (MŠ Óvoda), Emese Dobošová 
a Ján Maglocký (MŠ Fándlyho), Marián Príbelský 
a Ladislav Nádaský (MŠ Kysucká), Pavol Škovránek 
a Vladimír Chríbik (MŠ Košická), Jozef Olas (MŠ Sv. 
Martin) a Emese Dobošová (MŠ súkromná).        (kd) 

Pod lupou 
Policajti zaistili 14
seneckých sprejerov
Polícia odhalila skupinu pá-
chateľov, ktorí v Senci pomaľovali viac grafitov 
na fasádach súkromných budov, škôl či podni-
koch. V spolupráci Mestskej polície a Okresného 
riaditeľstva Policajného zboru v Senci zaistili od 
začiatku roka 14 sprejerov. Išlo najmä o žiakov 
základných škôl na Tajovského a Mlynskej ulici 
a osemročného Gymnázia v Senci. V súčasnosti 
prípad dokončuje Obvodné oddelenie Policajného 
zboru v Senci. 
                                        Mestská polícia v Senci

Prvé tri mesiace v roku pohľadom 
Mestskej polície v Senci
Za prvý štvrťrok tohto roka zaznamenali mestskí 
policajti v Senci 16 priestupkov proti majetku, 
56 priestupkov v doprave, 3 priestupky proti 
občianskemu spolunažívaniu, 4 priestupky proti 
verejnému poriadku. Priestupky voči všeobecne 
záväzným nariadeniam riešili policajti štyrikrát, 
a to v súvislosti so skládkou odpadu a neprihlá-
sením psa do evidencie. Za uvedené obdobia šet-
rila mestská polícia 119 rôznych dožiadaní súdov 
a prokuratúry, posudkov na občanov mesta Se-
nec. Výjazdy na objekty napojené na stredisko re-
gistrovania poplachov vykonali 139-krát. Mestskí 
policajti viackrát asistovali pri požiaroch, otváraní 
bytu, v 12-tich prípadoch zistili počas obchôdz-
kovej služby záškoláctvo. V piatich prípadoch 
preverili anonymné podnety. Riešili sťažnosti na 
prekročenie záverečných hodín v prevádzkach (na 
Šafárikovej 9, na Tureckej ulici 36 sťažností!). Za 
prvý štvrťrok odchytili v spolupráci s veterinárom 
35 psov (7 vrátili majiteľom, 18 dali do karantény, 
10 utratili). 
V súčasnej dobe pracuje v Senci 10 mestských 
policajtov v priamom výkone služby, nepretržite 
24 hodín denne v 12 hodinových zmenách po 
jednej dvojčlennej hliadke.
                                 Z pokladov MsP v Senci (kd)

Prenasledoval zlodejov zo Senca 
do Trnavy
Prenasledovaním zlodeja vyvrcholila krádež člna 
spred areálu známej seneckej firmy TGB plast, 
s.r.o. Trom páchateľom sa podarilo prestrihnúť 
drôtové pripevnenie laminátového člna, ktorý 
bol umiestnený pri vstupnej bráne do priestorov 
firmy. Naložili čln na prívesný vozík a vyrazili na 
Škode 120 po diaľnici smerom na Trnavu. Pácha-
teľov unášajúcich svoju korisť stihol zaregistrovať 
zamestnanec firmy TGB plast, ktorý ich začal 
svojím vozidlom prenasledovať. Počas naháňačky 
sa kontaktoval s operačným oddelením seneckej 
polície. Cez Oddelenie  kriminálnej polície v Senci 
informovali trnavskú políciu, ktorá vyslala policaj-
nú hliadku. Pred Trnavou páchateľov zadržali. Pri 
prenasledovaní sa im čln z prívesu zošmykol a úpl-
ne sa znehodnotil. Spoločnosti vznikla škoda vo 
výške 19 tisíc Sk. Páchatelia Peter K. z Vlčkoviec, 
Róbert M. z Brestovian a Jozef L. z Opoja budú stí-
haní na slobode z trestného činu krádeže.

                                     Okresné riaditeľstvo 
                                     Policajného zboru v Senci

Ceny energií od vlaňajška výrazne stúpli, Senčania 
budú musieť šetriť v ostatných sférach. Rozpočet 
mesta Senec na rok 2003 je zhruba na tej istej úrovni 
ako vlani (príjmy na rok 2003 140 528 tisíc Sk - z toho 
bežné 125 828 tisíc Sk, kapitálové 14 700 tisíc Sk 
a výdaje na rok 2003 140 528 tisíc Sk - z toho bežné 
125 828 tisíc Sk, kapitálové 14 700 tisíc Sk). No tvor-
covia rozpočtu sa rozhodli škrtiť výdaje v oblastiach, 
akými sú údržba mesta, miestnych komunikácií, 
verejného osvetlenia a verejnej zelene. 
Podľa Ing. Janetty Matúšovej, poverenej riadením 
ekonomického úseku mesta Senec, ide o významné 
šetrenie, pretože z rozpočtu mesta odchádzajú veľké 
položky práve do týchto sfér. Napríklad len na údržbe 
verejnej zelene by sme mali v tomto roku usporiť 1,25 
milióna korún, na údržbe verejného osvetlenia 1,45 
milióna korún. Zníženie nákladov pritom obyvatelia 
Senca podľa vedenia mestského úradu nepocítia ne-
gatívne. Od tohto roku sa tieto služby realizujú iným 
dodávateľským spôsobom (konkrétne údržbu mesta 
zabezpečujú aj nezamestnaní z evidencie Okresného 
úradu práce v Senci). 
Hlbšie do vreciek však v roku 2003 načrú Senčania 
pri investičných akciách. Vlani uzavrelo mesto zmluvu 
o poskytnutí 15-miliónového úveru, z ktorého 14,2 
milióna korún preinvestovalo na rôzne investičné 
akcie a o použití zostatku(necelých 882 tisíc korún) 
rozhodli poslanci MsZ na investičnú akciu autobusová 
stanica na Šafárikovej ulici. 
Po prechode kompetencií na obce sa cez senecký 
mestský rozpočet v tomto roku preleje 63-miliónová 
dotácia štátu na školy a školské zariadenia v Senci.  
„V priebehu roku 2002 k nám prešli matrika, školstvo, 
zariadenie opatrovateľskej služby. Všetky tieto služby 
boli financované formou decentralizačných dotácií, 

ktoré však v plnej miere nepokrývajú potreby týchto 
organizačných celkov mesta a jeho rozpočtových or-
ganizácií (škôl a školských zariadení),“ hovorí Ing. J. 
Matúšová a potvrdzuje, že v roku 2003 sa prevádzka 
zariadení hradí čiastočne aj zo zdrojov mestského 
rozpočtu. Príkladom je práve školstvo. Mesto Senec 
ho mesačne dotuje sumou asi 500-tisíc korún, ktoré 
si neskôr sťahuje z decentralizačnej dotácie. „Dotá-
cia bola nešťastne koncipovaná na úrovni druhého 
polroka 2002,“ myslí si Ing. J. Matúšová. Pri tvorení 
jej výšky sa podľa ekonómky nerátalo s rozdielnymi 
nákladmi na energie v prvom a druhom polroku.
Ďalšie položky schváleného mestského rozpočtu sú 
koncipované zhruba na tej istej úrovni ako v pred-
chádzajúcom roku. Zreteľný pokles však predstavuje 
položka príjem z predaja mestského majetku. Vlani 
išlo do mestskej pokladnice z predaja nehnuteľností 
a pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve mesta, 11 milió-
nov korún. Tohto roku sa počíta s príjmami 5 miliónov 
korún. Predbežná suma vychádza z podkladov ma-
jetkového oddelenia Mestského úradu v Senci, kam 
si občania a podnikateľské subjekty dávajú žiadosti 
o odkúpenie pozemkov alebo nehnuteľností. Podľa 
slov mestskej ekonómky ide najmä o pozemky pod 
chatami a okolo chát na Slnečných jazerách, ostatné 
sú drobné predaje, prípadne výmeny. Rapídny pokles 
je daný tým, že mesto Senec už nedisponuje toľkým 
majetkom.
Predpokladá sa, že mestský rozpočet na rok 2003 sa 
nebude upravovať tak často ako v minulom roku, keď sa 
Senec tak ako iné obce a mestá vysporadúval s novými 
kompetenciami. Operatívnosť a vyrovnanosť rozpočtu 
by malo zabezpečiť schválené uznesenie mestského 
zastupiteľstva, podľa ktorého môže primátor robiť pre-
suny v rozpočte do výšky 200 tisíc korún.            (kd)

Poslanci sa delegovali do rád škôl a školských zariadení

Na verejnú zeleň a osvetlenie o takmer 3 milióny Sk menej

Z diára vedenia mesta
- konzultácia spoločných europrojektov so 
zástupcami rakúskeho partnerského mesta 
Parndorf
- prejednanie cyklotrasy s predstaviteľmi 
mesta Pezinok
- zasadnutie kultúrnej komisie, prevažne 
o prípave Seneckého leta a karnevalu
- jednanie s firmou Aurex o spracovaní eu-
roprojektov
- rokovanie s firmou Bautech ohľadom bytov 
a prístupových komunikácií na Vihradníckej 
ulici
- rokovanie na Ministerstve hospodárstva 
a Ministerstve výstavby a regionálneho roz-
voja SR ohľadom informácií a podkladov na 
vypracovanie europrojektov

- zasadnutie finančnej komisie, ktorá prejed-
návala vyhodnotenie rozpočtov za rok 2002 
a žiadosti o odpredaj pozemkov
- rokovanie s Michaelom Hackerom z Brati-
slavských štrkopieskov, s.r.o o čistení dna 
Slnečných jazier, ktoré podľa neho začnú 
preťažovať najskôr na jeseň 2004
- zasadnutie komisie výstavby
- zasadnutie komisie kultúry, športu a roz-
voja vzdelávania najmä o rozdelení dotácií 
na rok 2003
- zasadnutie komisie životného prostredia, kto-
rá prejednala projekt verejnej zelene v Senci
- rokovanie so štátnym tajomníkom MInis-
terstva zahraničných veci SR Ivanom Korčo-
kom o pripravovanej návšteve v Senci
- zasadnutie ZMOS-u kvôli voľbe predsedu 
(stal sa ním opäť Michal Sýkora)



v Senci určite nie je prehliad-
nuteľná. Iniciatíva prišla práve 
z nej. Uspeli sme u pána pri-
mátora na prvýkrát, čo si veľmi 
ceníme. Získali sme jeho dôveru 
a podporu, preto urobíme všet-
ko, aby sme ho nesklamali.

Monografie podobného druhu 
zvykli vychádzať k určitému 
výročiu. Máte takúto termíno-
vú métu, ku ktorej by ste chceli 
knihu dokončiť?
Už dnes je neskoro. Čakať na 
akékoľvek okrúhle výročie si 
nemôžeme dovoliť. Dobiehame vlastne čas. 
A tak sa post festum usilujeme dodržať časový 
plán. Predpokladám, že zhruba rok bude trvať 
napísanie rukopisu. Najťažšia práca nastúpi 
pri recenzii, úprave textu a príloh. S pánom 
primátorom sme sa dohodli, že by to bol pekný 
darček k Vianociam 2004.

Pôjde Vám skôr o exaktnú odbornosť, alebo 
zvolíte populárnu formu písania publikácie?
Monografia bude mať populárno-náučný cha-
rakter, zahrnie množstvo odbornej faktografie, 
ktorú však premietne v populárnej rovine inter-
pretácie. 
Niektoré monografie sa zameriavajú viac na 
históriu, bude tomu tak i v seneckom prípa-
de? Akú štruktúru diela ste zvolili?
Kniha nadväzuje na sériu obdobných štúdií, 
bežných v pestrej palete obcí Slovenskej re-
publiky. Obsiahnuť sa pokúsime všetky oblasti 
života, ktoré sa Senčanov dotýkajú. Štruktúra 
je viac-menej bežná – od prírodných pomerov, 
cez historický prierez, stavebný rozvoj mes-
ta, hospodárstvo, služby, vývoj samosprávy 
a administratívnych funkcií po obyvateľstvo, 
kultúrny a športový život.

Z akých zdrojov budete prevažne čerpať?
Dôležité je zdôrazniť, že každý z editorov si vy-
tvára svoj menší autorský kolektív s vlastným 
štýlom práce a získavania údajov. Problema-
tickou bude najmä štruktúra obyvateľstva, do 
ktorej okrem odborníkov musia vstúpiť ľudia 
znalí lokálnych pomerov.

Atraktívnou pre čitateľov 
môže byť história posled-
ných desaťročí mesta. Máte 
záujem o živé spomienky ľudí 
a iné materiály, ktoré môžu 
poskytnúť?
Určite máme. Týmto, samo-
zrejme, apelujem na všetkých 
ľudí, ktorí disponujú či už spo-
mienkami alebo akoukoľvek 
faktografiou. Boli by sme veľmi 
radi, keby nám ju na publikova-
nie poskytli. Privítame aj staršie 
fotografie z archívov. Mala by to 

byť kniha s veľkým počtom obrázkov a fotogra-
fií, ale i rôznych schém a tabuliek.

Prominentnou býva stať o najvýznamnej-
ších osobnostiach obce. O kom v nej bu-
dete písať vy?
Senčania budú sami o sebe tvoriť gró knihy. 
Všetko, čo bolo pozitívne a my sa k tomu do-
staneme, bude spomenuté, na to negatívne 
zabudneme. Hoci publikácia zahrnie celkom 
osobitnú kapitolu o osobnostiach mesta, 
mnohí Senčania sa nájdu aj na iných strán-
kach knihy.

Objaví sa v knihe aj iný jazyk ako slovenčina, 
vzhľadom na maďarskú menšinu v Senci?
Už aj štruktúra autorského kolektívu bola 
vyberaná tak, aby oslovila aj maďarskú časť 
obyvateľstva. Takisto na konci knihy nebude 
chýbať resumé v maďarskom, anglickom a ne-
meckom jazyku.

Dá sa zhrnúť, aké sú špecifiká mesta Senec 
oproti svojmu okoliu? Čím je iný, čo bude 
rezonovať v knihe?
Keď porovnáme veľkosť populácie Senca a oko-
litých obcí, je jasné, že pracujeme s podstatne 
väčšou jednotkou. Obyvatelia tak môžu vyniknúť 
vo viacerým oblastiach. To je prirodzené. Na jed-
nej strane môžeme vymenovať viac osobností, 
na druhej strane nebude možné spomenúť kaž-
dého. Výber bude o to prísnejší. 

Ďakujem za rozhovor.
                                      Kristína Dugovičová
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Čo robiť v referendových
miestnostiach?
Po príchode do referendovej miestnosti musí 
volič preukázať svoju totožnosť. Od okrskovej 
komisie pre referendum dostane hlasovací 
lístok, ktorý upravuje v priestore na to určenom. 
V májovom referende sa odpovedá na otázku 
„Súhlasíte s tým, aby sa Slovenská republika stala 
členským štátom Európskej únie? Áno - Nie“. Na 
hlasovacom lístku v príslušnom rámčeku krížikom 
občan vyznačí, ako na otázku odpovedá. Po úprave 
hlasovací lístok zloží a vloží ho do hlasovacej schránky. 
Voliči, ktorí nemôžu upraviť hlasovací lístok pre zdra-
votné postihnutie alebo preto, že nemôžu čítať alebo 
písať, majú právo vziať so sebou do priestoru určeného 
na úpravu hlasovacieho lístka iného voliča a ten lístok 
podľa pokynov upraví. Členovia okrskovej komisie ne-
smú pomáhať upravovať hlasovacie lístky. Ak sa občan 
nemôže dostaviť do miestnosti na hlasovanie, má prá-
vo požiadať o hlasovanie do prenosnej schránky. 

Kde sa v Senci zúčastniť 
referenda?
Okrsok  č. 1
Ulice: Zemplínska, Kalinčiakova, Gagarinova, Já-
nošíkova, Liptovská, Novomeského, E. B. Lukáča, 
J. Smreka, Pri Striebornom jazere, M. Urbana, Brati-
slavská, Baničova, Ľ. Fullu, Záhradnícka, Žarnovova
Miestnosť na hlasovanie: Združená stredná škola 
(bývalé SOU-strojárske), Kysucká ulica 14, Senec
                       

Okrsok č. 2
Ulice: Svätoplukova č. 1-57 a 2-26, Považská, 
Kysucká, Oravská
Miestnosť: Školský klub, Sokolská ulica, Senec

Okrsok č. 3
Ulice: Košická, Pribinova, Horný dvor
Miestnosť: Školský klub, Pribinova ulica, Senec

Okrsok č. 4
Ulice: Pezinská, Pivničná, Moyzesova, Nám. A. Mol-
nára, Robotnícka, Vinohradnícka, Fr. Kráľa, Tehelná, 
Trnavská, J. Jesenského, Šafarikova, A. Dubčeka, A. 
Hlinku, J. Farkasa, J. Csermáka,  J. Murgaša
Miestnosť: ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským, 
Nám. A. Molnára, Senec

Okrsok č. 5
Ulice: Bernolákova, Mierové nám., Nám. 1. mája, 
Turecká, Hurbanova, Kollárova
Miestnosť: Mestské kultúrne stredisko, Nám. 1. 
mája, Senec

Okrsok č. 6
Ulice: Svatoplukova č. 59-91 a 28-78,  Hviezdo-
slavova, Chalupkova, A. Sládkoviča, Žitavská, Fán-
dlyho, Inovecká, Sokolská, Tajovského, Vajanského, 
Športová, Priemyselná, B. Bartóka, Letná
Miestnosť: ZŠ, Tajovského ulica, Senec                                

Okrsok č. 7
Ulice: Lichnerova, Školská, Štúrova, SNP, Hollé-
ho, Rybárska
Miestnosť: Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 
ulica, Senec

Okrsok č. 8
Ulice: Vodná, Štefanikova, Dúhova, Slnečná, 
Jasná, Kvetná, Mlynská, Vrbenského, Fučíkova, 
Rosná, Boldocká c., Jarná, Lúčna, Hečkova, 
Nitrianska, Šamorínska, Železničná
Miestnosť: Základná škola, Mlynská ulica, Senec

Okrsok č. 9
Ulice: m.č. Svatý Martin 
Miestnosť: Materská škola, m.č. Svätý Martin

Vedúci autorského ko-
lektívu knihy o Senci 
RNDr. Peter Fedor, CSc.

Vyše 100 stánkov lemovalo po tri aprílové dni Lichne-
rovu ulicu. Pulty sa na Veľkonočných trhoch prehýbali 
pod tovarom rôzneho druhu. Senčania mali z čoho 
vyberať a miestami sa zdalo, že na Lichnerovu ulicu 
sa presťahovala známa bratislavská „Miletička“. Ľudia 
na Veľkonočné trhy čakajú, hovorí zo skúseností Ing. 
Silvia Škultétyová (Správa cestovného ruchu v Senci) 

a záujem ľudí na pešej zóne jej slová potvrdil. Veľko-
nočný ráz trhov však tradicionalistom evidentne chý-
bal. V budúcom roku uvažujú organizátori o celkom 
novej koncepcii seneckej jarmočnej tradície.         (kd)

Veľkonočné trhy 2003 očami Senčanov
Eva, 44, zdravotná sestra: Veľkonočné trhy tre-
ba zachovať, vždy prídu vhod. Práve pred sviatkami 
si tu môže práve stredná vrstva nakúpiť lacnejšie, 
než obyčajne v značkových obchodoch. Tento rok 
som si kúpila nejaké oblečenie, keby boli peniaze, 
určite by som si vybrala z prútených vecí. 

Roman, 35, živnostník: Ani som trhy nevidel, len 
večer som si všimol rozložené stojany. Od rána do 
večera som bol v práci, ale myslím si, že by mali 
Veľkonočné trhy ponúkať kraslice a niečo okolo 
zvykov.  V Senci je už dosť čínskych ochodov, takže 
ďalšiu Miletičku nepotrebujeme. 

A   N   K   E   T   A

Jarmočná tradícia pokračuje
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Šum veľkonočných trhov, mladí umelci zo Zá-
kladnej umeleckej školy v Senci hrajú a spie-
vajú, vzápätí sa pri nich pristavujú okoloidúci, 
popri tom vidieť diskutujúcich študentov 

s letákmi v rukách. Obraz, ktorý sa naskytol 
v piatok podvečer 11. apríla na Lichnerovej 
ulici. V predreferendovom čase bola téma roz-
hovorov mladých ľudí jasná: vstup Slovenska 
do Európskej únie. Študenti vysokých škôl sa 
pokúšali v Senci objasniť perspektívy našej 
integrácie v rámci projektu kampane Európ-
ska štafeta mladých. Projekt je adresovaný 
mladým ľuďom, no príležitosť dozvedieť sa 
„prečo áno“ využili i staršie generácie. „Ľudia 
sa hlavne pýtajú, čo im to dá,“ povedali pre 
Senčan účastníci projektu a študenti polito-
lógie a filozofie na Trnavskej univerzity Peter 
a Dodo. „Väčšinou tí starší nemajú ani otázky, 
ale iba pripomienky. Tvrdia, že sú už starí a že 
vstup vlastne pomôže iba nám mladým. Čo 
je, samozrejme, chyba, pretože aj oni musia 

rozhodnúť.“  Na účasť v kampani ich podľa ich 
slov kvalifikoval vlastný všeobecný rozhľad, 
ale pred akciou si predsa len preštudovali 
niektoré publikácie. Mladíci dodali, že referen-
da o vstupe Slovenska do EÚ, ktoré sa koná 
16.-17. mája, sa určite zúčastnia.                (kd)

Predreferendova kampaň sa v Senci začala

Je všeobecne známe, že budúcnosť mesta 
Senec je i v cestovnom ruchu, ktorý sa viaže 
aj na Slnečné jazerá. Naše jazerá sú však 
látkovým preťažením z minulých desaťročí 
znečistené a zabahnené. Príroda sa nedá 
znásilniť – neuvážené nasadenie bylinožra-
vých rýb v sedemdesiatych rokoch urobilo 
svoje: ryby vylikvidovali väčšinu vodných  
rastlín. A ak sú tam ešte nejaké, ich druhy 
nie sú vhodné na účinnú  premenu organic-
kých látok na neorganické. Čoraz častejšie 
používanie opaľovacích olejov a krémov, ne-
dodržiavanie elementárnej hygieny zo strany 
návštevníkov, desaťročia presakujúce sep-
tiky chatárov (ktoré konečne odstránila vybudovaná 
kanalizácia južnej strany), atď. sú ďalšími príčinami 
postupného nahromadenia organického kalu na dne 
jazera, ktoré dosahuje hrúbku od 0,2 až do 1,5 m  
v závislosti na lokalite. 
Ak sa nevyrieši problém vyčistenia jazier, je možné 
konštatovať, že nie je ďaleko doba, kedy sa bude mu-
sieť pristúpiť k radikálnym opatreniam vo forme ob-
medzenia návštevnosti, či k úplnému zákazu kúpania. 
Takýto stav nastal napr. aj na Zemplínskej šírave. 
Tak staré, ako aj nové vedenie mesta sa intenzívne 
zaoberá možnosťou čistenia Slnečných jazier od 
nánosov bahna. Najprv tu bol pokus postupne čistiť 
jazerá niekoľkonásobným prebagrovaním dna. Na to 
sa mala vybudovať skládka vyťaženého bahna pri  
ceste na Recu, čo však narazilo na neochotu štátnych 
orgánov. Nové vedenie mesta spolu s poslancami tak 
musí hľadať aj alternatívne riešenia čistenia. Preto 
sa vybrali spolu s odborníkmi na danú problematiku 
pozrieť celkom nezvyčajný spôsob čistenia jazerných 
vôd, kde sa využívajú poznatky, „odkukané“ od príro-
dy. Navštívili budapeštiansku firmu KÖRTE RT, ktorá 
sa zaoberá navrhovaním a výstavbou naturálno-bio-
logických čistiarní na celom svete (Čína, V. Británia, 
Nemecko, atď.). Ide o dôslednú aplikáciu prírodných 
procesov, ktoré prebiehajú pri prirodzenom čistení 
vôd v prírode. Vsadili na nasadenie prírodných 
baktérií, planktónu, rias, škeblí, slimákov a rakov 
a v konečnom dôsledku aj rybičiek v dôslednej 
symbióze s nasadenou vegetáciou. Princíp čistenia 
je založený na postupnej premene organických látok 
na neorganické pri dodávaní atmosferického vzduchu. 
Kyslík tvorí  nevyhnutnú časť „krmiva“ pre nasadené 
baktérie. Navštívená čistiareň odpadových vôd čistí 
odpadové vody priemyselného parku na juhu mesta, 

kapacita čistiarne je 7000 ekvivalentných obyvateľov. 
Pri tom celá budova je uzavretá, zďaleka to vyzerá 
ako  moderný skleník s rozmermi cca 40 x 60 metrov. 
Vo vnútri bohatá, temer tropická vegetácia, žiaden zá-
pach, či smrad, príjemné posedenie ako v botanickej 
záhrade, medzi koreňmi rastlín vidieť slimáky plaziace 
sa na koreňoch, ktoré sú obrastnuté biologicky aktív-
nym slizom, vytvoreného baktériami. V malej usadzo-
vacej nádrži vidieť škeble a malé rybičky. Vo vonkajšej 
kontrolnej nádrži pláva niekoľko desiatok zlatých rybi-
čiek, ktoré sú tak cca 15–25 cm veľké. Je to dôkaz vy-
nikajúceho čistiaceho efektu tejto čistiarne. Spotreba 
elektriny tak cca 2,5 až 10 kW, v závislosti na počasí. 
Ak je chladnejšie, prikuruje sa pomocou tepelného 
čerpadla, ktoré získava energiu ochladzovaním od-
tekajúcej vody. Rastliny rastú enormnou rýchlosťou, 
veď sú bohato „kŕmené“. Dôkazom toho sú aj fotogra-
fie, ktoré vyhotovil autor článku. Vedľajším produktom 
je aj vynikajúci humus, vytvorený z vyhnitého kalu 
a zvyškov rastlín, ktorých je neúrekom, lebo rastliny 
treba často strihať a skracovať.
Prítomný odborník firmy načrtol možnosť vyčistiť 
naše jazerá obdobným spôsobom - celá „čistiareň“ 

by bola tvorená vlastným jazerom. Na vode by plávalo 
niekoľko biologických reaktorov, v ktorých by boli 
nasadené špeciálne druhy rastlín. Ku koreňom týchto 
rastlín by bol kal vznášaný vzduchovými bublinkami, 
ktoré by dodávali do vody na brehu umiestnené kom-
presory. Reaktory by sa postupne premiestňovali 
a tak za 6-8 rokov by jazero mohlo byť čisté...
Projekt je to krásny, ktorý sa však pre svoju nároč-
nosť  nedá financovať len z prostriedkov mesta. Ak 
sa bude javiť ako životaschopný, bude nevyhnutné 
vytvoriť projekt z fondov EÚ, napr. zo štrukturálnych 
fondov, z ktorých to je možné vyfinancovať. Mesto 
bude musieť pri tom vynaložiť len 25% projektovaných 

nákladov, ktoré aj tak budú vo výške cca 20 miliónov 
Sk. Bude treba rozumne pouvažovať nad našimi 
možnosťami, overiť funkčnosť navrhovanej techno-
lógie, právne sa zaistiť pred prípadným neúspechom 
projektantov, atď. Takže v tomto smere je práce až-až. 
Vedenie mesta iste zváži všetky alternatívy a nezahodí 
ani ostatné núkajúce sa možnosti na vyčistenie Slneč-
ných jazier, čo je jeden zo základných predpokladov 
rozvoja nášho mesta.

                         Gabriel Agárdy
                         poslanec MsZ, poslanec VÚC – BSK

Čistiareň budúcnosti - biologické čistenie jazier

Vonkajší pohľad na ČOV

Vegetácia vo vnútri objektu

Poslanec Gabriel Agárdy, primátor Karol 
Kvál, viceprimátorka Helena Nemcová 
a odborník KÖRTE pod prírodným dážd-
nikom
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Ročný obrat Mestského kultúrneho strediska 
(MsKS) v Senci za rok 2002 bol takmer 7 
miliónov Sk. Organizácia vlani hospodárila 
s príjmami 6,84 milióna Sk a výdavkami 6,64 
milióna Sk. Po započítaní stavu bežného účtu 
a investícií 541 tisíc Sk skončilo MsKS rok so 
ziskom 199 tisíc Sk. Výsledok hospodárenia 
za uplynulý rok schválili poslanci Mestského 
zastupiteľstva v Senci na aprílovom zasadnutí. 
Odsúhlasili, aby bola plná výška zisku použitá 
na úhradu straty z predchádzajúcich rokov.
V kultúrnom stredisku sledujú pokles na 
príjmoch z filmových predstavení v kine Mier 
odvtedy, čo v Bratislave začali fungovať mul-

tikiná. Najväčšie príjmy z premietania priniesli 
vlani filmy Harry Potter (1360 divákov) a Pán 
Prsteňov 1 (470 divákov). V roku 2002 nav-
štívilo v Senci 315 filmových predstavení 22 
546 divákov. Z investičného balíka 541 tisíc 
Sk financovalo MsKS zabudovanie ozvučenia 
kina, systému Dolby Prologic. Rekonštrukciu 
mestskej galérie a klimatizačného zariadenia 
hradil Mestský úrad v Senci. 
Mestská knižnica, pôsobiaca pod MsKS, regis-
trovala v roku 2002 1 645 čitateľov. Okrem vý-
požičnej činnosti zorganizovala 87 kolektívnych 
podujatí (exkurzie, informatívne besedy, literárne 
kvízy, hlasné čítania, hovorené bibliografie).  (kd)

Na modernizáciu dvoch mestských kotolní 
použije ich prenajímateľ Dalkia, a.s. nájomné 
za rok 2003. Výška nájomného činí čiastku 1,4 
milióna Sk. Poslanci Mestského zastupiteľstva 
v Senci odsúhlasili v zmysle zmluvy o nájme 
plán investícií na tento rok. Pre zvýšenie účin-
nosti kotlov predpokladá Dalkia investovať 
700 tisíc Sk do termokondenzátora v kotolni 
Boldocká. Vyregulovaním primárneho rozvo-

du v tej istej kotolni, ktoré by malo stáť 300 
tisíc Sk, zníži podľa riaditeľa spoločnosti Ing. 
Ivana Fendeka spotrebu eletrickej energie. 
Rovnaký efekt bude mať v kotolni na Sokol-
skej ulici osadenie frekvenčného meniča 
za 350 tisíc Sk. Zavedenie bezexpanzného 
systému v kotolni Sokolská v hodnote 50 tisíc 
Sk ušetrí náklady na odborné prehliadky exp. 
nádob.                                                    (kd)

Kvety k pamätníku 
osloboditeľov

Pri príležitosti 58. výročia oslobodenia mes-
ta Senec Červenou armádou položili kvety 
k pamätnej tabuli na Mierovom námestí 
zástupcovia ľavicových politických sub-
jektov KSS, SDA a SDĽ. Delegácia vedená 
Helenou Nemcovou (MsÚ), Z. Martonom 
(KSS), M. Benkovským (SDA) a F. Borkom 
(SDĽ) si týmto aktom uctila boj a obete vo-
jakov.                                            Jozef Zrnek

Zisk z MsKS na úhradu straty

Záhradné sedenia 
krásnejú

Estetická úroveň záhradných sedení 
na Lichnerovej a iných seneckých 
uliciach je každý rokom kvalitnejšia. 
Majitelia tak zvyšujú imidž svojich 
podnikov a znižujú poplatok za zabra-
tie verejného priestranstva. Na Mest-
skom úrade v Senci sa rozhodli, že za 
evidentné finančné investície ho môžu 
stanoviť i na symbolickú čiastku. I keď 
sa zdá, že záhradné sedenia sa stali 
srdcovými záležitosťami majiteľov pod-
nikov.                                              (kd)

Na základe projektov, ktoré odovzdali senecké 
športové kluby, občianske združenia, cirkevné 
združenia, nadácie, školy a školské zariadenia 
na Mestský úrad v Senci, udelili poslanci dotá-
cie na rok 2003.
Mestské zastupiteľstvo v Senci súhlasilo, 
aby mesto pridelilo dotáciu týmto športovým 
subjektom: FK KOBA Senec (400 tisíc Sk), ŠK 
SFM Senec (100 tisíc Sk), plavkyňa Sandra 
Trabáková (50 tisíc Sk), Šport centrum Senec 
(20 tisíc Sk), Piccard Club (20 tisíc Sk), Stolno-
tenisový klub (20 tisíc Sk), Slávia Senec (15 tisíc 
Sk), Šachový klub (5 tisíc Sk) a Volejbalový klub 
ZŠ Tajovského (5 tisíc Sk). 
Za občianske, cirkevné združenia a nadácie 
obdržia finančnú podporu od mesta Spevác-
ky zbor Radosť (300 tisíc Sk), spevácky zbor 
Radostné pážatá (146 tisíc Sk), Súkromná 
ZUŠ Renaty Madarászovej (10 tisíc Sk), Matica 

slovenská (18 tisíc Sk), Csemadok (15 tisíc Sk), 
Slovenský Červený kríž (15 tisíc Sk), Slovenský 
zväz telesne postihnutých (19 333 Sk), Jednota 
dôchodcov (14 887 Sk), Únia nevidiacich a sla-
bozrakých (2 tisíc Sk), Slovenský zväz cho-
vateľov (5 tisíc Sk), ZO chovateľov poštových 
holubov (5 tisíc Sk), Kynologický klub (5 tisíc 
Sk), MO Slovenského rybárskeho zväzu (10 
tisíc Sk), MO Slovenského zväzu záhradkárov 
(10 773 Sk), Evanjelický cirkevný zvor – rekon-
štrukcia (50 tisíc Sk) a Petržalské tigre (5 tisíc 
Sk). Do návrhu zahrnuli i 20-tisícovú finančnú 
podporu pre Poľovnícku spoločnosť Poles, kto-
rá bola realizovaná začiatkom januára.
Návrh mestských dotácií pripomienkovala 
a odporučila komisia kultúry, športu a roz-
voja vzdelávania. Projekty na budúcoročné 
dotácie bude možné odovzdať do konca 
septembra 2002.                                        kd)

Zisk z cestovného ruchu 660 tisíc Sk
So ziskom skončila rok 2002 Správa cestov-
ného ruchu (SCR) v Senci. Mestská organi-
zácia, ktorá spravuje areál Slnečných jazier, 
vykázala za vlaňajšok príjmy 19,721 milióna 
Sk a výdavky 19,061 milióna Sk. Po započítaní 
ostatných položiek dosiahla SCR zisk 660 tisíc 
Sk.  Presne polovica zo zisku (330 tisíc Sk) sa 
podľa zákona prevedie na účet zriaďovateľa 
SCR-ky Mestského úradu v Senci.
Príjmy vzrástli zásluhou zvýšeného záujmu 
predovšetkým českých turistov o ubytovanie, 
ale i Slovákov a Poliakov o školské výlety a zá-
jazdy. Oproti predchádzajúcemu roku sa zvýšil 
príjem z ubytovania o 280 tisíc Sk. Do areálu 
plynulo vlani 1,639 milióna Sk investícií. Išlo o 
pravidelnú údržbu areálu (napr. rekonštrukciu 

bungalovov či strechy hotela Amur).           (kd)

Vstupné na jazerá sa nemení
Cenník vstupného do areálu Slnečných jazier 
zostáva v roku 2003 na úrovni vlaňajška. Den-
né vstupné pre dospelú osobu bude 30 Sk, pre 
deti od 6 do 15 rokov 20 Sk a za auto sa bude 
platiť 50 Sk na deň. Senčania si budú môcť za-
kúpiť ročnú permanentku za 150 Sk (deti do 15 
rokov a dôchodcovia 70 Sk). Permanentka pre 
majiteľov súkromných chát je 200 Sk na osobu 
a permanentka na lôžko v podnikových chatách 
700 Sk (deti 350 Sk). Za služobné preukazy 
budú musieť zamestnanci na chatách zaplatiť 
80 Sk a bufetári 200 Sk.                              (red)

Poslanci prerozdelili dotácie

Celé nájomné Dalkie do investícií 
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Hrajú po celej Európe, v USA, Kanade, Japon-
sku, Austrálii, Číne... Po minuloročnom úspe-
chu na galaprograme k 750. výročiu mesta sa 
vrátili i do Senca. Diabolským husliam tlieskali 
11. apríla v Mestskom kultúrnom stredisku. 
Energiou nabitá hudba rôznych žánrov opäť 
potešila. Spevácky sekundoval siedmim mla-
dým inštrumentalistom operný sólista Sloven-
ského národného divadla v Bratislave Mikuláš 
Doboš. Po excelentnom hudobnom zážitku 
poskytol kapelník Ján Berky – Mrenica, mladší 
krátky rozhovor pre Senčan.

Inštrumentalisti majú radi komorné prostredia. 
Nie je jednoznačné, či dávate prednosť pokoj-
nému alebo temperamentnému publiku...
My nie sme na veľké rozmýšľanie, ani nikdy ne-
bolo naším cieľom ľudí držať v stálom napätí, 
v takom typickom pre vážne prostredie. Mys-
lím, že sme forma zábavnej hudby. Samozrej-
me, že to musí obnášať určitú profesionalitu 
a zručnosť. Ale v prvom rade ľudí bavíme.

Môžeme byť v Senci hrdí, že ste pre nás 
hrali niečo špeciálne, iné?
Máte smolu, ale asi nie. Vyberali sme štan-
dardný repertoár, ktorý hráme väčšinou na 
Slovensku. Štandard, ktorý vieme, že sa ľu-
ďom páči. Snažíme sa hrať pre ľudí, nie pre 
odbornú verejnosť.

Keď hráte v zahraničí, volíte iný prístup?
Určite, určite je to absolútne iné. Západné 
publikum je zvedavé na veci, ktoré pozná. Je 
tam viac klasiky, operety, folklór je iba okrajo-
vý. Niekedy sa aj horšie v zahraničí hrá, lebo 
vystupujeme v klasických sálach, kde nie sú 
diváci zvyknutí tlieskať do taktu, myslia si, že 
sa to nepatrí. Väčšinou sa nám ale podarí, že 

sa diváci chytia a zabávajú sa.

Vo vašom repertoári je opereta, muzikál, 
folklór, jazz, pop... Čo je najnáročnejšie?
Nevyberáme medzi žánrami, ale skladbami. 
Najťažšie je vyberať skladby, keď sa nevieme 
skontaktovať s publikom. Snažíme sa aj im-
provizovať, čo by ľudia skôr strávili. Účelom 
našej kapely je mať taký repertoár, aby si za 
90 minút prišiel každý na svoje.

Je podstatný rozdiel medzi Diabolskými 
huslami s Jánom Berkym – Mrenicom, star-
ším a Diabolskými huslami bez neho?
Otec bol obrovská osobnosť a autorita, my sme 
o jednu generáciu nižšie. S vekom a skúsenosťa-
mi to bol iný prístup k práci i životu. Teraz máme 
v kapele vzťahy skôr na kamarátskejšej báze, 
pretože sme vlastne všetci jeden ročník. Keď bol 
otec v kapele, niekedy prišli aj tvrdšie slová. Tu si 
tiež povieme svoje, ale niekedy príde taká reak-
cia, že sa zasmejeme a necháme to tak.
Ďakujem za rozhovor.                               (kd)

Diabolské husle hrali Senčanom to, čo sa ľuďom páči

Žiakom Základnej umeleckej školy (ZUŠ) 
v Senci sa darilo na celoslovenskej súťaži 
Schneiderova Trnava v hre na klavíri, husliach 
a v komornej hre. Vyše 300 účastníkov z 58 
ZUŠ celého Slovenska predviedli svoje ume-
nie pred porotou popredných profesorov 
slovenských konzervatórií a Banskobystrickej 
Akadémie umenia. Vo vyrovnanej konkurencii 
hry na klavír uspeli Anita Zborková (strieborné 
pásmo v 1. kategórii), Judit Bárdosová (strie-
borné pásmo v 3. kategórii), Mária Balcová 
(bronzové pásmo v 1. kategórii), Michaela Vat-

raľová (čestné uznanie v 1. kategórii) a Milada 
Hricišinová (čestné uznanie v 2. kategórii). V 
hre na husle získal čestné uznanie Juraj Hasík. 
Bývalá žiačka ZUŠ v Senci Eva Ruttkayová na-
dobudla v 4. kategórii hry na klavíri strieborné 
pásmo. Vedenie ZUŠ v Senci ďakuje za prípra-
vu na súťažiach Mgr. art. Renate Ruttkayovej, 
Márii Bednárovej, Andrei Dittingerovej a Bože-
ne Škriečkovej, za korepetíciu Mgr. art. Ilone 
Takácsovej. 
                                  PhDr. Mária Mazúchová, 
                                  zástupkyňa RŠ

ZUŠ v Senci na celoslovenskej klavírnej a husľovej súťaž

K U L T Ú R A

Deti z detských divadelných súborov (DDS) 
sa v dňoch 3-4. apríla dostavili do Senca na 
Stretnutie s malou Táliou. V Mestskom kul-
túrnom stredisku sa konal 6. ročník krajskej 
prehliadky detskej dramatickej tvorivosti. 
Počas dvoch dní prebehli predstavenia sú-
borov z Bratislavy a iných častí kraja. Za náš 
región sa predstavili deti z DDS Naše divadiel-
ko, ktorý pôsobí pri Základnej umeleckej škole 
v Ivanke pri Dunaji. DDS Čajka pri ZUŠ v Senci 
tento rok chýbal.
Názory a podnety na vylepšenie divadelných 
predstavení predniesla vedúcim súborov od-
borná porota, ktorej úlohou bolo tiež určiť no-

minácie na celoštátnu prehliadku Zlatá priad-
ka v Šali. Podujatie organizoval Bratislavský 
samosprávny kraj, Malokarpatské osvetové 
stredisko v Pezinku, Mestské kultúrne stredis-
ko v Senci, Mesto Senec. 
Prehliadka sa v Senci každoročne stretáva 
s nezáujmom zo strany detskej verejnosti. Na 
predstavenia sa v druhý deň, keď sme na „Tá-
liu“ prišli my, pozeralo ľudoprázdne hľadisko. 
Učitelia zo škôl či vychovávatelia družiny fakt, 
že v Senci sa prezentujú mladí divadelníci, ne-
využili a nesprostredkovali ho svojim žiakom. 
Divadelná Tália prebiehala v popoludňajších 
hodinách.                                                     (kd)

Na prehliadke divadelných súborov ľudoprázdne hľadisko

Na veľkonočné sviatky sa deti v Senci pustili do 
maľovania kraslíc a výroby ďalších tradičných 
ozdôb. Na snímke tvorivá dielňa na ZŠ Mlynská.

Šikovné ruky detí využili všakovaké techniky.

Do veľkonočného pečenia sa zapojili i chlapci 
(na snímke tvorivá dielňa ZŠ Mlynská).

A napokon svoje výrobky vystavovali v galérii 
mesta Senec (na snímke výstava Sviatky jari 
z produkcie ZŠ Tajovského).
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Nadaní žiaci Základnej umeleckej školy 
(ZUŠ) v Senci pravidelne vystupujú 
pred verejnosť v Mestskom kultúrnom 
stredisku v Senci, aby ukázali to najlep-
šie, čo sa za posledné obdobie naučili. 
Na verejný koncert 9. apríla pripravili 
mozaiku produktov hudobného, taneč-
ného a literárno-dramatického odboru.
Návštevníkov večera uvítali najmladší 
žiaci prípravnej hudobnej výchovy, 
ktorí zaspievali ľudové piesne. Časť ve-
čera patril i úspešných reprezentantom 
školy na nedávnych celoslovenských 
súťažiach. Klaviristka Michaela Vatra-
ľová zahrala Snenie od P.I. Čajkovského a Alexandra 
Rovenská, žiačka hry na violončelo, naštudovanú 
skladbu Ave Verum od W.A. Mozarta. Na klavíri sa 
predstavila Judit Bárdošová so skladbou Humoreska 
od A. Dvořáka. K úspešným inštrumentalistom patril 
i huslista Juraj Hasík, v jeho podaní zaznela Sonatína 
opus 27 od Z. Fibricha. 
Svoju všestrannosť ukázala moderátorka večera 
Michaela Maráková, ktorá sa predstavila tiež hrou 
na zobcovú flautu (Sonáta od G. F. Händla). Verejný 
koncert potvrdil, že univerzálnych umelcov je na ZUŠ 
v Senci viac. V kinosále zarecitoval báseň Týždeň 
s tetou gumou od T. Janovica Dávid Hartl, ktorý je 
žiakom viacerých odborov na škole. Prednes poézie 
ponúkla tiež ďruhá z moderátoriek Michaela Holeková, 
s hudobnou podporou gitarostov Mariánom Vargom 

a Róbertom Šimoničom.
Na javisku sa striedali rôzne hudobné 
nástroje. Na akordeón hral Paso Doble 
temperamentný Iľja Takács. So saxofó-
nom v ruke a skladbou The old folks at 
home zaujala Laura Šuplatová. V po-
daní seneckých inštrumentalistov si 
mohli hostia večera vypočuť rôzne hity. 
Melódie „I just called“ a „In the Mood“ 
ponúkal v hre na syntetizátor Alexan-
der Horváth.  Saxofonista Martin Meliš 
interpretoval „Kde pak ty práčku hnízdo 
máš“. Z repertoáru Karla Gotta čerpali 
i ďalší žiaci ZUŠ a v zložení Marianna 

Pešková, Katarína Miháliková, Viktor Pojzl (klarinet), 
Laura Šuplatová, Martin Meliš (saxofón) a Alexandra 
Melišová (klavír) zahrali „Ptačí nářečí“. 
Pre potešenie ucha a oka pripravili mladší žiaci taneč-
ného odboru javiskovú podobu ľudových piesní. Spre-
vádzal ich komorný súbor malých detí pod vedením 
Boženy Škriečkovej. Jej žiaci zo staršieho komorného 
súboru zahrali štyri ľudové piesne. Staršie žiačky ta-
nečného odboru zatancovali východoslovenský tanec 
Karička či „šašovský tanec“. 
Na verejnom koncerte sa nenechali zahanbiť ani peda-
gógovia ZUŠ a pred publikom vystúpili Zuzana Szabo-
ová, Mgr. Katarína Kardošová i riaditeľ školy Mgr. art. 
Gabriel Škriečka. Záver večera však patril žiakom ta-
nečného odboru, ktorí dokázali, že im nie sú cudzie ír-
ske rytmické tance.                                               (kd)

Verejný koncert Základnej umeleckej školy

Jubilejnou nazval výtvarník Aladár Botlík aktu-
álnu autorskú výstavu v galérii Mestského kul-
túrneho strediska (MsKS)v Senci. Pri príleži-
tosti 55. narodenín daroval sebe a Senčanom  
výstavný prierez vlastnou tvorbou. 
„Až z novín som sa dozvedel o tejto výstave. 
Ale kvôli tomu, že som Senčan, napokon som 
ju urobil,“ prezradil nám niečo zo zákulisia prí-
pravy expozície A. Botlík. 
Stúpencov výtvarného umenia čakali na verni-
sáži výstavy najnovšie, ale i viac než dvadsať-
ročné maľby A. Botlíka. V popredí bol cyklus 
pestrofarebných olejomalieb rodných Veľkých 
Uľán, okolia Piešťan, Pezinka a ďalších slo-
venských lokalít. „V poslednom období sa mi 
veľmi páči Inovec,“ zveruje sa maliar, pričom si 
to s úsmevom zdôvodňuje Inoveckou salámou, 
ktorú má rád. Na seneckej expozícii nechýbal 
obraz obľúbeného psa Gwarka či malebné 
zátišia. Maliar si na výstave pochvaľoval spolu-
prácu s rámarom Jozefom Sedlárikom. „Veľa ráz 
mi zachránil kožu,“ priznal a dodal, že tak, ako 
môže dobrý rám napraviť nevydarené dielo, tak 
dokáže i zlý rám pokaziť dobrý obraz.  
Seneckú výstavu Jubilejná dopĺňa i mozaika 
fotografií, dokumentujúcich desaťročné pôso-
benie A. Botlíka v USA. Pracoval tam pre aukčné 
siene ako reštaurátor obrazov (v roku 1985 sa 
vrátil na Slovensko a odvtedy žije v Senci). Zo 
svojich prác je reštaurátor najviac hrdý na Dr. 
Gacheta od Van Gogha, ktorého cena sa na 
aukcii vyšplhala na 82,5 milióna dolárov. Ob-
zvlášť rád reštauroval výtvarník i El Greca. „Vi-
dieť ho zblízka je nádhera. Tie tvary... Tá ruka nie 
je len ruka, ale stáva sa živou hmotou,“ spomína 
A. Botlík. Z ďalších velikánov obnovoval Rem-

brandta, Rubensa, Salvatora Daliho, Courbeho, 
Corota. Medzi jeho známe reštaurátorské práce 
patrí rekonštrukcia stratených malieb v Morris 
High School v americkom Bronxe a panorama-
tický obraz na radnici v rakúskom Greine.
Expozícia je  pre seneckú verejnosť otvorená 
do 16. mája a bude nepriamo pokračovať šir-
šou výstavou v Piešťanoch.
Autora mrzelo, že z vedenia mesta Senec 
sa vernisáže nikto nezúčastnil. Prekvapujúco 
chýbal i riaditeľ MsKS v Senci Peter Szabo, no 
prítomní boli poslanec Národnej rady SR a tiež 
Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Senci Gyula 
Bárdos či bývalý viceprimátor a súčasný po-
slanec MsZ v Senci Ladislav Nádaský.

                                          Kristína Dugovičová

Jubileum oslávil Aladár Botlík výstavou
Jeden deň zlostenia 
uberá týždeň života

V priestoroch Mestskej knižnice v Senci 
sa na pravidelnej debate s čitateľmi ne-
klebetilo o knihách. Pozvanie knižnice 
a kníhkupectva Effect prijal Michal Dzúrik 
z Bratislavy, ktorý sa 9. apríla prišiel pode-
liť so zvedavcami o svoje poznanie.
Stručne charakterizoval podstatu pred-
nášky spočívajúcu v práci s energiou pod 
názvom Reiki. Keďže aj on bol zvedavý, 
s kým má v Senci dočinenia, vyzval prítom-
ných, aby jeden po druhom prezradili, aké 
sú znamenie, či už pracovali alebo pracujú 
s energiou. Výsledok z prieskumu dokázal, 
že s energiou pracuje približne polovica 
prítomných a väčšina má pozitívny prístup 
k životu. Jedna z prítomných označila svoj 
vydaj do Senca za výborný odrazový mos-
tík k pozitívnemu postoju k životu. 
Každý z nás vlastní myšlienku predsta-
vujúcu zhustenú energiu. Keby sme túto 
energiu z vesmíru darovanú Bohom využili 
pozitívne, nikdy by sme neboli chorí. Naša 
energia pracuje ako batéria, vybíja sa 
strachom a zlosťou. Jeden deň zlostenia 
nás údajne stojí až týždeň života. Dzúrik 
je nespokojný so zvrátenosťou sveta, 
krutosťou a brutalitou, ktorá tu vládne. Je 
presvedčený, že len Reiki dokáže najrých-
lejšie a najúčinnejšie uskutočniť potrebnú 
rovnováhu a harmonické prostredie. Reiki 
sa však môže pretransformovať i do ne-
gatívnej energie, čo máme možnosť vidieť 
predovšetkým v politike.
Najväčšie predpoklady pre prácu s ener-
giou má podľa Dzúrika veriaci človek. 
Upozorňuje však, že vierou v Boha nemys-
lí bezduché klaňanie sa svätým obrazom 
a sochám. To spĺňa podľa neho skôr po-
jem modlárstvo. Majster Reiki považuje 
kresťanstvo za najkrajšie náboženstvo, 
no cirkev označil vo viacerých smeroch 
za dogmatickú. Na chvíľu nadobudol pred 
Senčanmi úlohu proroka a vyhlásil, že vo 
veku vodnára, v roku 2300, sa cirkev zre-
formuje a bude výrazne prístupnejšia vo 
veciach blízkych jeho učeniu.
Prednášajúci vidí v Reiki energiu lásky, 
ktorá môže podať ľudstvu pomocnú ruku, 
no treba ju však chcieť získať. Keď sa toto 
ťažké úsilie podarí prekonať, vyškolení ab-
solventi kurzov Reiki nadobúdajú schop-
nosť liečiť seba i fyzické či psychické cho-
roby iných.                                            (ms)

Aladárovi Botlíkovi prišli na vernisáž za-
blahoželať i výtvarníci Gabriel a Alenka 
Wagnerovci, ktorí tiež žijú v Senci.
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Redakcia Senčana sleduje prípad kamennej 
drte, ktorú pred mesiacom vysypali na mieste 
kalovej jamy na Slnečných jazerách (písali 
sme v aprílovom čísle novín). Ekologicky roz-
poruplné uskladnenie odpadu nechala Sprá-
va cestovného ruchu (SCR) v Senci odstrániť 
v rámci každoročného čistenia priestranstva 
pri Réckej bráne. Spoločne s drťou sa z areálu 
Slnečných jazier vytratila i rozsiahla divoká 
skládka domového odpadu. Zarážajúce je, že 
len čo ju mechanizmy za nelacný peniaz zlikvi-
dovali, prichytili zamestnanci SCR-ky občanov, 
ktorí sa sem chystali vysypať ďalší odpad. Hoci 
cesta zo Senca na zberný dvor (v areáli bývalé-
ho PD pri ceste na Récu) by bola pre nich krat-
šia a finančne úspornejšia.                          (kd)

      Plot na obrázku presunuli na druhú 
stranu cesty, aby pomohol zamedziť 
vstupu do kalovej jamy. A tvorbe divokej 
skládky. 

Senecké verejné
toalety funkčné

         Na Námestí 1. mája otvoril od 1. apríla 
prenajímateľ objektu verejné toalety. Zatiaľ 
fungujú v provizórnom režime, k dispozícii 
je len polovica zariadenia. Výhodou však 
je, že ľudia za použitie toaliet nemusia 
platiť. Otvorené je v pondelok až piatok 
od 8.00 do 12.00, popoludní od 13.00 do 
17.00 h. Podľa pani, ktorá tu obsluhuje 
prevádzku zariadenia, si začínajú ľudia na 
funkčnosť verejných toaliet zvykať a zo dňa 
na deň ich viac využívajú. 
Toalety obnovovali počas uplynulého 
mesiaca i na Slnečných jazerách. Na tzv. 
„piatom jazere“ vyrastú nové sociálne 
zariadenia do letnej turistickej sezóny. 
Ako nás informovala Silvia Škultétyová zo 
Správy cestovného ruchu v Senci, už sa 
začalo stavať. Počet toaliet sa však zníži. 
Ešte začiatkom roka dôkladným spôso-
bom zdevastoval pôvodné záchody van-
dal.                                                         (kd)

Delikventi s odpadom sa správajú neekonomicky

Marec 2003 Apríl 2003

Nácvik SPEVOKOLU pri MOMS v Sen-
ci, je KAŽDÝ PONDELOK o 19:30 hodine 
v Mestskom kultúrnom stredisku v Senci. 
Srdečne pozývame záujemkyne, ktorým sa 
páčia naše národné a iné piesne a chceli 
by sa takýmto spôsobom a nezištne reali-
zovať.  

AKTIVITY SPEVOKOLU pri MOMS
v SENCI v UPLYNULOM OBDOBÍ:  

• Dňa  25. 3. 2003  náš spevokol bol pozvaný 
do Cífera tamojším spevokolom a Miestnym 
odborom MS, s ktorými udržiavame dru-
žobné vzťahy, na Výročnú členskú schôdzu 
Miestneho odboru Matice slovenskej v Cíferi. 
Zúčastnili sa na nej významní pozvaní hos-
tia. Túto schôdzu sme spestrili programom 
s krásnymi národnými a hymnickými pies-
ňami a básňami P. O. Hviezdoslava vo veľmi 
pôsobivom podaní pána Dr. Debnára. 

• Dňa 2. 3. 2003  spieval náš spevokol 
pri MOMS v SENCI na Výročnej členskej 
schôdzi Slovenského červeného kríža v Sen-
ci, na ktorej sa odovzdávali Jánskeho plakety 
mnohonásobným darcom krvi zo Seneckého 
okresu.  

PROGRAM AKTIVÍT MIESTNEHO
ODBORU MATICE SLOVENSKEJ 
V SENCI

PLÁN ČINNOSTI MOMS V NASLEDU-
JÚCOM OBDOBÍ:

* Pripravujeme návštevu divadla v Bratisla-
ve - jedná sa o divadelné predstavenie 
„SEKRETÁRKY“ na Malej Scéne. Zatiaľ sme 
v poradovníku na lístky. Bližšie informácie 
včas uverejníme, aby ste sa mohli zúčastniť 
v hojnom počte. 

* 31. mája - v sobotu, chystáme výlet pod 
názvom Po stopách Ľudovíta Štúra. Trasa 
výletu je nasledovná: MODRA-PERNEK-

-JABLOŇOVÉ. Odchod zo Senca je o 6:20 
hod. linkovým autobusom do Modry. Tešíme 
sa na vašu čo najväčšiu účasť. 

* Koncom júna chystáme ďalší veľmi zaují-
mavý výlet - tentoraz to bude  SPLAV  RIEKY  
MORAVY.  Bližšie informácie o presnom ter-
míne včas uverejníme. Už teraz sa tešíme na 
vašu čo najväčšiu účasť. 

* Dňa 4. 5. 2003 bude „Vlastenecká po-
chôdzka po južnom Slovensku“, na ktorej 
navštívite (s odborným poradcom) tri miesta, 
kde bol M. R. Štefánik. Dva autobusy určené 
pre túto pochôdzku budú pristavené pri Istro-
polise v Bratislave o 12:00 - 12:30 hod.

Ak máte záujem o akcie Matice slovenskej, 
alebo o podrobné informácie o Matici sloven-
skej, môžete si vyhľadať teletextovú stránku 
MS č. 369, alebo Internetovú stránku MS:  
www.matica.sk.

MATIČNÉ OKIENKO
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Mestečko naše prekrásne...
Je mnoho pohľadov a kritérií, podľa ktorých 
by sme mohli nazerať na krásy Senca. Jeden 
z nich je tzv. turistický - keď k nám príde návšte-
va zo zahraničia oddýchnuť si, spoznať krajinu, 
pamiatky... Čiže prišiel k nám turista, ubytoval 
sa napr. v hoteli Amur – nazvime ho Amurec. 
Po celodennom kúpaní v nevedno akom zálive 
sa mu zachce trochu krajiny – mesta – ľudí.
Tak sa Amurec vydáva na cestu a, hľa, spo-
činie pred opustenou budovou koloniálneho 
štýlu Los Drutechnos. Nostalgia objektu je 
srdcervúca a aj malý domček pri vchode ne-
kompromisne ukazuje, že ani služobníctvo to 
nemalo zlé. 
Blíži sa k Lichnerovej – pešia zóna nenechala 
na seba dlho čakať. Farebné fasády pepermin-
tovej príchute mu pridávajú sily pokračovať 
a odolávať pokušeniu hoci len chvíľku zotrvať 
v uhorskom salóne „köpködö“, ako aj návšteve 
orientálneho butiku. Už Amurcovi nič nebráni, 
aby pokračoval v zóne a zároveň sa kochal 
v prehistorických skeletoch brontobetonusu, 
síce ohradených – ale bez vstupného. Sa-
mozrejme, za statného prizerania sa hasičov 
sediacich na schodoch. 
Zapadajúce slnko kreslí dlhé tiene na dlažbu 
a v zlatistom svetle sa vynára úžasná scenéria 
ľavej a pravej strany v neuveriteľnej harmónii 
a majestátnosti. Ďalšie zábery sa už fotografujú 
sami a, kráčajúc ´smer Turecký dom ,́ sa ocitá 
v strede parkingu, v objatí monumentálnej stav-
by (zľava) a policajnej čistej post- postmodernej 
architektúry bez kompromisov (sprava). 

Kým stihne naplniť svoj fotoaparát snímkami, 
vynárajú sa očakávané obrysy Tureckého 
domu. Zrekonštruovaný objekt dáva tušiť, že 
nájazdy z juhu urobili svoje. Skvost histórie 
Senca už oblizujú posledné lúče zapadajúce-
ho slnka a náš Amurec je unesený tvaroslovím 
onej doby. Neváha použiť posledné megabity 
svojho aparátu v presvedčení, že by mohol aj 
zbohatnúť predajom týchto záberov.
Pyšne týčiace sa autobusové zastávky osade-
né v perfektnom asfalte a siluety hotelového 
komplexu + lekárne + kultúrneho domu sú 
jednoznačne dedičstvom tohto národa – silu 
tu a teraz.
Amurec vykračuje ďalej, smerom východným, 
a tým sa vydáva na cestu dobrodružnú v kori-
dore panelu a multifunkčnej high-tec budovy - 
polikliniky s majstrovským priečelím soc-pop-
-realizmu. Síce včas spoznáva, že hodvábna 
cesta tadeto neviedla, ale objav katakomb 
v parku (medzi nami bývalé verejné záchody) 
ho absolútne presviedča, že veľké kultúrne 
pamiatky v tejto krajine ešte ležia ľadom a sú 
neobjavené!
Večerná impresia padla na Senec, pouličné 
osvetlenie bez výnimky započalo nočnú akti-
vitu a táto magická súhra farieb, južnej vône 
a hmoty unášajú Amurca za hranice bežného 
vnímania. Rozhodne sa zotrvať vo víre rušného 
života, pretože táto avenue mu to dáva!
Nasýtený dojmami a plným foroaparátom sa 
vracia na materskú základňu, aby na druhý 
deň s plnými silami pokračoval a rozvíjal svoju 
bádateľskú vášeň.
                                                       Peter Sedala

Poriadok by mal byť
V súčasnosti sa dosť hovorí o vzájomnej  
spolupráci rôznych regiónov. Dosť sa 
toho napíše, ale to nestačí. Stačí sa tro-
cha popozerať okolo seba. Dve okresné 
mestá Pezinok a Senec sú blízke a „dosť 
podobné“. 
Keď idete zo Senca smerom na osadu 
Martin k verejnému smetisku, vidíte 
samú špinu a neporiadok. Od Viničného 
smerom do Pezinka vedľa skládky komu-
nálneho odpadu tiež sama špina a ne-
poriadok. Pritom v susednom Rakúska 
ani neviete, kde smetisko je. Možno ho 
majú dobre skryté alebo to robia inak. 
Každá vec, aj odpad, má svoje miesto. 
Rakúšania hovoria „Ordnung muss sein!“ 
(Poriadok musí byť!).
Senec má ešte určite špecifikum. Senec-
ké jazerá, ktoré sú výhodou a z určitého 
pohľadu i nevýhodou. Nevýhodou v tom 
zmysle, že občania prevažne z Bratisla-
vy, majitelia chát, nemajú kam vyvážať 
smeti mimo sezóny. Smetné koše sú 
od septembra do mája zamknuté (pred 
hotelom Amur). Niektoré chaty sú celo-
ročne obyvateľné (majú kanalizáciu, plyn, 
vodu a elektrinu). Tieto chaty, ale i rôzne 
prevádzky využívajú smetné nádoby na 
seneckých sídliskách, ktoré nie sú za-
mknuté. Na sídlisku Stred v Senci chýbajú 

malé smetné nádoby. V okolí okresného 
úradu v Senci nie je ani jedna smetná 
nádoba na drobný odpad a každý deň je 
tam plno ľudí.
V súčasnosti robia občania rôzne úpravy 
aj bytov a nepotrebné časti odnášajú do 
kontajnerov a nevyužívajú zberný dvor 
v areáli bývalého poľnohospodárskeho 
družstva na Récu. 
Navrhujem určité riešenia. Mimo sezóny 
dať na Slnečné jazerá kontajnery a určitý 
počet veľkokapacitných kontajnerov na 
biologický odpad (lístie, tráva, haluze). 
Veľkokapacitné kontajnery dávať do mes-
ta Senec častejšie, nielen na jar a jeseň. 
Súčasne by bolo  vhodné, aby Správa 
cestovného ruchu v Senci disponovala 
strojom na drvenie (sekanie halúz), aký 
používa na údržbu diaľnic Slovenská 
správa ciest. Od majiteľov firiem, ktoré 
prepravujú odpady na smetisko, žiadať, 
aby si kontajnery na vozidlách zakrývali 
(sieťami, plachtami). Aby sa už v budúc-
nosti nestalo, že kým prejde auto z Veľké-
ho Bielu stredom Senca, na skládku ko-
munálneho odpadu dorazí s polovičným 
nákladom. 
Tento článok beriem ako formu diskusie, 
aby ľudia nevyjadrovali svoj názor len za 
dverami svojho bytu.
          Ing. Peter Zváč (autor je poslancom 
          Mestského zastupiteľstva v Senci)

TRIBÚNA SENČANOV

Senecké leto 14.6.2003
Veľké javisko
13.00 Dychovka Senčanka
14.00 Vystúpenie detí zo súboru ESO, 
          SETAS a RADOSŤ
15.00 Maďarský program z Mosonmagyaró-
váru –HEN HAUSE BAND– hudobná skupina
16.00 ACOUSTIK FLASH a tanečná 
          skupina CLOGG SHOW
17.00 Kajzer-Meluš na Dereši 
          - zábavný program
18.00 DESMOD – koncert
19.30 LE PAYACO - koncert
21.00 HORKÝŽE SLÍŽE – koncert
23.00 OHŇOSTROJ

Program bude uvádzať Martina Ostatníková

Malé javisko
15:00 Jiu Jitsu - rakúski hostia 
          - ukážky bojových umení
16.00 Country mostík - detská tanečná 
          skupina
16.30 MAY BE – rocková kapela
17.30 FEST – rocková kapela
18.00 súťaže
23.00-4:00 Diskotéka s DJ Elko a MC Taky

Sprievodné akcie: kynológia, parašutisti, 
vzlety balónov, poníky, kolotoče a súťaže

Veľký letný karneval 
Sprievod sa začne o 17.00 h pri Amfiteátri. 
Spestria ho Bratislavské mažoretky, dy-
chová hudba Ministerstva vnútra SR, histo-
rický šerm, ukážka popráv, brušné tanečni-
ce, sprievod koní a zbrojnošov, hromadné 
masky detí zo základných škôl, francúzske 
vojsko. Priebeh karnevalu bude komento-
vať Veronika Bozsiková. Na veľkom pódiu 
na námestí zahrajú skupiny Desperados 
a Vidiek, Karaoke show, Jumping Drums 
– bubenícka show z Čiech. Od 22.00 do 
04.00 h bude diskotéka. Na malom pódiu 
budú tancovať súbory ESO a SETAS. Pred-
stavia sa tu tiež obce okresu Senec svojim 
kultúrnym programom. Od 21.00 do 1.00 h 
bude ľudí zabávať skupina MINI MAX. Na 
pešej zóne budú tradične hrať Senčanka 
a Šarfianka. Medzi ďalšie atrakcie budú 
patriť vzlety balónu, ukážky stredovekých 
popráv, maľovanie tvárí, požičovňa karne-
valových masiek, jazda na koňoch, súťaže 
o ceny mesta, súťaž o najkrajšiu masku.                                   

                                                            (red)
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Deň narcisov
S dňom boja proti rakovine sa neodmys-
liteľne spájajú narcisy. Obdarovať vás 
nimi mohli 4. apríla dobrovoľníci z Ligy 
proti rakovine. V tento deň každoročne 
vykonávajú verejnú dobročinné zbierku. 
Podľa seneckých mladých dobrovoľníčok 
(na snímke) takmer všetci, ktorých v Senci 
oslovili, do zbernej urny Ligy proti rakovine 
radi prispeli.                                  (kd)

Odber krvi
Miestny spolok Slovenského Červeného 
kríža v Senci zorganizoval v apríli hromad-
ný odber krvi. K odberu prišlo 31 občanov, 
z toho traja krv nemohli darovať zo zdra-
votných dôvodov.
Podmienku pre udelenie bronzovej plake-
ty MUDr. Janského splnila svojím desiatym 
odberom krvi Viera Jančia.

17. apríla 2003 darovali krv bezplatne:
Libor Bódy (45.-krát)
Nora Csukaová (8)
Jozef Farkaš (45)
Ján Fondrk (53)

Mária Glavaničová (22)
Ján Jačanin (4)

Viera Jančia (10)
Monika Kereková (19)
Jaroslav Kováč (71)

Mgr. Tomáš König (2)
Marek Kubica (16)

Emil Lancz (67)
Jozef Lehuta (24)
Michal Lóczi (4)

Robert Matúš (21)
František Meszároš (21)

Ladislav Molnár (55)
Pavol Mošteňan (26)
Vlastimil Nouza (19)
Bohumil Očkay (77)

Anna Riková (12)
Pavol Suchý (26)

Rudolf Švec, st. (52)
Milan Švorc (42)

Ivana Turnerová (1)
Jozef Uherčík (38)

Jozef Valo (24)
Eva Vrbiarová (16)

Všetkým darcom vyslovujeme úprimné po-
ďakovanie za ich dar krvi.                      MG

Stretli sa dobrovoľní 
darcovia krvi

Drobný darček dostali dobrovoľní darcovia krvi 
na každoročnom stretnutí v Senci. V stredu 2. 
apríla boli na  Základnu školu na Tajovského 
ulici pozvaní všetci, ktorí bezplatne v roku 
2002 darovali krv. Tým, ktorí prišli, sa prihovo-
rila viceprimátorka Senca Helena Nemcová a za 
SČK MUDr. Eva Hučalová. Kultúrne stretnutie 
obohatilo vystúpenia speváckeho zboru Matice 
slovenskej. Udalosť organizoval Miestny spolok 
Slovenského Červeného kríža v Senci.         (kd)

Vážené mamičky, babičky!
Nepoznám básnika alebo spisovateľa, ktorý 
by sa nezaoberal vo svojich dielach milujú-
cou, obetavou a starostlivou matkou, ktorej 
náhodná strata zanechá v našom živote 
prázdny priestor.  
Básník Sándor Petőfi v básni bratovi Štefanovi 
píše, že:
  A našu mať, tú sladkú, dobrú mať,
 tú miluj, cti ju, zbožňuj, drahý brat!
 Čím je nám ona? Ťažko vypoviem, 
 tu v núdzi som o slovo, o pojem,
 no zvieme, čím nám bola – nebola,
 nech ju tak nebo od nás odvolá ...

          (preklad: Ján Smrek)

Citáty by sa dali citovať do nekonečna, na-
koľko matky sú od nepamäti považované za 
nositeľky života, pokoja, istoty a bezpečnosti. 
Matka vždy cíti, kedy je jej dieťa veselé, smut-
né, či je choré alebo trpí. Poslanie matky je 
výnimočné – v rodine, v práci, v súkromí i na 
verejnosti. Niekedy však zabúdame na to, čo 
naše matky musia každodenne podstúpiť, 
koľko odriekania a námahy ich stojí to, aby do-
mácnosť či prostredie, v ktorom žijú a pracujú, 
vyzerala vľúdne.
Teraz máme príležitosť ukázať našim mamám, 
ako nám na nich záleží, že ich potrebujeme, 
že si ich ctíme a milujeme. A za všetko, čo pre 
nás urobili a stále robia, máme práve teraz 
možnosť povedať to, na čo tak často zabúda-
me, tie tri slová, ktoré vyjadrujú všetko: „Vďaka 
Ti, mama!“        
                   Rezső Duray, predseda SMK-MKP

Tisztelt Édesanyák, Nagymamák!
Nincs  költő, író, aki ne foglalkozott volna 
írásaiban a szerető, az önfeláldozó, a gondo-
skodó édesanyával, akinek esetleges távozá-
sa bizony óriási űrt hagy életünkben. Petőfi 
Sándor halhatatlan költőnk István öcsémhez 
című versében ezt írja:   

        S anyánkat ezt az édes jó anyát, 
        Ó, Pistikám, szeresd, tiszteld, imádd!

        Mi ő nekünk? Azt el nem mondhatom,
        Mert nincs rá szó, nincsen rá fogalom,
        De megmutatná a nagy veszteség:
        Ha elszólítaná tőlünk őt az ég ...

József Attila a szófogadatlan, de a rosszat 
megbánó gyermeket állítja elénk a Mamában:  

        Nem nyafognék, de már késő, 
        Most látom milyen óriás Ő.

Az idézeteket lehetne folytatni a végtelensé-
gig, hisz az anya, az édesanya, aki szíve 
alatt hordta gyermekét, aki gondozta, ápolta, 
virrasztott betegágyánál, míg él szerető, gon-
doskodó, gyermekei sorsát szívén viselő anya 
marad. Szívében pontosan kimért helyet kap 
gyermek, szerelem, család, munka. 
A gyermekek ugyan idővel kirepülnek a csalá-
di fészekből és saját családot alapítanak, de 
az anya akkor sem szűnik meg szerető anya 
lenni, és szeretetéből jut az újonnan érkezett 
családtagnak, sőt későbbiekben még az uno-
káknak is. 
Az anyai szeretet kifogyhatatlan, s ezt becsül-
jük meg. Becsüljük meg, amíg lehet, s ne csak 
akkor, amikor segítséget kapunk tőle, hanem 
akkor is, amikor esetleg már ő szorulna támo-
gatásra, gondoskodásra, gyöngéd szeretetre. 
Ha az édesanyáról beszélünk, nem feledkezhe-
tünk meg a tőlük kapott örökségről, az anyany-
elvről sem. Különböző nyelvek ismerete, ablak 
a világba. Rajta keresztül betekinthetünk más 
népek életébe, kultúrájába, történelmébe, 
s ez nem kis dolog. De beszéljük bár tökéle-
tesen Dumas, Schiller, Shakespeare, Kukuč-
in, Neruda, Puskin vagy bármely világnagyság 
nyelvét, az első helyen mindig az anyanyelv 
kell, hogy álljon. Mert ez drága örökség, amit 
illik, sőt kötelesség megbecsülni, ápolni, s az 
utódoknak továbbadni. Az örökség meg nem 
becsülése a legnagyobb sértés, tiszteletlen-
ség az örökhagyóval szemben. 
 Tiszteletünk és megbecsülésünk jeléül a Ma-
gyar Koalíció Pártja ebben a évben is május 
első vasárnapján  Anyák-napi ünnepségét szer-
vez, amelyre mindenkit szeretettel várunk.  
                               Duray  Rezső, MKP elnöke 

 M e g h í v ó
A Magyar Koalíció Pártja szenci  alap-
szevezetének  elnöksége  ezennel  tisz-
telettel meghívja  Önt, becses családját 
és ismerőseit:

- május 7-én, szerdán 18,00 órá-
tól a kultúrház nagytermébe

 

az EU népszavazásról és a csatlakozás-
ról tájékoztat Berényi József, a külügy-
minisztérium államtitkára. Bauer Edit, 
parlamenti képviselő előadásának a 
témája: az Európai Unió és a nő.

- május 11-én, vasárnap 12,00  
órakor autóbusz indul a Hősök 

szobrától
Komáromba a XIV. Imanapra és az 
Európa udvar megtekintésére.
A 100,- Sk viteldíj befizetésével jelent-
kezni lehet Duray Rezsőnél.

Mindenkit szeretettel várunk!
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Spoločenská kronika
Narodili sa
Jakub Vojtech Kmeť, Vanesa Pankiewiczová
Lucia Leginuszová, Roman Bachratý
Filip Takács, Karolina Dömötörövá
Roman Rajcsányi, Rudolf Bokroš
Natália Macháčková, Karolína Mičudíková
Júlia Remenárová, Terézia Ivančíková
Boris Astaloš, Tim Köppl

Manželstvo uzatvorili
Vojtech Tornóczi – Mária Vargová
Marek Burian – Eva Mihalovičová
Jindřich Páleníček – Margita Rigóová
Patrik Rist – Ing. Mariana Magdolenová
Stanislav Lacko – Silvia Gábrišová
Ivan Piter – Petra Paštrnáková
Ján Jelluš – Ľudmila Haladová
Ľubomír Hurta – Martina Pilčíková
Roman Pomšahár – Alexandra Kollátová

Navždy nás opustili
Vilma Sládková (*1916)
Anton Potočan (*1970)
Vojtech Petrovič (*1938)
Rozália Heringesová (*1913)
Mária Jancsíková (1909)
 

Blahoželáme jubilantom
Jednota dôchodcov MO v Senci 
Alžbeta Boťanská  60 rokov

Terézia Vargová   60 rokov
Jaroslav Šebo  65 rokov
Jolana Cisárová   70 rokov
Milada Kleštincová 70 rokov
Ema Olasová   75 rokov

Základná organizácia Slovenského zväzu 
telesne postihnutých a Slovenského zvä-
zu postihnutých civilizačnými chorobami 
v Senci
Terézia Gabrišová  75 rokov
Vilma Bordácsová  60 rokov

Klub dôchodcov 
Izabela Horváthová 75 rokov
Matilda Bakušová  70 rokov
Jolana Cisárová  70 rokov
Rudolf Horina  65 rokov
Katarína Matláková 60 rokov 

Dňa 4.5.2003 si pripomíname 2. 
výročie úmrtia nášho drahého 
brata, švagra, strýka
Štefana Krasňanského.
Ktorí ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú bratia Jozef 
a Pavol s rodinami

Dňa 2.5. 2003 si pripomíname prvé výročie 
úmrtia nášho manžela, otca a dedka 
Štefana Zongora
S láskou spomínajú manželka, synovia s ro-
dinami a ostatná rodina.

Poďakovanie
Predsedníctvo Miestneho spolku 
Slovenského Červeného kríža v Senci 
vyslovuje aj touto cestou poďakovanie 
primátorovi mesta Ing. Karolovi Kválo-
vi za osobný finančný dar 6 500 Sk. 
Tento obnos použijeme ku krytiu čin-
nosti hnutia darcovstva krvi a oblasti 
sociálnej.

                     Predsedníctvo MS SČK
                     v Senci.

POZOR! Začiatok večerných filmových pred-
stavení o 19 00 hod.
Mládežnícke filmové predstavenia začínajú 
o 17  00 hod.
ZMENA PROGRAMU A VSTUPNÉHO VYHRA-
DENÁ

8. štvrtok ZNAMENIA
Nadprirodzený sci-fi thriller od režiséra a sce-
náristu filmu Šiesty zmysel.
USA MP 100 min. Vstupné:55,-Sk

9. piatok PÁN PRSTEŇOV 2
           DVE VEŽE
Jeden prsteň vládne všetkým, jeden im 
všetkým prikazuje, jeden ich všetkých zjedno-
tí, do temnoty zviaže.
USA MP 180 min. Vstupné:70,-Sk

10. sobota SOM AGENT
Eddie Murphy a Owen Wilson v bláznivej akč-
nej komédii.
USA MP 96 min. Vstupné:55,-Sk

12. pondelok 8 MILE
Každá chvíľa je ďalšou šancou. EMINEM prí-
beh rappového speváka.
USA MP 15 110 min. Vstupné:70,-Sk

13. ut. DVA TÝŽDNE NA ZAĽÚBENIE
Nikdy nie je neskoro povedať: “Ľúbim Ťa.“ 
V hlavných úlohách: Hugh Grant, Sandra Bul-
lock. USA MP 100 min. Vstupné:65,-Sk

15. štvrtok X MEN 2
Skupina X menov hľadá mutanta, úkľadného 
vraha, ktorý sa usiluje o prezidentov život, 

zatiaľ čo vojenské sily napadnú Akadémiu Mu-
tantov... USA MP 100 min. Vstupné:65,-Sk

POZOR Mádežnícke predstavenie
16. piatok o 17. hod. ČERT VIE PREČO
Rozprávka o tom, ako moc lásky zvíťazila nad 
mocou pekelnou.
ČR, SR MP 100 min. Vstupné:65,-Sk

17.18. sobota, nedeľa SEXY PARTY
Prcičkovská komédia o večnom študentovi, 
kráľovi večierkov a zaujatom pozorovateľovi 
ženských poprsí.
USA MP 15 121 min. Vstupné: 65, 66, 67,- Sk

19. pondelok TRIPLE XXX
Extrémny. Explozívny. Excelentný. Nedobro-
voľný novopečený agent dostáva krycie meno 
XXX. USA MP 124 min. Vstupné: 55,- Sk

20. utorok PRED SVADBOU NIE
Zlomia Vám srdce a zoberú peňaženku. Si-
gourney Weaver a Jennifer Lowe Hewitt rodin-
ný tím, ktorý oberie každého chlapa.
USA MP 123 min. Vstupné:65,-Sk

22. 23. štvrtok, piatok 
JOHNNY ENGLISH: ROGUE MALE
Rýchle autá, prísne tajné informácie. Špio-
nážna komédia a thriller. V hlavných úlohách 
Rowan Atkinson, John Malkovich. 
VB MP 100 min. Vstupné: 65, 66, 67,- Sk

24. 25. sobota, nedeľa FARMA
Dôvera. Zrada. Klam. Nič nie je také, ako vyze-
rá... V hlavnej úlohe Al Pacino.
USA MP 115 min. Vstupné:70,-Sk

26. 27. pondelok, utorok SLZY SLNKA
Bol tým, kto dodržuje pravidlá. Hrdinom sa 
stal, až keď ich porušil...
V hlavných úlohách: Bruce Willis a Monica 
Bellucciová. Akčný thriller.
USA MP 121 min. Vstupné:70,-Sk

29. 30. št., pia. GANGY V NEW YORKU
Projekt Martina Scorseseho s Leonardom Di 
Capriom a Cameron Diaz v hlavných úlohách. 
Osudy hrdinov počas najbrutálnejšieho obdo-
bia v New Yorku (1846-1863). Akčný thriller.
USA MP 160 min. Vstupné:65,-Sk

POZOR   AMFITEÁTER 
Začiatok film. predstavenia o 21.00 hod.

31.sobota 1.júna nedeľa                     
25.HODINA
Hodiny slobody Montyho nemilosrdne odtiká-
vajú. Monty ovláda zopár trikov, ktoré stoja za 
to, aby ich použil...
USA MP 110 min. Vstupné:60,-Sk
___________________________________

KULTÚRNE PODUJATIA:
11.5. o 15.00 hod. Deň matiek 
- Koncert zboru RADOSŤ
vstupné: 50. Sk

21.5. o 17.30 hod. Absoventský 
koncert tanečného odboru ZUŠ

28.5. o 17.30 hod. Absolventský 
koncert ZUŠ

Program filmových predstavení a kultúrnych podujatí na mesiac máj 2003               
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Medzinárodná súťaž v pretláčaní rukou „Senecká ruka“ 
oslávila v tomto roku svoje desaťročné jubileum. 
Podobne ako po minulé roky, aj jubilejná sa tradične 
konala v Mestskom kultúrnom stredisku (23. marca) 
v Senci.
Bolo potešiteľné, že si do Senca pri tejto príležitosti 
spolu s množstvom súťažiacich zo Slovenska našli 
cestu aj reprezentanti ČR, Maďarska, Rakúska, Poľska 
a Nemecka. Prišli dokonca aj reprezentanti Turecka, 
ale, žiaľ, až v čase vyhlasovania výsledkov.
Zaplnené hľadisko MsKS videlo v priebehu súťaže 
množstvo naozaj kvalitných zápasov, ktoré ho často 
strhli k potlesku. Hlučné povzbudzovanie (typické pri 
tomto športe), avšak bez vulgárnych prejavov vytvo-
rilo atmosféru, ktorá sa páčila športovcom i divákom 
v sále. Kto najviac upútal? Jednoznačne Slováci, ktorí 
napriek neúčasti J. Germánusa, P. Gazdaricu a R. 
Dobroviča vyhrali okrem jednej kategórie (do 70 kg 
pravou rukou muži) všetky ostatné. Diváci sa dostali 
do varu predovšetkým pri súťažiach v kategóriách 
mužov pravou rukou do 80, 90 a nad 90 kg a v kategó-
rii do 90 kg ľavou rukou.

V prvej z nich zvádzali urputné boje o prvenstvo domá-
ci M. Ruman a R. Nyari s Košičanom R. Dobranským. 
Všeobecne sa očakávalo finále Dobranský - Ruman, 
avšak „Riki“ im takmer obom „vypálil rybník“, keď 
oboch porazil bleskurýchlym štartom. Až v opakova-
nom finále potom podľahol Dobranskému.
V deväťdesiatke sa bili o medailové umiestnenia B. Zaj-
vald, J. Vavrek a bratia Hlubíkovci. Zvádzali medzi se-
bou nie sekundové, ale doslova „dlhotrvajúce“ súboje, 
ktoré často dvíhali divákov zo sedadiel. Víťazstvo na-
koniec zaslúžene vybojoval Boris Zajvald. 
Pri neúčasti našich majstrov sveta J. Germánusa a P. 
Gazdaricu sa s veľkým záujmom očakávalo stretnutie 
Rasťa Tomagu s poľským obrom Igorom Mazuren-
kom. Ich finálový súboj bol skvelý a po vysilujúcom 
súboji ho rozhodoval pre seba dobre disponovaný 
Rasťo. V ľavačke dvíhala divákov zo sedadiel najviac 
kategória do 90 kg, o čo sa postarali domáci R. Málek 
a S. Hlubík s T. Kissom. Z víťazstva sa nakoniec tešil T. 
Kiss. V súťažiach žien sa dobre držali členky domáce-
ho AWK, keď D. Múčková zvíťazila v kategórii pravou 
rukou nad 60 kg aj v ľavačke bez rozdielu hmotnosti 

a J. Lauková, ktorá skončila druhá v kategórii do 60 
kg pravou rukou. Po desiatom ročníku súťaže Senecká 
ruka možno s radosťou skonštatovať, že sa v Senci 
podarilo organizátorom z miestneho AWK vybudovať 
tradíciu špičkového športového podujatia, uznávané-
ho doma i v zahraničí. Treba si len želať, aby v tejto 
tradícii pokračovali.
                                       - mič -, foto: Miroslav Liďák

Už je tomu asi pol roka, čo v hlavách „partie na 
KOBE“ skrsol nápad rozvinúť ženský futbal aj u nás 
v Senci. Zatiaľ je na Slovensku málo klubov a konku-
rencia nie je až taká veľká. Snáď len Slovan, ktorý sa 
môže oprávnene pýšiť šikovnými ženami, hrávajúcimi 
i v zahraničí. Spočiatku bol problém tréner. Už zopár 
sa ich vystriedalo, no nikto, žiaľ, nemá čas venovať sa 
ženskému družstvu naplno. 
Dievčatá vďačia za veľa Romanovi Koprivovi, ktorý im 
bezplatne poskytol šatňu a umožnil trénovať. Keďže 
každý začiatok je ťažký, nesmierne 
dôležitú úlohu zohrávajú sponzori. 
Nájdu sa ľudia, ktorí vyjdú v ústre-
ty. Naposledy to bol prezident 
Spolku seneckých podnikateľov 
Tibor Tóth, ktorý sa zaviazal, že 
sa bude snažiť zo všetkých síl klub 
podporovať i naďalej. Je však aj 
mnoho neochotných podnikate-
ľov, disponujúcich s dostatočne 
veľkým kapitálom, ktorým pomoc 
v dobrej veci nič nehovorí. Otázna 
ostáva ešte stále reakcia Mestské-
ho zastupiteľstva v Senci. 
Sama kapitánka sa cíti zodpoved-

ná za svoje družstvo, a tak neustále zháňa prostried-
ky. Samozrejme, aj dievčatá z družstva ju podporujú 
a pomáhajú v rozvoji klubu, či už zháňaním sponzorov 
alebo v rozširovaní družstva o nové členky. Veľká 
škoda je, že mnohé talentované dievčatá to vzdali 
ešte na samom začiatku. Nedokázali totiž zvládať 
nápor zo strany závistlivých neprajníkov. Spočiatku 
sa totiž ľudia smiali a dávali dievčenskému klubu dva 
týždne, nanajvýš mesiac. Kapitánka Diana nechápe 
takýto prístup:

„Keď sa už žena dá na futbal, tak 
to musí byť ozaj charakter. Nie, 
aby nás povzbudili a pomohli 
nám. Namiesto toho šíria reči, 
ktoré len odradia.“ Ostali iba ženy 
s pevnou vôľou, ktoré veria, že to 
bude lepšie. V súčasnosti trénuje 
oficiálne štrnásť žien, z toho naj-
mladšia má šestnásť a najstaršia 
dvadsaťtri. Niektoré zo starších 
už hrali aj v reprezentácii, takže 
sa menej skúsené hráčky majú 
od koho učiť. Ženy si navzájom 
pomáhajú a sú výborným kolek-
tívom. Keď sa aj strhnú nejaké tie 

rozbroje, o chvíľu hneď pominú a po tréningu si ešte 
radi spolu posedia v bufete. Veď napokon, baby majú 
vždy o čom rozprávať. 
Radi však uvítajú ďalšie nové členky, ktorým je šport 
blízky. Hráčky sa stretávajú pravidelne na KOBE o pol 
šiestej v utorok, štvrtok a piatok. 
Všetky vedia, že prvoradá je dobrá kondícia, a tak si 
i pomimo tréningov chodia zabehať na jazerá. Najviac sa 
im však páčili tréningy s prezidentom FK KOBA Danielom 
Bartkom. Ten to berie naozaj vážne a rovnako pristupuje 
i k dievčatám. Považujú ho za najideálnejšieho trénera, 
majú pred ním prirodzený rešpekt. Škoda len, že nemá 
dostatok času plne sa im venovať. Úloha trénera ostáva 
teda zatiaľ nedoriešená. 
Hráčky si uvedomujú, že klub nie je len o sponzoroch, 
ale v prvom rade musí zamakať družstvo. A tak trénujú 
za každého počasia. Kapitánka Diana je tvrdá nielen 
k sebe, ale i k ostatným hráčkam a zásadne nestrpí 
simulovanie a fňukanie. Šport je predsa len o pevnej 
vôli. Ani dvojnásobný výron jej nezabránil vytrvalo tré-
novať i naďalej. „Myslíme to vážne a chceme dokázať, 
že na to máme“, dodáva presvedčivo.
V zahraničí sú profesionálne ženské kluby bežné, 
u nás je to v tomto smere ešte akési neprebudené. 
Senecké futbalistky radi zmenia túto skutočnosť. Tak 
neváhajte a pridajte sa k nim! Veď aké by bolo Národ-
né futbalové centrum bez futbalistiek?!
                                          Marcela Struhárová

Spočiatku sa seneckým futbalistkám iba smiali
Ostali iba ženy s pevnou vôľou

Jubilejná Senecká ruka v réžii Slovákov

- Joga každý štvrtok 
v ZS na Kysuckej. 
Začiatočníci o 18.00, 
pokročilí o 19.30 h. 
Prihlášky na čísle 
0903 223 547.

- Predám 3-izbový 
byt prerobený. Tel.: 
0905 819 846

Čajovňa Pohoda 
na Námestí 1. mája č. 9 v Senci
Vás pozýva na posedenie 

v rodinnom prostredí.
Ponúkame vyše 100 druhov čajov 

a príslušenstvo.

Potápačský klub ATOL - SENEC ponúka

- potápačský výcvik
     - pre začiatočníkov

- skúšobný ponor
     - pre nepotápačov

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


