
A karneval bude? 
...obrátil sa na mestskom úrade na pri-
mátora Karola Kvála hosť z ministerstva 
zahraničných vecí Ivan Korčok (rozhovor 
s ním nájdete na s. 4). Nie zriedkavá pripo-
mienka týchto dní. Kontinuita Seneckého 
leta a Veľkého letného karnevalu je zacho-
vaná a bude pokračovať ďalej, ubezpečuje 
organizačná komisia. Na príprave veľkých 
kultúrno-spoločenských podujatí v Senci 
pracuje už od februára, koniec-koncov, tak 
ako každý rok. A v týchto dňoch majú už 
všetko uvarené: Horkýže Slíže pre mladých, 
Vidiek pre všetkých, karaoke show pre naj-
menších, dychovky pre skôr narodených, 
atď. (program akcií uverejňujeme na str. 8-
9). Osvedčená všehochuť na dvoch kultúr-
nych podnosoch. Len treba prísť a vybrať 
si to, čo chutí najviac. Ako s ponúkaným 
menu naložíme, je na každom z nás. 
Dokonca i to, či vymeníme pasívnu formu 
prijímania zábavy za aktívny relax a svo-
jou prítomnosťou okoreníme karnevalový 
sprievod. Organizátori prosia Senčanov 
len o jediné – zbytočne sa autami nehr-
núť na parkoviská pri epicentrách diania. 
Pomôžete tak v odbremenení dopravných 
ťažkostí v meste. Ďakujeme.          redakcia

E D I T O R I A L

Na referendum 2003 sa v Senci dostavilo 
55,33 % oprávnených občanov. „Áno“ 
povedalo vstupu Slovenska do Európskej 
únie 6 221 občanov (95,75 %), proti bolo 
210 Senčanov (3,23 %). Okres Senec patril 
s účasťou 58,81 % medzi regióny, v ktorom 
občania zostali najmenej ľahostajní k ľudo-
vému hlasovaniu  v rámci celej Slovenskej 
republiky. Ani jedna obec okresu sa nedo-
stala pod 50%-nú hranicu účasti. Percen-

tuálne najnižšia bola účasť v referende v Ča-
taji (51,34%), najvyššia vo Vlkoch (76,41%). 
Za vstup SR do EÚ sa vyslovilo 94,11 % 
a s integráciou nesúhlasilo 4,71 %. Napriek 
priebežným obavám z výsledku bolo refe-
rendum prvýkrát v histórii Slovenska platné. 
Zúčastnilo sa ho dovedna 52,15 % občanov, 
z toho za bolo 92,46 % a s integráciou nesú-
hlasilo 6,2 % Slovákov.                             (kd)
Viac o referende na s. 2.

Pastoračné centrum 
do konca septembra 
Určite sa mnohí z vás pozastavili nad tým, 
čo sa so starou farou deje a čo nové za 
jej chrbtom vyrastá. Vysvetlenie je napo-
rúdzi.
Niekoľko desiatok rokov slúžila stará fara 
mnohým kňazom. Budova s metrovými 
múrmi síce v lete poskytla chládok, ale 
spôsobila aj množstvo zdravotných ťažkos-
tí. Hrubé steny totiž nasiakli vodou, ktorá 
vo výške metra naplnila klenbovú pivnicu 
a postupne sa zakrádala do múrov. 
Jediným miestom na schádzanie sa mla-
dých zo seneckej farnosti bola po dlhé 
roky pôda tejto fary. Časom však začali 
praskať múry, bolo treba podoprieť strop 
a existencia v staticky narušenej budove 
bola riskantná. 
Podľa Mgr. Ivana Fendeka bolo treba si-
tuáciu riešiť. Do úvahy prichádzal starší 
kantorský dom na Moyzesovej ulici. Hlav-
ným aktérom rekonštrukcie, sa za pomoci 
brigád mladých, stal kaplán Jozef Dúcz. 

Na referendum o vstupe Slovenska do Európskej únie pozývala Senčanov 
svojimi pesničkami i známa folková speváčka Zuzana Homolová (na snímke). 
Účasť na plebiscite v Senci bola nakoniec s ohľadom na zvyšok krajiny nad-
priemerná.

V Senci sa k účasti Slovenska v Európskej únii 
vyjadrilo 55,33% oprávnených občanov

Ľudská úbohosť nepozná hraníc, v Senci sa 
okrádajú aj mŕtvi. V jeden májový pracovný deň, 
krátko pred pravým poludním, zaregistrovali na 
rímsko- katolíckom cintoríne zlodejku.
Asi 40-ročná žena v tmavých slnečných okulia-
roch sa pohybovala po mieste posledného od-
počinku s dvoma veľkými nákupnými taškami. 
Po tom, ako ju okoloidúci videl z hrobov kradnúť 
čerstvo zasadené živé kvety, naskočila na bi-
cykel a ušla. Podľa Mestskej polície v Senci sú 
krádeže kvetov a vôbec cenností z cintorína ce-

loslovenským javom. „Mŕtvi by vedeli rozprávať,“ 
komentoval situáciu zástupca náčelníka Jozef 
Sondej. Je veľmi obtiažne páchateľov prichytiť 
a vôbec im vinu dokázať. Previnilci často s kvet-
mi priestory cintorína ani neopustia, ale ich 
znova zasadia na inom hrobe - svojho blízkeho. 
Na správe cintorína nám potvrdili, že vlani sa im 
podarilo prichytiť pri krádeži zlodejov v skorých 
ranných hodinách - a nešlo pritom o Senčanov. 
Ďalším terčom záujmu sú mestské parky. Podľa 

                                         Dokončenie na s. 6

Na jar opäť krádeže kvetov z cintorínov a parkov

                                            Dokončenie na s. 2

VNÚTRI PROGRAM SENECKÉHO LETA A KARNEVALU
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Do sezóny s novinkami
Päť nových veľkých vodných bicyklov čaká 
na turistov v areáli Slnečných jazerách. 
Správa cestovného ruchu (SCR) v Senci 
sa na letnú sezónu pripravila vynovením 
turistických zábavných ťahákov. K dispo-
zícii bude i nová atrakcia, tzv. Gladiátor. 
Na južnej strane jazier umiestnia nafuko-
vačku, na vyvýšených pontónoch budú 
bojovať dvojice s gumennými kladivami. 
Vlani sa zaujímavosť objavila na Slnečných 
jazerách v rámci propagačnej prezentácie 
jednej firmy. Veľký záujem podnietil SCR 
vyhľadať výrobcu a objednať ju. Podľa 
zdrojov z SCR budú atrakciu nasledovať 
i ďalšie.                                                   (kd)

Nové verejné osvetlenie
Na Mierovom námestí buduje mesto nové 
verejné osvetlenie. Pôvodne činila cenová 
kalkulácia, pokiaľ by výstavbu uskutočnila 
súkromná firma, 250 tisíc Sk. Vedenie mes-
ta sa rozhodlo pre svojpomoc. Výkopové 
práce realizujú nezamestnaní, ktorí pracujú 
pre mesto zdarma. Stožiare dodala ako 
sponzorský dar firma Elektrovod. Jedinou 
investíciou mesta bude nákup osvetlova-
cích telies a ďalšieho drobného materiálu 
v hodnote cca 60 tisíc Sk. Staré verejné 
osvetlenie na Mierovom námestí bolo v ha-
varijnom, nevyhovujúcom stave.            (kd)

Rozširuje sa skládka
O rozšírenie skládky tuhého komunálneho 
odpadu požiadal mesto Verejno-prospeš-
ný podnik Senec. Podľa vedenia mesta 
udelí povolenie s podmienkou, že VPP sa 
bude starať o čistotu komunikácie medzi 
mestskou časťou Svätý Martin a mestom.
                                                              (red)

Pre verejnosť zakázaný
vstup
V okolí Gulášky (bývalej štrkopieskovej ťažob-
ne - jazero SENEC II) je stále ešte vymedze-
ný dobývací priestor. Správca konkurznej 
podstaty š.p. Kameňolomy a štrkopieskov-
ne Trstín upozorňuje, že do tohto priestoru 
je zakázaný vstup všetkým nepovoleným 
osobám, dopravným prostriedkom a re-
kreantom. Na jazere je trvalý zákaz kú-
pania, prevádzkovania vodných športov 
a športového rybolovu. Dobývací priestor 
zatiaľ nebol zrušený a pre verejnosť je 
neprístupný. V okolí jazera sú umiestnené 
výstražné tabule.                                  (red)

Stánok Senca 
na vinobraní
Zástupcovia Klubu pezinských podnikate-
ľov a Spolku seneckých podnikateľov sa 
koncom apríla stretli na chate Transpet-
rol. Prítomní boli primátori oboch miest. 
Pezinský primátor Oliver Solga ponúkol 
Senčanom stánok na tohtoročnom vino-
braní s tým, že súčasťou prezentácie bude 
i propagácia mesta Senec.                 (red)

S   P   R   Á   V   Y
Veková štruktúra oprávnených občanov, ktorí 
si nenechali referendum v Senci ujsť, sa príliš 

nelíšila od celoslovenského priemeru. „Väč-
šina členov okrskových komisií sa zhodla na 
tom, že staršie vekové skupiny prevládali,“ in-
formoval vedúci odboru všeobecnej vnútornej 
správy na Okresnom úrade (OÚ) v Senci Ing. 
Jozef Herman. Pre Senčan priamo nepotvrdil, 
že intenzívna vlna občanov prišla na plebiscit 
poslednú hodinu pred uzavretím miestností, 
keď médiá avizovali hrozbu, že by mohlo byť 
referendum neplatné. Pripustil však, že väčši-
na občanov skutočne odhlasovala v sobotu. 
„V piatok bola účasť veľmi slabá, pohybovala 
sa okolo 20 %,“ uviedol Ing. J. Herman. Po 
organizačnej stránke prebehlo referendum 
2003 v Senci podľa plánu.  Okresná volebná 
komisia nemusela v meste riešiť žiadne váž-
nejšie sťažnosti či pripomienky. Len v jednom 
okrsku zaznamenala krádež slovenskej zásta-
vy. „Okresný úrad v Senci vypracoval časový 
harmonogram prípravy referenda. Boli v ňom 
úlohy pre všetky subjekty, či už išlo o štát, 
obce alebo politické strany,“ povedal Ing. 
Jozef Herman. Okresná komisia sa „kreovala“ 
politickými stranami v stanovenom termíne, 
prednostka okresného úradu nemusela dopl-
ňovať ďalších členov. „Počas referenda členo-
via okresnej komisie navštívili väčšinu okrskov. 
Drobné závady sa odstránili na mieste. Keď 
napríklad zástava nebola umiestnená tak, ako 
by mala byť. Menšie problémy boli so vzormi 
tlačív.“                                                           (kd)

Aj v Senci hlasovali v referende najmä starší ľudia 

Na obrázku úplne prvý Senčan, ktorý 
v seneckom okrsku č. 1 hlasoval o vstupe 
Slovenska do Európskej únie. Štyri minú-
ty po otvorení referendovej miestnosti ho 
nasledoval bývalý zástupca primátora 
v Senci Ladislav Nádaský s manželkou.

Okrsok  č. 1 (Zemplínska, Kalinčiakova, 
Gagarinova, Jánošíkova, Liptovská, Novomes-
kého, E.B. Lukáča, J. Smreka, Pri Striebornom 
jazere, M. Urbana, Bratislavská, Baničova, Ľ. 
Fullu, Záhradnícka, Žarnovova)
 55,49 % (áno 94,3 %)
                       

Okrsok č. 2 (Svätoplukova č. 1-57 a 2-26, 
Považská, Kysucká, Oravská)
 56,53 % (áno 93,24 %)
Okrsok č. 3 (Košická, Pribinova, H. dvor)
 59,06 % (áno 95,17 %)
Okrsok č. 4 (Pezinská, Pivničná, Moyze-
sova, Nám. A. Molnára, Robotnícka, Vinohrad-
nícka, Fr. Kráľa, Tehelná, Trnavská, J. Jesen-
ského, Šafarikova, A. Dubčeka, A. Hlinku, J. 
Farkasa, J. Csermáka, J. Murgaša)
 46,77 % (áno 95,62 %)
Okrsok č. 5 (Bernolákova, Mierové nám., 

Nám. 1. mája, Turecká, Hurbanova, Kollárova)
 54,59 % (áno 95,79 %)
Okrsok č. 6 (Svätoplukova č. 59-91 a 28-
78, Hviezdoslavova, Chalupkova, A. Sládkoviča, 
Žitavská, Fándlyho, Inovecká, Sokolská, Ta-
jovského, Vajanského, Športová, Priemyselná, 
B. Bartóka, Letná)
 56,75 % (áno 95,77 %)
Okrsok č. 7 (Lichnerova, Školská, Štúro-
va, SNP, Hollého, Rybárska)
 62,02 % (áno 95,6 %)
Okrsok č. 8 (Vodná, Štefanikova, Dúhova, 
Slnečná, Jasná, Kvetná, Mlynská, Vrbenského, 
Fučíkova, Rosná, Boldocká c., Jarná, Lúčna, 
Hečkova, Nitrianska, Šamorínska, Železničná)
 58,33 % (áno 98,18 %)
Okrsok č. 9 (m.č. Svatý Martin )
 53,47 % (áno 97,40 %)

Percentuálna účasť na referende 2003 
v jednotlivých okrskoch v Senci

Dokončenie zo s. 1

O. Sondeja mestská polícia komunikuje s Verejno-pro-
spešným podnikom a pochôdzkári sú o miestach no-
vej výsadby informovaní. V jarných mesiacoch venujú 
zvýšenú pozornosť seneckým cintorínom. Napriek 
tomu polícia vyzýva Senčanov, aby spolupracovali pri 
ochrane vlastného majetku. Ak zbadajú kvetinových 
zlodejov pri čine, môžu to ohlásiť - i anonymne - na tel. 
č. 02/4592 5444.                                                          (kd)
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Pod lupou
Havaroval bez vodičáku
Bez vodičského preukazu 
jazdil koncom apríla Michal Š. zo Senca.  V piat-
kových večerných hodinách krátko po desiatej 
hodine večernej, neprispôsobil rýchlu jazdu mo-
torovým vozidlom zn. Škoda 120 svojim schop-
nostiam. Pri odbočke na obec Tureň dostal na 
prednú nápravu šmyk. Následkom šmyku narazil 
bokom do osobného motorového vozidla zn. Ško-
da 105. Vinníkovi hrozí peňažná pokuta vo výške 
7-tisíc Sk a 12-mesačné obdobie zákazu vydania 
vodičského preukazu.        Ľuboš Homola, OR PZ

Zneužívajú dôverčivosť dôchodcov
Dvojica podvodníčok si vytipovala za svoju obeť 
89-ročného dôchodcu. Pod zámienkou odpisu ho-
dín elektrickej energie sa obe páchateľky dostali 
do rodinného domu. Jedna  z nich úmyselne zabá-
vala starčeka v kuchyni, zatiaľ čo druhá dôkladne 
prehliadala veci poškodeného v ďalších izbách. 
Z návštevy si zlodejky odniesli peniaze a šperky 
v hodnote asi 85 tisíc korún. Páchateľkám hrozí 
trest až do výšky dvoch rokov odňatia slobody.

Predstavuje sa menom Zita Majerová
Pokiaľ ktokoľvek navštívi dôchodcu v jeho byte 
a v mene Sociálnej poisťovne žiada od neho pe-
niaze v hotovosti, určite ide o podvodníka. Upo-
zorňuje na to poisťovňa, ktorá už štvrtý rok bojuje 
proti stále sa opakujúcim prípadom podvodov. 
Dokazuje to i príklad z konca apríla. Do pobočky 
Sociálnej poisťovne v Rožňave prišla 73-ročná 
dôchodkyňa, aby si vyzdvihla 80-tisíc Sk, ktoré 
údajne vyhrala v súťaži poisťovne. Až tu zistila, že 
sa stala obeťou podvodníkov. Predpoludním pred 
jej domom zastalo auto bielej farby, v ktorom 
sedeli dve elegantne oblečené ženy a jeden muž 
– vodič. Jedna zo žien sa preukázala údajne do-
kladmi Sociálnej poisťovne ako Ing. Zita Majerová. 
Dôchodkyni oznámila, že v súťaži vyhrala 80-tisíc 
Sk, ktoré si môže vyzdvihnúť na druhý deň v po-
bočke Sociálnej poisťovne. Podmienkou bolo za-
platenie 18-tisíc Sk v hotovosti ako DPH. Podobný 
scenár vymámenia peňazí od dôchodcov použili 
podvodníci už niekoľkokrát, v tomto roku hlásili 
obete podvodu pohyb Zity Majerovej v okresoch 
Snina a Rimavská Sobota.                              (sp)

Odpoludnia nasadili pracovníci Sprá-
vy cestovného ruchu (SCR) v Senci 
do troch betónových kvetináčov 
okrasné kry. Tie premiestnili na okraj 
cesty na juhu Slnečných jazier, aby 
zahradili vozidlám prechod priamo 
k jazeru. Na mieste pri tenisových 
kurtoch pritom často parkujú autá, 
ktoré blokujú prejazd k súkromným 
chatám. Po konzultácii s dopravným 
inšpektoriátom tu SCR obmedzila 
parkovanie troma dopravnými 
značkami. Šéfka SCR nezabudla 
upozorniť na nové značenie mestskú 
políciu. Údajne sa vždy nájde niekto, 
komu nová značka prekáža. Situácia na ďalší deň 
ráno: tri objemné kvetináče, ktoré deň predtým do-
viezol na miesto zdvíhací stroj, prevrhnuté na opačnú 
stranu, čerstvo vysadená zeleň znehodnotená, všetky 
dopravné značky zdemolované! 
Demolačná vlna postihla i neďaleký bufet, kde ničitelia 
porozhadzovali stoly. Pravdepodobne ide o skupinu 
výtržníkov. Dvaja by pravdepodobne nedokázali 
prevrátiť tri kvetináče naplnené zeminou. Hnev zhmot-

nený do vandalského činu nemal 
nič spoločné s logikou. Prístupnosť 
vozidiel na pláž, prášenie, kolapsovú 
dopravnú situáciu a s tým súvisiace 
sťažnosti chatárov bolo nutné riešiť. 
Vandalizmus sa na Slnečných jaze-
rách pravidelne opakuje. Čokoľvek 
tam urobíme, je za dva - tri dni 
zničené - konštatujú na Slnečných 
jazerách. Prípravy na letnú turis-
tickú sezónu, ktorá začne 14. júna 
Seneckým letom, prebiehajú v ne-
priamej konfrontácii s ničiteľskými 
chúťkami a arogantným správaním 
niekoho, kto v tomto období areá-

lom prechádza. Zmiznuté poklopy z kanálov, zdemo-
lované toalety, vznikajúce divoké skládky, to všetko 
sa dotýka peňaženiek nás všetkých. Nové značky 
(výroba jednej stojí 1 500 Sk), nové poklopy, nové 
sociálne zariadenia i pravidelnú likvidáciu divokých 
skládok platíme nepriamo my. Pritom je množstvo 
iných oblastí nášho života, kde by sa ušetrené peniaze 
dali využiť.
                                                   Kristína Dugovičová

Blíži sa letná turistická sezóna, na Slnečných 
jazerách bojujú proti vandalom

Na výstave cestovného ruchu v Žiline či bratislavskom 
Slovakiatour-e tohto roku Senec so svojimi Slnečnými 
jazerami absentoval. Správa cestovného ruchu (SCR) 
využila príležitosť ukázať sa na výstave Dovolenka 
– Relax – Voľný čas. Tretí ročník výstavy služieb ces-
tovného ruchu a využitia voľného času sa konal 30. 
apríla až 3. mája v bratislavskej Inchebe. „Viacmenej 
nás k tomu inšpirovalo to, že výstavu organizátori 
spojili s medzinárodným veľtrhom kvetín a záhradnej 
techniky Flóra, preto sme predpokladali veľký záujem 
zo strany Bratislavčanov,“ povedala pre Senčan Ing. 
Silvia Škultétyová z SCR. Výstava zameraná na propa-
gáciu turizmu prebiehala súčasne nielen s kvetinovou 
Flórou, ale i kadernícko-kozmetickou Interbeauty a 
ďalšími. Prevažne návštevníčky so zmyslom pre krá-
su udržiaval v Inchebe sprievodný program (módne 
prehliadky, živé kadernícke show, atď.). „Boli sme 
prekvapení, že prišlo dosť návštevníkov i zo stredného 
a východného Slovenska, ktorí si pýtali kontakt,“ hod-
notila účasť Ing. S. Škultétyová. Mnohí sa zaujímali 
najmä o možnosť pobytu v stanovom tábore a bun-
galovoch. Skutočný efekt výstavy sa prejaví až počas 
turistickej sezóny.                                                  (kr)

Záujem bol o stanový tábor a bungalovy

SCR v Senci vystavovala v Inchebe spo-
lu s ďalšími 47 vystavovateľmi, prevažne 
cestovnými agentúrami zo Slovenska 
a Čiech. Na snímke sa návštevníkovi 
venuje Nataša Urbanová zo seneckej 
Turistickej informačnej kancelárie.

Z diára vedenie mesta
- účasť na oboch oslavách Dňa matiek v Mestskom 
  kultúrnom stredisku v Senci
- pracovná porada k organizácii Seneckého leta 
  a Veľkého letného karnevalu
- porada s Okresným riaditeľstvom Policajného 
  zboru v Senci ohľadom zabezpečenia letnej 
  turistickej sezóny
- účasť na referendovej kampani spoločne s Ľubom 
  Romanom
- rokovanie na Krajskom úrade v Bratislave 
  ohľadom monitoringu  eurofondov
- prvé zasadnutie Združenia miest a obcí Slovenska 

  po sneme v Podbanskom
- zasadnutie rady Regionálneho združenia 
  Podunajsko
- seminár k zákonu o správnom konaní
- rokovanie so spoločnosťou Bautech ohľadom 
  bytoviek na Vinohradníckej ulici
- návšteva niektorých z okrskových miestnosti 
  v Senci v rámci referenda 2003
- mimoriadne zasadnutie mestskej rady
- konzultácia so zástupcami spoločnosti 
  Hydro technológia ohľadom čistenia Slnečných 
  jazier
- návšteva I. ročníka športovej olympiády detí
  seneckých škôl (viac v budúcom čísle)

MÁJ
V predvečer 
1. mája 
postavili 
ľavicové 
strany 
Máj
na 
Námestí 
1. mája.
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Štátny tajomník ministerstva zahraničných 
vecí SR Ivan Korčok sa na pôde Mestského 
úradu v Senci stretol 22. mája s jeho pracov-
níkmi a poslancami mestského zastupiteľstva. 
I. Korčok sa prítomným predstavil ako „síce 
nie rodený, ale určite Senčan“. Vyzdvihol 
význam takýchto stretnutí, pretože zahraničná 
politika sa podľa neho občanov bezprostred-
ne dotýka. Ľudia by mali vedieť, o čom sa 
rokuje v zahraničí, uviedol. Po pár slovách 
o integrácii Slovenska do európskych štruktúr 
odpovedal na otázky, dotýkajúce sa konkrét-
nych lokálnych ťažkostí. Po stretnutí poskytol 
štátny tajomník rozhovor pre Senčan.

Mesto Senec dosiahlo v referende o vstupe 
Slovenska do Európskej únie 55,33 per-
centnú účasť. Čím si to vysvetľujete?
Zrejme tým, že občania Senca pochopili, že 
majú možnosť vysloviť svoj názor a bolo im 
jasné, že v tejto chvíli je treba túto príležitosť 
využiť. Zdá sa mi, že tu v Senci bolo toto ve-
domie lepšie než v iných regiónoch. Takže 
relatívne vysoké, z celoslovenského pohľadu 
nadpriemerné výsledky v podstate pomohli 
potiahnuť aj iné regióny. Nakoniec však bolo 
dôležité, že referendum prešlo. Ale Senčania 
sú zrelí občania, ktorí vedeli, o čo ide. 

Referendovej kampani sa vyčítalo, že ne-
bola dostatočne informatívna. Počíta sa 
s ďalšími peniazmi na informačnú kampaň 
o Európskej únii či NATO?
Súhlasím, že kampaň neposkytla dostatok in-
formácií. Ale kritika, ktorá hovorí, že v niekoľ-
kotýždňovej kampani by sme mohli podstatne 
zvýšiť informovanosť občanov o EÚ, je podľa 
mňa prehnaná. Aby občania lepšie chápali, 
čo to EÚ je, si bude vyžadovať nie niekoľko 
mesiacov, ale roky a - nebojím sa povedať - 
generácie. A nebuďme k sebe kritickejší, ako 
je namieste, lebo som presvedčený, že ani 
v starých krajinách EÚ občania nevedia mož-
no viac ako samotní Slováci. Teraz je potrebné 
stanoviť si dlhodobý cieľ na zvýšenie informo-
vanosti. Na druhej strane - ak občania sami 
neurobia viac pre to, aby boli informovaní, tak 
im nepomôže žiadna vláda. 

Určite chceme byť pri vstupe do EÚ pri-
pravení na „šoky“, o ktorých ste i vy dnes 
hovorili. Akú úlohu môžu zohrať regionálne 
médiá?
Absolútne kľúčovú. Nie som odborník na re-
gionálne médiá, ale zdá sa, že občania k nim 
majú bližšie. Možno majú tendenciu im viac 
dôverovať, pretože prinášajú informácie z bez-
prostredného okolia. My sme napríklad robili 
veľa projektov cez regionálne médiá a ukázalo 
sa, že veľmi efektívne. Veľké celoštátne mé-
diá, najmä elektronické, majú iné zameranie, 
sú pod komerčným tlakom a musia dôsledne 
selektovať typy informácií. 

Akú pozíciu v Európskej únii bude mať 
Senec, najmä s ohľadom na jeho turistické 
zameranie? 
Nepoviem, akú bude mať pozíciu, ale viem 
stopercentne - a všetci to vieme, že Senec má 
veľký potenciál. Ten môže byť vstupom do EÚ 
zásadne využitý, ak sa sem podarí dostať i fi-
nančné prostriedky zo štrukturálnych fondov, 
o ktorých sme dnes na stretnutí hovorili. Ale je 
v prvom rade na Senci samotnom, aby si iden-
tifikoval priority. Senec na Slovensku netreba 
objavovať, treba len zlepšiť infraštruktúru. Aby 
sa to, že je krásnym mestom a má Slnečné ja-
zerá, dostalo ešte ďalej. Aby nebolo absolútne 
žiadnych pochýb o tom, že Senec je mestom, 
ktoré bude budovať a mať určitý rozvoj.

Sme v istej výhode oproti ostatným regió-
nom na Slovensku...
Senec má veľkú výhodu, ale musíme ju pre-
meniť.

Chcem reagovať na to, že v tomto meste 
bývate. Aké sú vaše obľúbené miesta, kam 
v Senci rád chodíte?
Samozrejme, že veľmi často chodím na jaze-
rá, kde si zahrám s rodinou plážový volejbal 
alebo tenis. A mám veľmi rád štvrť, v ktorej 
bývam, štvrť pozdĺž Pezinskej ulice.

Ďakujem za rozhovor.
                                          Kristína Dugovičová

Ivan Korčok: Senec si musí identifikovať priority

Podľa štátneho tajomníka ministerstva zahraničných vecí SR Ivana Korčoka (vpravo) 
má Senec potenciál, ktorý treba využiť.

Regionálna rozvojová 
agentúra 

Senec - Pezinok
Počas predreferendovej kampane v našom 
meste prebiehalo podujatie „Európska 
štafeta mladých“. Aktivity boli koordino-
vané RRA Senec – Pezinok za spolupráce 
pracovného tímu, ktorý sa zišiel na pôde 
Mestského úradu Senec. Kooperácia tímu 
bola dobrá. Pravdepodobne sa zaintereso-
vané subjekty nazdávali, že jeden projekt 
na mesto Senec stačí a s výnimkou poslan-
cov maďarskej koalície, ktorej plagáty sa 
v predreferendovej kampani objavili v mes-
te, sme nezachytili aktivitu takmer žiadneho 
subjektu. Na začiatku sme upozornili, že 
táto aktivita RRA nesupluje aktivity mes-
ta. Počas realizácie programu Európskej 
štafety mladých sa v štyroch kolách dobre 
spolupracovalo s Mestským kultúrnym 
strediskom v Senci, ochotu prejavovala 
aj pani viceprimátorka Helena Nemcová 
a ďalší úradníci mestského zastupiteľstva. 
Poďakovať sa treba pánovi poslancovi 
Vladimírovi Chríbikovi za kontakty a ústre-
tovosť pri sprostredkovaní účastníkov pre 
tretiu etapu – stretnutie s ochrancami prí-
rody, kedy sa aktívne podujatia zúčastnili 
žiaci so ZŠ Mlynská spolu s nadšenou pani 
učiteľkou Mgr. Alžbetou Ivanovou. Nezane-
dbateľná bola spolupráca s Gymnáziom A. 
Bernoláka, ktoré aktívne spolupracovalo na 
všetkých etapách štafety a pri distribúcii 
plagátov. Pri distribúcii pomohli aj študen-
ti maďarského gymnázia. Na spolupráci 
sa podieľala aj Správa cestovného ruchu 
v Senci. Taktiež nezamestnaní spoluobča-
nia pomohli pri distribúcii plagátov tesne pre 
referendom. Napokon niečo k finančnému 
príspevku z Úradu vlády na tento projekt. 
Veríme, že užitočným bolo podporiť všetky 
nekomerčné subjekty, ktoré sa na podujatí 
svojim programom alebo prácou podieľali. 
Všetky, okrem dodávateľa transparentu na 
posledný míting - Atlas plus a reklamných 
novín Senecko a Kuriér, boli neziskovými 
subjektami. Zo spolupráce mali finančný 
profit nasledujúci:  Mestské kultúrne stre-
disko v Senci, Ľudová hudba Samka Sme-
tanu, Zuzana Homolová (folková speváčka), 
Rodičovské združenie - Základná umelecká 
škola v Senci, Rodičovské združenie - Gym-
názium A. Bernoláka v Senci, Hudobné 
skupiny Gitara blue a Kalumet, Občianske 
združenie TS z Bernolákova, Študenti poli-
tológie Trnavskej univerzity, MÚ Senec, IPR 
Senec a RRA Senec - Pezinok. Chválabohu 
referendum s odretými ušami dopadlo 
dobre – teraz len, aby sme z nášho budú-
ceho partnerstva v Európe aj dačo mali 
a aby sme vedeli aj čosi ostatným krajinám 
odovzdať. Pokiaľ sa budeme angažovať tak, 
ako v predrefrendovej kampani – veľa toho 
nedáme a už vôbec nič nezískame.

B  I  L  A  N  C  I  A
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Guláška 
- chránená oblasť?

Okolo sto vriec odpadu opustilo znova Gulašku. Na 
jednej ruke sa daju porátať ľudia, ktorí z vlastného 
prirodzeného cítenia zbierali odpad po ostatných  
„ľuďoch“. Boli desiatky takých, čo ústne podporo-
vali dôležitosť takéhoto úsilia, ale zbierať neprišli. 
Ani nemohli, lebo to nebolo hmotne ziskové a čo 
nie je hmotne ziskové, to je druhoradé pre tých, 
ktorí žijú s hmlou pred očami. Nechcem dlho 
písať, lebo neviem, či vôbec máte čas dočítať tieto 
riadky v zhone, čo žijete.
Chcel by som ale predovšetkým poďakovať ľu-
ďom, ktorí napomohli v našej snahe udržať životné 
prostredie v čistote. Vďaka p. Nemcovej z Mest-
ského úradu v Senci za pristavený kontajner, 
predajne Farby - Laky Kvál, papiernictvu Terno 3 
a Maťovi P. za igelitové vrecia a ďalším.
„Sezóna“ začala, ľudia sa hrnú ako mravce k vode, 
niektorí nerozmýšľajú a necítia tak, ako by mali. 
Takých raz, namiesto vody, privíta vlastné sme-
tisko nevedomosti. Musíme napravovať chyby 
ostatných, nielen prepínať gombíky doma na 
ovládačke.
Najvhodnejšie by bolo Gulášku vyhlásiť za chrá-
nenú oblasť, nielen kvôli čistote jazera, ale aj kvôli 
čoraz viac ubúdajúcim chráneným živočíchom, 
ktorí tu majú domov. Ešte skôr, ako pozemky na 
Guláške obchodníci odkúpia a spravia si z toho 
ziskovú hračku, ktorú potom po úplnom vyžmý-
kaní a zdevastovaní zahodia ako spotrebný tovar. 
Kvalita vody na Slnečných jazerách je príkladom 
obchodníckeho uvažovania a nešetrných postupov 
v životnom okolí. Každý náš krok musí byť prirodze-
ný – teda vedomý.                                Vďaka G. Sz.

Ešte pred začiatkom rekreačnej sezóny 
v Senci uvádza na trh Peter Sedala čerstvú 
kolekciu pohľadníc. Mali by sa predávať nielen 
v stánkoch, ale i v reštauráciách. Priekopní-
kom v tomto smere bude v Senci Bistro Robin 
Pizza.
Nových 11 druhov kariet sa od tých predchá-
dzajúcich líši grafikou. Výtvarne sú ponímané 
inak než v minulosti, fotografické zábery sú 
umiestnené vo farebných plochách. Senecké 
pohľadnice, ktoré budú turisti posielať zo Sl-
nečných jazier do ďalekých kútov Slovenska, 
Európy či sveta, sú v tomto roku na silnejšej 
gramáži papiera a laminované – potiahnuté 
lesklou fóliou. Autor sa pri tvorbe kariet ne-
chal inšpirovať množstvom leteckých záberov 
Senca, ktoré vyhotovil v spolupráci s letiskom 
v Kráľovej pri Senci a tvoria základ celej kolek-
cie. Použitím leteckých snímkov pridal P. Se-
dala rekreačnému stredisku na kráse – napr. 
„piate jazero“ pripomína na fotografiách 
pláže morských letovísk. „Vznikol tu zvláštny 
fenomén - čím vyššie, tým krajšie,“ povedal 
pre Senčan autor. „Zo žabej perspektívy je 
Senec, žiaľ,  trochu fádny, sivý, trochu špi-
navý. Čím ideme vyššie, tým je špina menej 
viditeľná.“ Z lietadla nafotografoval P. Sedala 
tisícky záberov, pri tvorbe prísne selektoval a 
na pohľadnicu sa dostala možno každá stá. 
Slnečné jazerá na kartách dominujú, tvoria 

až 80% záberov, zvyšok patrí mestu Senec. 
Najfotogenickejšie snímky produkuje v Senci 
príroda, krásne sú západy Slnka, jeho odrazy 
na hladine, kombinácia vody a zelene. Chúť-
ky turistov sú sezónu od sezóny iné. „Nikdy 
sa nedá dopredu povedať, čo sa bude páčiť. 
Pred dvoma rokmi bol obrovský záujem 
o plachetnicové typy, hoci to bol paradox, 
počas sezóny nie je povolené používať na 
Slnečných jazerách plachetnice.“ Páčia sa 
zábery s vodným skútrom, západy Slnka, 
vodné plochy. Pohľadnice nekupujú len re-
kreanti, ale podľa predajcov ich vyhľadávajú 
aj seneckí lokálpatrioti. Buď si ich každoroč-
ne ukladajú do vlastnej zbierky alebo posie-
lajú príbuzným do sveta. 
Autor Peter Sedala tvorí senecké pohľadnice 
od roku 1994. Vždy sa riadi základnou zása-
dou – upútať. „Platia tu veľmi silno trhové me-
chanizmy. Kompozíciu a farebnosť vytváram 
na základe požiadaviek turistov, ktoré veľmi 
silno sledujem. Pohľadnica musí upútať, 
inak je nepredajná,“ hovorí fotograf. Šľapnúť 
vedľa sa mu podarilo raz: „Bola to viacmenej 
preštylizovaná pohľadnica so zdeformovaný-
mi realitami. Človek si myslel, že zaujmú, ale 
nepredala sa ani jedna. Dodnes ich mám.“ 
Z produkcie P. Sedalu vychádzajú i bratislav-
ské pohľadnice. Na začiatku tretieho tisícro-
čia si stále myslí, že moderné sms-ky nikdy 

pohľadnice nenahradia. Podľa neho sa teplo 
a radosť, keď človek pohľadnicu dostane, 
nedá elektronickou formou suplovať.        (kd)

Na nových pohľadniciach najmä letecké zábery Senca

Hlboké jazero, resp. „Guláška“ je 
počas celého roka ťažko skúšaná. 
Zásluhou neregulovanej turistiky sa 
tu kopí odpad všakovakého druhu. 
Združenie Senecké jazerá každý 
rok, poslednú aprílovú sobotu, or-
ganizuje Ekologický deň, aby aspoň 
sčasti očistilo prostredie jazera. 
Pozitívny vzťah Senčanov, turistov, 
ekológov, ale aj rybárov a predo-
všetkým potápačov k rekreačnej 
lokalite vyvrcholil účasťou takmer 
dvesto ľudí. „Šaľa, rybári Senec, 
ZŠ Mlynská, ekologický krúžok, 
Malacky, Pezinok, Bratislava, Nit-
ra, Trenčín, Trnava, Strom života, 
Trenčín, Klub kapitána Nema, 
Kráľová pri Senci, Modra, Košice, 
Prievidza, Brno, Krnov,“ čítal z prezenčnej 
listiny zástupca združenia Ľudovít Galovič. 
„Prišiel jeden pán z Prahy, a to je zaujímavé, 
špeciálne kvôli Ekologickému dnu, o ktorom 
sa dočítal na internete.“ Ďalší deň očakávali 
v Senci ďalšiu posilu z Čiech, ktorá to na pres-
ný termín upratovania nestíhala.  Vďaka úspe-
chu tohtoročného Ekologického dňa je isté, že 
určite bude aj štvrtý ročník. Ešte pred tým však 
prebehne v septembri na Guláške potápačský 
projekt AWARE, v rámci ktorého sa bude čistiť 
jazero, trochu v menšom rozsahu. Na aprílo-
vom upratovacom dni naplnili účastníci dva 
obrovské veľkokapacitné kontajnery. „Bol to 
bežný odpad, čo ľudia nechcú mať doma, tak 
to hodia za plot. Pneumatiky, umelé veci, kade-
jaké obaly, nejaké sklo. Stavebný odpad sem 
vyvážajú, lebo nevedia, že v Senci je zberný 

dvor, kam to môžu odniesť zadarmo,“ uviedol 
zástupca združenia. „Čo sa týka znečistenia 
brehov, je to zlé,“ hodnotil situáciu Ľ. Galovič. 
„Voda si zatiaľ udržuje svoj štandard, pretože 
to je relatívne mladé jazero. Asi sa budem 
opakovať, ale chýba tomu nejaká „hlava- päta“, 
nejaký správca, nejaký zmysel. Slnečné jazerá 
sú ako prostitútka – prísť, využiť, odísť. Slnečné 
jazerá, keď ich už mám v ústach, boli pred voľ-
bami zneužité niekoľkokrát. Som zvedavý, čo 
sa zmení.“ Kto má  v rukách páky, pýtame sa. 
„Keby som to vedel, už za ním idem. Zrejme to 
je v celej našom systéme, republike, zákonoch. 
Mne osobne sa nepáči to, keď sa rozpráva koľ-
ko tisíc turistov sem príde. A keď je problém, tak 
nie sú peniaze. Veď od vojny sem chodia turisti, 
a my po šesťdesiatich rokoch zistíme, že my 
nemáme na to peniaze.“   
                                           (kd), foto: M. Kvačka

Keď je s jazerami problém, nie sú peniaze
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Zmobilizoval mladých a zo starého sa 
stalo novšie účelné a bezpečné miesto 
pre bývanie správcu fary, kaplána, prijí-
manie návštev a hlavne vznikli priestory na 
„stretká“ pre mladých.
V roku 1999 odišiel do dôchodku prelát 
J. Haršányi a skrsla už po druhýkrát myš-
lienka využitia záhrady za starou farou na 
postavenie dvoch budov. 

Myšlienka
Už v roku 1990 bol vypracovaný projekt na 
novú faru. Neboli však peniaze. Po roku 
1999 sa hľadali cestičky a snaživí a ochot-
ní ľudia zistili, že nadácie na podporu cir-
kevných iniciatív so sídlom v Nemecku sú 
jediné, ktoré na volanie o pomoc okamžite 
zareagovali. 

Projekt + financie
Ľady sa pohli víťazným projektom Ing. 
arch. K. Szabovej. Nadácie KIRCHE IN NOT 
a RENOVABIS svojou 2,25 mil. injekciou 
rozbehli ešte pred pár rokmi nepredstavi-
teľné. Výstavba novej fary a pastoračného 
centra sa mohla začať. Dodávateľom stav-
by (vybraný zo siedmich firiem) je Priem-
stav Levice, s.r.o.

Začiatok prác
V máji 2002 sa rozbehli práce. Počiatočná 
dotácia nemohla stačiť. Pomocnú ruku 
podali veriaci (zbierky), prispeli sponzori 
(3/4 mil. Sk). Grant mesta činil 1,2 milióna 
korún a odpredajom pôdy sa získali ďalšie 
financie. 

Súčasný stav
-FARA- tmavé miestnosti starej fary ostro 
kontrastujú s presvetlenými miestnosťami 
novej, v ktorej sa v súčasnosti vykonávajú 
vnútorné práce. Svetlo sem preniká zo 
všetkých strán a moderné materiály zapĺ-
ňajú takmer desiatku miestností v budove. 
-PASTORAČNÉ CENTRUM- je v blízkosti 
fary, takmer na ňu nenaväzuje. Jej priesto-
ry sú však prispôsobené na schádzanie sa 
čo najväčšieho počtu farníkov, ktorí sem 
o krátky čas budú prichádzať za zábavou, 
školeniami a príjemne trávenými chvíľami 
v kruhu kamarátov a známych. 
-OKOLIE- je to typické stavenisko. Per-
spektívne tu vyrastú zákutia pre matky 
s deťmi, terénne úpravy oddelia priestory 
pre relax od garáže a opraví sa a postaví 
nové oplotenie. 

Termín ukončenia
30. september 2003 

Na záver
Mgr. Ivan Fendek tvrdí, že myšlienka sa 
stala skutočnosťou. Budovy už za krátky 
čas budú slúžiť svojmu účelu, aby čo naj-
širší okruh mladých ľudí užitočne trávilo 
denne svoj voľný čas. Aby tí starší našli 
oázu ticha, miesto pre svoje spomienky, 
ktoré si pri posedeniach pripomenú. Taká-
to investícia je vždy návratná. 
                                                       Monškov

   Dokončenie zo s. 1 Primátor a úspory
Pred voľbami ste kriti-
zovali, že bežná réžia na 
chod mesta stojí Senča-
nov priveľa. Aké rezervy 
ste pri tvorbe rozpočtu 
na tento rok našli?
Uvediem niekoľko kon-
krétnych príkladov. Vlani 
mesto financovalo údrž-
bu verejného osvetlenia sumou 4,7 milióna 
Sk, z toho 700 tisíc stál materiál a 4 milióny 
práce, ktoré vykonával Verejno-prospešný 
podnik v Senci. Od 1. apríla sme podpísali 
zmluvu so súkromným podnikateľom Alexan-
drom Šipošom, ktorý nám tieto práce realizuje 
za 950 tisíc Sk za kalendárny rok. Už len tým 
ušetríme 3 milióny Sk.

Mesto uvažuje o výmene bežných žiaroviek 
za úsporné.
Zatiaľ sme zistili, že odhadom môžeme nimi 
ušetriť 40% elektrickej energie, čo ročne pred-
stavuje 1 milión Sk úspor. Nechali sme si vy-
pracovať odborný projekt, ktorý by efektívnosť 

výmeny definitívne potvrdil.

Vráťme sa k rezervám v rozpočte.
Čistenie verejných priestranstiev pomáhajú 
upratovať nezamestnaní, ktorí vykonávajú 
práce pre mesto zdarma. Šetríme tak približne 
150 tisíc Sk mesačne. Doteraz vyprázdňovala 
malé smetné koše po meste firma VPP. Kaž-
dý mesiac nás to stálo cca 40 tisíc Sk, čiže 
ročne 480 tisíc Sk. Dnes tieto úkony robia 
nezamestnaní, ktorým chcem touto cestou 
ešte raz poďakovať za to, že sa tejto práce 
ujali. Úspora je v tomto prípade 480 tisíc Sk 
ročne. Odvoz odpadu zo smetných košov 
uskutočňovala firma SOBA multikárou, vý-
davok mesta za dopravu bol v tomto prípade 
cca 30 tisíc Sk. Urobili sme na túto činnosť 
dohodu so Správou cestovného ruchu, čím 
sme posilnili investície v meste, pretože penia-
ze zostávajú v mestskom podniku. Ale máme 
ďalšie drobné príklady: za asfaltovanie ulíc 
sme doteraz platili dodávateľskej firme 340 
Sk/m2, teraz vydávame za tú istú činnosť inej 
firme 240 Sk/m2. Na zefektívnení nákladových 
položiek v rámci mestského rozpočtu pracuje-
me.                                                          (red)

Súťaž dobrovoľných 
hasičských zborov v Senci, 
ktorá sa konala 3. mája na Slnečných 
jazerách, tohto roku nevynechali  
hasiči seneckých družobných miest 
Parndorf (v popredí) a Mosonmagy-
aróvár.                                         (red)

Primátor K. Kvál

Obyvatelia Vodnej ulice zobrali údržbu čistoty svojho okolia do 
vlastných rúk. Parkovisko pred svojimi rodinnými domami, pri se-
neckom amfiteátri a rodiacom sa národnom tréningovom centre, sa 
rozhodli upratať sami. V jednu májovú sobotu sa do práce pustilo 
pätnásť statočných. Muži rôznych vekových kategórií reagovali na 
pozvánku, ktorú obdržali od jedného zo susedov. Priniesli si vlastné 
náradie a hromada lístia, zeminy, neporiadku z parkoviska postupne 
mizla do kontajnera, ktoré si vopred objednali na mestskom úrade. 
Okrem odstránenia haraburdia, ktoré na mieste zostalo po výstavbe 
futbalového centra, poobstrihávali ľudia z Vodnej i kríky, prerastajú-
ce z amfiteátra na parkovisko. Mestský úrad v Senci je nápomocný 
každej takejto iniciatíve ľudí a je samozrejmosťou, že veľkoobjemné 
nádoby v takýchto prípadoch zabezpečuje zdarma.                    (kd)

Údajne to bol zámer
Na stavbársky lapsus, ktorý sa podaril vyprodu-
kovať na Murgašovej ulici, nás upozornili čitatelia. 
Cestu pri novostavbách vyasfaltovali až po úplný 
okraj obrubníka. Nezávislí stavbári krútia hlavou, 
ale tvorcovia tvrdia, že komunikácia vznikla podľa 
projektu. Na odbore životného prostredia Mest-
ského úradu v Senci nás informovali, že dôvodom 
neštandardného postupu bola minimálna šírka 
komunikácie. Skok na prechode z vedľajšej cesty, 
ktorý vyvýšením asfaltu vznikol, má na úseku 
spomalovať vozidlá.                                       (kd)

Pätnásť statočných z Vodnej ulice
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Propagačné plátna 
z produkcie detí

K propagácii dvoch najväčších podujatí v Senci, 
Seneckého leta a karnevalu, sa pripojili deti zo Zá-
kladnej umeleckej školy v Senci. Žiaci výtvarného 
odboru dostali za úlohu vytvoriť reklamné plátna. 
Sú umiestnené na frekventovaných miestach v mes-
te a pripomínajú Senčanom i nesenčanom, že termí-
ny akcií sa blížia. Ako nám povedala pedagogička 
Andrea Černá, deti sa najprv báli veľkého formátu 
plátna, na ktorý nie sú zvyknutí. Keď sa však roz-
behli, začalo ich to baviť. Plátna majú skupinového 
autora, žiaci sa pri každom z nich striedali. S veľkou 
spokojnosťou sa stretlo to, že mohli miešať väčšie 
množstvá farby než obvykle a maľovať veľkými 
štetcami. Predmetom ich autorských sporov sa stal 
predovšetkým výber farieb. Vážna situácia nastala, 
keď jeden deň prišlo dievča so školskou depresiou 
a chcelo použiť len čiernu farbu, čo u ostatných 
vyvolalo nevôľu. „Niekomu sa napríklad nepáčilo, čo 
iný nakreslil - že mu to vraj prekáža,“ popísala nám 
proces tvorby A. Černá. Ku korekcii však skutočne 
museli pristúpiť len pri tučnej nohe na dáždniku. 
Propagačné plátna inštalovali organizátori Senec-
kého leta na Námestí 1. mája, pri vchode na Slneč-
né jazerá - juh a pri vchode do Senca z bratislavskej 
strany.                                                             kd)

Veľký formát plátna najprv žiakov výtvarného 
odboru na Základnej umeleckej škole v Senci 
ohúril. Ako vidíme na obrázku, možno budúcim 
pracovníkom reklamných agentúr sa práca mi-
moriadne vydarila.

Na čitateľskom tróne dievča
Po vedomostnej súťaži pre piatakov a šiesta-
kov korunovali 14. mája v Mestskej knižnici 

v Senci Kráľovnú 
čitateľov. S najšir-
ším všeobecným 
rozhľadom spo-
medzi mladých se-
neckých čitateľov 
sa predstavila Lea 
Matláková. Tma-
vovláska pôsobila 
počas finálového 
kola v knižnici 
nenápadne, ale 
v teste zloženom  
z 30 viac či menej 
obtiažnych otázok 
obstála najlepšie 
zo všetkých a do-

mov si odniesla hlavnú výhru, walkmana. 
Znalosti deviatich žiakov seneckých škôl však 
boli vyrovnané. Na druhom a treťom mieste 
v súťaži sa umiestnili Elena Tóthová a Jozef 
Kabát. Všetci odpovedali na rovnaké otázky, 
ktoré sa týkali tvorby autorov detských kníh, 
knižnice, reálií mesta Senec, no úspešní čita-
telia museli mať prehľad i o dianí v spoločnos-
ti. „Dospelácku“ porotu, ktorá hodnotila testy, 
možno prekvapilo, že deti neovládali, akej ná-
rodnosti bol Karl May. Zato názvy jednotlivých 
dielov Harryho Pottera vedeli takmer všetci 
dokonale. Do finále sa deti prebojovali dob-
rými výsledkami v prvom kole. Podmienkou 
pre štart v súťaži bol vlastný platný preukaz 
člena mestskej knižnice. Súťaž organizovala 
Mestská knižnica v Senci. Sponzorsky prispeli 
Kníhkupectvo Pergamon, Kníhkupectvo 
Effect, Kníhkupectvo Lassú Peter, Drogéria 
Color, Tlačivá Labuda, pani Anetta Zelmano-
vá.                                                                 (kd)

V Senci založili 9. mája klub Spoločnosti svetských 
humanistov Prometheus. Spoločnosť združuje stúpencov 
vedecko-materialistického svetonázoru a sekulárneho 
humanizmu, usiluje sa o otvorenú občiansku spo-
ločnosť, utváranú na základe demokracie a slobody, 
pluralizmu a tolerancie. Za základ slobody považuje 
slobodu svedomia, t.j. právo každého občana na 
svoj názor, ako aj garanciu, že za svoj názor ne-
bude diskriminovaný. Hlavnými úlohami a cieľmi 
spoločnosti sú propagácia a presadzovanie slobody 
svedomia, myslenia a vyznania, šírenie sekulárneho 
humanizmu, vedeckého obrazu sveta s obhajobou 
presvedčenia a záujmov slobodomyseľných občanov, 
rozvíjanie výchovno-vzdelávacej a kultúrno-osvetovej 
činnosti na báze vedeckého poňatia sveta a človeka 
v ňom, obhajovanie, rozvíjanie občianskej obradnosti 
a sviatkov, obhajovanie a presadzovanie plánovaného 
rodičovstva, sociálno – charitatívna činnosť, spolu-

účasť na riešení etických aspektov ochrany prírody 
a skvalitňovania životného prostredia, vydavateľská 
činnosť. Za hlavnú metódu svojej práce považuje 
dialóg a spoluprácu s ľuďmi rôzneho zmýšľania. Vý-
chodiskom jej činnosti sú ustanovenia záverečného 
dokumentu viedenskej následnej schôdzky KEBS, 
konkrétne bod 1, ktorý hovorí, že sa budú rešpektovať 
„ľudské práva a základné slobody, vrátané slobody 
myslenia, svedomia, náboženstva a viery...“ K do-
kumentom medzinárodných a domácich organizácií, 
členom ktorých Spoločnosť Prometheus je, patrí 
Medzinárodná humanistická a etická únia, Európska 
humanistická federácia a Slovenská humanistická 
rada. Prometheus aktívne spolupracuje so sesterský-
mi spoločnosťami vo viacerých krajinách Európy a vo 
svete. Kontaktná adresa: Spoločnosť Prometheus, 
Grosslingova 8, 811 09 Bratislava.                       QEN

Nová Spoločnosť svetského humanizmu - Prometheus

Obrázky z návštevy 
v Budapešti

Čitateľský krúžok pri Metskej knižnici v Senci, 
ZŠ Sz.M.A. a Csemadoku v Senci za pomoci 
Združenia pre spoločné ciele a Združenia 
rodičov pri ZŠ s vyuč. jaz. maďarským sa 
zúčastnil študijného zájazdu v Budapešti. 
Krúžok navštívil knižnicu hlavného mesta Fő-
városi Szabó Ervin Könyvtár, Budapeštianske 
bábkové divadlo a ihrisko Zöld Péter v Mil-
lenárnom parku. O tom, že sa výlet vydaril, 
svedčia nie celkom vydarené fotografie. Kniž-
nica členov krúžku očarila, bábkové divadlo 
poučilo, ihrisko rozptýlilo. Aj počasie 20. mája 
2003 vyšlo.

Egy kirándulás képei
A szenci Kincskereső ifjúsági és gyermekklub 
tagjai, a magyarbéli kisiskolások a közelmúlt-
ban tanulmányi kiránduláson vettek részt 
Budapesten. Uticéljuk három intézmény, 
- a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, a Buda-
pest Bábszínház és a Millenáris Park Zöld 

Péter Játszótere volt. A Sárkányos Könyvtár 
elvarázsolta, Giovanni Kornél és bábjai leny-
űgözték a gyermekeket és 
a felnőtteket is. A játszótéren 
a felhőtlen kikapcsolódásra 
jutott még a szép időben. 
A nem túl jól sikerült felvéte-
lek az örömteli nap emlékei. 
Köszönet érte a Szövetség 
a Közös Célokért és a Szülők 
és Iskolabarátok Szövetsége 
szervezeteinek.              (pm)

V budapeštianskej knižnici 
používajú do kníh takúto 
záložku. Je na nej báseň 
maďarského básnika László 
Baraka zo Slovenska.

Poďakovanie
Predsedníctvo Miestneho spolku Sloven-
ského červeného kríža v Senci vyslovuje 
úprimné poďakovanie pracovníkom firmy 
PROMA na Nitrianskej ceste v Senci, ktorá 
sa zaoberá výrobou propagačných a re-
klamných predmetov, za bezplatné zho-
tovenie pútača propagujúceho darovenie 
krvi. Pútač je umiestnený na Lichnerovej 
ulici v Senci.                        MS SČK Senec
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Radosť rozdávala
radosť

Nedeľa 11. máj bola dňom sviatočným. Ki-
nosála dýchala napätím a očakávaním. Je to 
pochopiteľné, mal predsa vystupovať zbor 
Radosť, ktorý už viac ako desať rokov vyčaruje 
úsmev na tvárach seneckých mám. I tentokrát 
ich bola plná kinosála. Prítomných po úvodnej 
piesni „Vďačiť ti chcem mama“ privítal herec 
Peter Rúfus. Pre poslucháčov lahodným 
hlasom predstavil účinkujúcich a zároveň 
pozdravil primátora K. Kvála s manželkou, vi-
ceprimátorku H. Nemcovú a ďalších hostí.
Celý program sa niesol v znamení spevu, 
tancov, duetov sestier Vojtkových a iných 
speváčok.
Nezabudnuteľným zážitkom bola prítomnosť 

Janky Farkašovej. Jej sila ducha, duše a celej 
osobnosti ožiarila všetkých, ktorí s piesňou 
„Túžim“ prežívali a prežívajú jej vnútorný boj.
Temperamentným tancom z „Pomády“ a pies-
ňou „Cesta domov“ ukončil zbor Radosť milé 
popoludnie. Odchádzajúci diváci opúšťali 
kinosálu nielen s hodnotným zážitkom, ale aj 
s pozornosťou – kvetom.                    Monškov

Senecký program 
súčasťou festivalu

V termíne 19. až 22. júna sa uskutoční v Bratislave 
II. Európsky vzdelávací a umelecký festival súk-
romných škôl. Podujatie sa stane miestom kultúr-
nych a spoločenských vystúpení, športových ak-
tivít, stretnutí a diskusií zriaďovateľov, riaditeľov, 
pedagógov a študentov súkromných škôl. V rámci 
neho sa v piatok 20. júna bude časť účastníkov 
festivalu prezentovať v Senci. O 17.00 h začína 
v Senci program Súkromnej základnej umeleckej 
školy a tanečného súboru Renáty Madaraszo-
vej. Spoluúčinkovať budú hostia zo Súkromnej 
základnej umeleckej školy Pro Arte Viva Praha 
a Súkromnej materskej školy v Senci. Festival 
sa uskutočňuje pod záštitou Stredoeurópskej or-
ganizácie súkromných škôl MEOPS. Zúčastní sa 
ho prezident Európskej organizácie súkromných 
škôl Carlos Diáz Mmuňíz zo Španielska a ďalší 
významní hostia štátov Európy.                    (red)

O Feng Shuei 
v Senci stále záujem

Nič nie je náhoda, hovorí Magdaléna 
Juríčková a na prednáške v galérii mesta 
Senec pokračuje: „Ani to, aký dom alebo 
byt obývame, kde sedíme v kancelárii.“  
O tom, že Feng Shuei nie je len o priestore, 
ale o ľuďoch v priestore a ďalších zákoni-
tostiach prastarého čínskeho umenia sa 
neprednášalo prvýkrát. Rovnako ako vlani, 
aj tohtoročná prednáška v stredu 14. mája 
potvrdila, že Feng Shuei naberá stále väčší 
záujem ľudí.  Mnohí z nich si na záver pred-
nášky  ozrejmili, ako im náladu a zdravie 
v rodine ovplyvňuje rozmiestnenie nábytku, 
tvar bytu či domu, orientácie jednotlivých 
komponentov na svetové strany a iné fakto-
ry. Našli sa i takí, ktorí na mieste s „hrôzou“ 
zistili, že s mnohými bytovými módnymi 
trendami, ktoré si už stihli zadovážiť, Feng 
Shuei nesúhlasí. Množstvo zákonitostí je 
však individuálnych, byt, ktorý je nevhodný 
pre jedného, môže vyhovovať inému. 
Pravidelné prednášky organizuje v mest-
skom kultúrnom stredisku Mestská knižni-
ca v Senci v spolupráci s kníhkupectvom 
Effect.                                  (kd), foto: autor

Nedeľa 18. mája bol pekný deň. Poobede 
o 16. hodine sa zišli seneckí priaznivci peknej 
hudby v dôstojnom prostredí evanjelického 
a. v. chrámu, aby si vypočuli koncert mla-
dých talentovaných interprétov vážnej hudby 
a spevu. 
Dielami J.S.Bacha, F.Mendelsohna-Bartholdy-
ho, C. Debussyho a ďalších majstrov sa 
predstavili klavírnou hrou mladé Senčanky: 
absolventka 2. stupňa ZUŠ v Senci Petra 
Mazúchová a absolventka Konzervatória 
v Bratislave Mária Fedorová. Elegantne znel 
školený hlas absolventky 2. ročníka VŠMU 
Zuzany Szabó za klavírneho sprievodu Renáty 
Ruttkayovej. Príjemné impresie poslucháčov 
koncertu boli umocnené veršami mladej se-
neckej básniarky Jitky Bezúrovej – Moškovej 
v podaní absolventky dramatického odboru 

ZUŠ v Senci recitátorky Michaely Holekovej. 
Slzičky radosti cez úsmevy šťastia bolo badať 
na tvárach účinkujúcich aj rodičov.
Za toto nádherné a vydarené nedeľné popo-
ludnie sa nám treba poďakovať predovšetkým 
mladým interprétkam, ako aj evanjelickému 
farárovi prof. ThDr. Dušanovi Ondrejovičovi, 
ale najmä Mgr. art. Renáte Ruttakayovej, orga-
nizátorke podujatia.
Veľmi povzbudivo na nás zapôsobil fakt, že na 
koncerte bol prítomný aj primátor mesta Ka-
rol Kvál a iní činovníci mesta. Nevdojak nám 
v tejto súvislosti napadá, či by mesto nemohlo 
využiť takýchto skvelých hudobníkov a spevá-
kov na reprezentáciu, napríklad v družobných 
stykoch s partnermi nášho mesta a pri iných 
príležitostiach.  
                                                        Jozef Zrnek

Koncert klasickej hudby dojímal

Joga pre zdravie, tanec pre krásu
Joga každý utorok – začiatočníci o 10.00 h, 18.00 h, pokročilí 19.30 h, 

bývalá SOU, Kysucká ulica 14, Senec

Brušný tanec každú sobotu, od 10.00 do 11.30 h, Fittnes – centrum, Krátka ul. 1, Senec

Prihlášky vopred na čísle 0903 223 547, maximálny počet 15 osôb



SENČAN  č. 5/2003 11

Na klavírnej súťaži 
strieborná

Na 11. ročníku Detského hudobného festi-
valu Jána Cikkera, tento rok v hre na klavír, 
zabodovala Petra Mazúchová. Reprezen-
tantka Základnej umeleckej školy (ZUŠ) 
v Senci získala na bánskobystrickom pod-
ujatí, ktoré sa konalo 2. až 4. mája, vo svojej 
kategórii druhé miesto, tzv. strieborné pás-
mo. Spomedzi 21 klaviristov z celého Slo-
venska sa prebojovala do osemčlenného 
finále. ZUŠ v Senci mala svoje zastúpenie 
vo všetkých kategóriách, okrem Petry sa 
súťaže zúčastnila Michaela Vatraľová, Mila-
da Hricišinová a Judit Bárdosová.        (red)

Klavíristka Petra Mazúchová (upro-
stred) po úspechu v Banskej Bystrici.

Prijímačky na ZUŠ
Prijímacie skúšky do Základnej umeleckej 
školy v Senci na Fándlyho ulici 20 budú 
v dňoch 19. až 20. júna 2003 v čase 
od 14.00 do 18.00 h v budove školy. 
Žiakom, ktorí vyhovejú talentovým skúš-
kam, ponúkame štúdium v hudobnom, 
výtvarnom, literárno – dramatickom a ta-
nečnom odbore. V hudobnom odbore 
vítame záujemcov o hru na dychových, 
plechových a drevených nástrojoch, zob-
covej flaute, na akordeón, klavír, husle, 
gitaru, violončelo, syntetizátor a spev.

                           Mgr. art. Gabriel Škriečka 
                           riaditeľ školy

Diela od najmenších žiakov až po absolventov 
výtvarného odboru Základnej umeleckej školy 
v Senci sú vystavené v galérii Mestského 
kultúrneho strediska v Senci. Návštevníkov 
upútajú maľby, keramiky, šperky, maľby na 
textil či hodváb. Výtvarníci tu prvýkrát pred-
stavili arttex-y – nový, určitý druh tapisérie, 
netkanej textílie. Žiaci výtvarného odboru ich 
zhotovovali v bratislavských dielňach arttex-u. 
V galérii sa Senčanom pripomenuli viacerí 
absolventi školy. Svojimi keramickými plas-
tikami, štúdiami starých majstrov a vlastnou 
tvorbou prispela k expozícii Erika Miklošová 
zo Strednej odbornej školy na Sklenárovej 
v Bratislave. Študent Súkromnej strednej 
školy na Ivanskej v Bratislave Boris Hrehor vy-
stavoval keramiku. Tvorba Drahušky Uhríkovej 
zo Strednej umeleckej školy vo Viedni obsa-
hovala na výstave maľovaný hodváb, šperk 
a dizajn. Medzi vystavujúci bola i žiačka 6. 
ročníka Rita Koszorús. ktorá tento rok získala 
ocenenie „Zelený svet“ z medzinárodnej súťa-
že (za účasti 1700 detí z rôznych štátov poria-
dalo Ministerstvo školstva SR).                 (red)

Absolventský koncert žiakov tanečného 
odboru ZUŠ v Senci sa uskutočnil 21. mája 
v Mestskom kultúrnom stredisku (MsKS) 
v Senci. Podujatím vrcholí celoročná usilovná 
práca tanečníkov a pedagógov tohto odboru. 
Absolventský koncert je vlastne prvou časťou 
záverečných skúšok. Aby predstavenie bolo 
čo najlepšie, pridali sa aj žiaci nižších roč-
níkov. Návštevníkov, ktorých bola plná sála 
MsKS, (najmä rodičov, starých rodičov a sú-
rodencov) potešila každá jedna produkcia, 
čo odmenili neutíchajúcim potleskom. Svoju 
všestrannosť ukázali tanečníci v rôznych blo-
koch. Na javisku sa striedali tanečné variácie 

rôznych žánrov. Malých kovbojov vystriedali 
šikovné, malé čertice a z bohatej studnice slo-
venského folklóru načreli dievčatá, aby nám 
zatancovali Karičku z Parchovian a Liptova. 
Náročné choreografie, akými boli klobúkový 
tanec, variácia SME na jazz alebo írsky tanec 
sú dôkazom vysokej úrovne a kvalifikovanosti 
učiteľov školy. Tanečný odbor vedie Mgr. art. 
Karin Krigovská, Monika Czingelová a Mikuláš 
Czingel. Záverom príjemného večera finále, 
nápadité a milé zároveň, dodalo koncertu 
fantastickú atmosféru. Ďakujeme!

                                                  Mária Rovenská

Stĺp hanby
- šťastie v nešťastí 
V histórii veľkých stredovekých 
trhov stálo okolo stĺpu hanby 
určite veľa zvedavcov. Posmie-
vali sa odsúdenému, práve 
priviazanému o stĺp. Aj meno 
„Pilinger Kati“ dostal pravde-
podobne podľa nešťastníčky, 
ktorú na tento trest odsúdili. 
Napriek tomu si Senčania vá-
žia túto renesančnú kultúrnu 
pamiatku. Z blízkosti križovatky 
ju premiestnili do parku na Mie-
rovom námestí. Neďaleko stojí 
ešte zachovaná baroková brá-
na z 18. storočia, pozostatok 
známeho seneckého pohostin-
stva, kde sa prepriahali kone. 
Veríme, že aj táto historická 
pamiatka sa, napriek staveb-
ným úpravám, zachová.

A szenci 
szégyenoszlop
A középkori vásárok napjain 
biztosan sok bámészkodót, 
gúnyolódót vonzott, amikor 
pellengérre állították az erre 
itéltet. Talán meg is őrizte 
egyikőjük keresztnevét, igy 
nevezik a szenciek ma is- „Pi-
linger Kati“. A város becsben 
tartja a 17. századból szár-
mazó reneszánsz építményt 
– műemlék – melyet a forgal-
mas kereszteződés közeléből 
a Béke tér parkjába helyeztek. 
Reméljük, megmarad a szégy-
enoszlép közelében lévő 18. 
századi barokk kapu is, a híres 
szenci fogadó épen megma-
radt bejárata.
                                        (pm)

Práce výtvarníkov - detí v galérii

Finále nápadité a milé zároveň

Prijímačky na SZUŠ
Prijímacie skúšky do Súkromnej základnej 
umeleckej školy Renaty Madaraszovej sa 
uskutočnia 16. až 17. júna od 15.00 
do 18.00 h v Mestskom kultúrnom 
stredisku v Senci (vchod zozadu). 
V SZUŠ, ktorá zaradená do siete škôl Mi-
nisterstva školstva SR, môžu deti navšte-
vovať tanečný odbor.
                                                              (red)

TA K Ý  BOL  SE NEC
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V médiách prebieha široká diskusia o oprávnenosti 
posilnenia kontroly v samospráve. Z Vlády SR a od-
bornej časti verejnosti zaznievajú viaceré hlasy poža- 
dujúce dôslednú kontrolu všetkých verejných financií 
t.j. i finančných prostriedkov samosprávy. Proti nej 
sú predstavitelia Združenie miest a obcí Slovenska 
(ZMOS) a viacerí primátori a starostovia (našťastie 
nie ten náš). Odvolávajú sa na nezávislosť hlavných 
kontrolórov, na neopodstatnenosť posilnenia kompe-
tencií NKÚ.
Pri tzv. veľkej novele Ústavy SR bola snaha zo strany 
predkladateľov presadiť do čl. 60 posilnenie kompe-
tencií NKÚ. Pre prudký odpor ZMOS-u a časti primá-
torov, či starostov pôsobiacich vo funkcii poslancov 
v NR SR tento návrh obdobne ako návrh, ktorý som 
predkladal, ako poslanec NR SR v novele zákona č.39/
1993 o NKÚ SR , neprešiel. Otázkou je, či išlo účelové 
zabránenie nezávislej kontroly samosprávy, alebo to 
bol len prirodzený odpor ku kontrole ako takej.
Aký je skutočný stav v oblasti kontroly v samo-
správe? Hlavného kontrolóra v zmysle zákona o 
obecnom zriadení navrhuje primátor, starosta, ktorý 
mu zároveň navrhuje výšku platu i odmeny. Všetko 
to schvaľuje zastupiteľstvo. Otázka nezávislosti je 
preto prinajmenšom diskutabilná, veď kto by si chcel 
pohnevať toho, kto ho navrhuje a rozhoduje o výške 
odmeňovania.
V kontrole samosprávy je i ďalší vážny problém a to 

je skutočnosť, že v 2887 obciach pôsobí v súčasnosti 
približne 135 kontrolórov a ďalších 150 len na čiastoč-
ný úväzok. Znamená to, že v takmer 90 percent obcí je 
bez kontroly, ak pravda nepočítame za kontrolu seba-
kontrolu zastupiteľov. Preto sa minimálne žiada prijať 
samostatný zákon o kontrole v samospráve, ktorý by 
posilnil nezávislosť, ochranu kontrolórov a rozšíril ich 
právomoci. V súčasnosti sa na príprave takéhoto zá-
kona osobne podieľam a verím, že do konca roku bude 
v NR SR schválený.
Sme svedkami stavu, kedy prechádzajú široké kom-
petencie na samosprávu a postupne tak budú 
prechádzať i finančné prostriedky na ne vyčlenené. 
Zo štátneho rozpočtu prejde na krajskú a miestnu 
samosprávu ďalších približne 45 % prostriedkov štát-
neho rozpočtu, čo je takmer 100 miliárd korún. To si 
nepochybne nezávislú kontrolu zaslúži.
Ďalším problémom, ktorý sa prejaví najmä pri zmene 
primátora, či starostu je spravidla vysoká zadĺženosť, 
nevýhodné zmluvy, neprimerané vysoké platy, odme-
ny a odstupné, nehospodárne nakladanie s financiami 
a majetkom mesta, obce. Objektívna a nezávislá kon-
trola tu jednoznačne absentuje. Svedčí o tom množ-
stvo sťažností na rôzne štátne orgány, kde občania 
upozorňujú na bačovanie v samospráve. Zdá sa, že to 
je i problém nášho mesta Senec.
Samospráve i niektorým poslancom NR SR sa do-
teraz podarilo zabrániť novelizácii zákona o konflikte 

záujmov. Bránia sa tomu i dnes. Pritom podávaním 
majetkových priznaní primátormi, starostami, ich 
zástupcami by sa mohlo podariť minimalizovať 
podozrenia z korupcie, klientelizmu a neefektívneho 
vynakladania finančných prostriedkov v samospráve. 
Práve tam je k tomu až príliš veľa príležitostí, veď 
napríklad plat a možnosti starostu veľkej obce, či pri-
mátora i menšieho mesta sú väčšie, ako u poslanca 
NR SR, či ďalších ústavných činiteľov. Žiaľ, očakávam, 
že práve to bude zámienka neprijatia celého zákona o 
konflikte záujmov. 
Ako je známe, Európska únia má vážne výhrady ku 
kapitole finančná kontrola. Treba si priznať, že opráv-
nené. Okrem iného je to práve problém nezávislej kon-
troly všetkých verejných financií, ktorý by vyriešilo 
posilnenie kompetencií NKÚ SR v Ústave SR a zákone 
o NKÚ SR. Vzhľadom na blížiaci sa vstup Slovenska 
do EÚ a NATO bude nevyhnutné novelizovať Ústavu 
SR. Je to veľkou výzvou a príležitosťou aj pre vyspo-
riadanie sa s kontrolou verejných financií v krajskej 
a miestnej samospráve. Treba veriť, že to pochopia aj 
jej súčasní odporcovia v NR SR.
Pomohlo by to aj nášmu mestu pri zvýšení dôvery 
občanov v transparentnosť vynakladania verejných, 
t.j. ich finančných prostriedkov. 

    Dr. Milan Benkovský
   (autor je Senčan pracujúci ako metodik na NKÚ SR)

Kontrola verejných financií v samospráve je nevyhnutnosťou!

Pozdrav a spomienka 
mojim žiakom

Azda najkrajšou vlastnosťou človeka je žiť plným 
životom. Život budovať dokonalým a na všetky 
podnety odpovedať horúcim srdcom. A ak chce-
me premeniť tieto podnety do života, potrebujeme 
slová a to slovo – tak maličké, niekedy väčšie 
a zdanlivo tak bezvýznamné, ale pritom zvláštne 
tým, že môže človeka povzbudiť. Má čarovnú 
moc: teší, oblažuje, informuje a ako zázračným 
prútikom môže zmeniť ľudí a ich vzťahy. A ak sa 
slová vložia do skrinky leštenej toľkými dotykmi 
učiteľov, žiakov, priateľov školy – tak sú to oni, 
ktorí pomáhali našej škole na Tajovského ulici 
život nasýtiť láskou, očakávaním, prekvapením 
i radosťou.
Týmito slovami Vás pozývam do atmosféry 
spomienok a ja dúfam, že aj pohody, ako keď 
začíname krásny deň.
Tá cestička rokov, čo mladosťou kráča, je často 
plná snov. Túžby každého z Vás, ktorí ste začali 
písať svoju malú históriu niektorí už v tom roku 
1964-om v škole na Tajovského ulici bola pies-
ňou života. Nech sa poohliadneme v rôzne sveta 
strany – znelo v práci a bolo Vás vidieť všade tam, 
kde spriadali ste do nití každý svoje ideály. Plodmi 
práce možno sťaželi Vaše ruky, v striebra kov sa 
pozmenili aj vlasy. Matematika je dôkaz, že 2 a 3 
je päť, že nemožno rôčkami kráčať už späť.
Pretože každý z nás prežije len ten ľudský vek, 
zanechajme po sebe niečo, ako svedectvo, že 
sme žili. Zjednoťme sa preto k spolupráci, kde 
treba pomáhať, naprávať, pochváliť a byť tak na 
prospech nášho mestečka. Preto chcem veriť, 
že tieto vzácne lupene kvetov našej školy aj v bu-

Kolieskové korčule posunuli nášho Amurca dnes až na 
samotné námestie, na veľkú križovatku. Nerozhodnosť, 
ktorým smerom sa má vybrať, vyriešil autobus, opúš-
ťajúci zástavku silným klaksónom... a tým sa Krátka 
ulica (big-business-bulvár) vynorila z križovatky 
nečakane. Mierny svah dolu – naberá rýchlosť a pre-
zerá si rýchlo priečelia... sa mihocú ako z vlaku...Za 
pár sekúnd je na konci a ocitá sa v bezcolnom pásme 
„Pincessoru“. Objekt Veľký Štift sa po usadnutí prachu 
ukazuje vo svojej plnej nahote. Vstupná brána aj bez 
svetelných reklám vzbudzuje skromnosť ponímania 
doby, kde horizontálne koncepcie dominovali nad 
vertikálnymi. Podnikateľské fluidum však presakuje 
hmotou budovy a podčiarkuje vážnosť záujmov. V tejto 
kontraverznej situácii sa Amurec nakoniec rozhodne 
pre čerstvú mrkvu – je to zdravé a čo iné mu v tejto 
horúčave aj zostáva...
Hneď za objektom sa nachádza priestor obkolesený 
múrom z červených tehál, kde vyrastajú viac verti-
kálne ako pohľadné artefakty, ale bezpochyby aspoň 
dotvárajú v lone prírody strohú oblohu a fádne oblaky. 
Na Amurca padla neuveriteľná túžba spoznávať v tej-
to rázovitej oblasti a vždy, keď sa prachové oblaky 
rozplynuli, vynorili sa nové a nové scenérie. V tomto 
štádiu prieskumu sa stavia k realite zoči-voči, až kým 
sa prepadne do jednej z mnohých pivníc. Domáci ho 
okamžite privítajú ako 975-teho prepadlíka a po odo-
vzdaní daktyliek na vínových pohároch je prepustený, 
do vonkajšieho sveta.
Dôležitosť niektorých objektov v týchto končinách 
podporuje hromadné štekanie psov (strážcov), čo je 
len dobré znamenie, pretože veľké hodnoty nemožno 
nechať len tak napospas.
Horúčava dňa urobila svoje a poobedňajšia búrka sa 
blíži oznamujúc prvým bleskom. Náš hosť sa ponáhľa 

nájsť úkryt, ktorý mu úplne náhodou ponúka miestna 
Pošta. Budova s utajenými podzemnými parkovacími 
miestami ho príjemne privíta vo svojich priestoroch 
a udelí azyl už pred prvými kvapkami. Nechtiac sa 
ocitá v jednom zo štyroch rád po 15-tich ľuďoch, kde 
konečne spoznáva miestny folklór a kvetnatosť domá-
ceho nárečia „szönci“. Objekt v tieni panelovej zástav-
by pôsobí bez komplexov a pokojne. Funkcionalizmus 
je učebnicového formátu, vrátane strechy a pitvora. 
Ďalší objekt ako z čítanky sa náchadza pár metrov 
od pošty. Synagóga po daždi sa ligoce a farebná 
dúha na oblohe dodáva scenérii sýtosť rozprávkových 
rozmerov. Mierne nedostatky v priečelí síce umocňujú 
zvedavosť nášho turistu za dobou, ktorá len nedávno 
pominula. Ale uniformovaný turistický informátor ho 
pri zamknutom vchode okamžite oboznamuje o blížia-
cich sa lepších časoch, keď mu na svojom notebooku 
ukazuje virtuálny interiér zajtraška. Potešený si ide 
oddýchnuť do parku pred miestny úrad. Dýcha čerstvý 
podažďový vzduch a zároveň sa nevie vynadívať na so-
chu prekrásnej dievčiny pri fontáne. Týmto sa vlastne 
pripojil už k trom domácim obdivovateľom, ktorí práve 
priniesli čerstvé kvety k jej nohám. Táto úchvatná poé-
zia všedného dňa ho natoľko unesie, že zabudol odkiaľ 
a kam ide. Ale zvony kostola ho príjemne vrátia späť 
do vnímania reality.
Po objave katakomb, je to zážitok, ktorý sa mu navždy 
vryje do pamäti a dojatý sa posunuje smer hotel Amur, 
kde na ňho čakajú kolegovia, ktorí sú po celodennom 
potápaní sa v útesoch Slnečných jazier. Večerná at-
mosféra ho sprevádza a on idúc – snívajúc, že zajtra 
už úplne obetuje kúpanie v mene ďalšieho výskumu. 
Čaká ho ťažký deň.
                                                                Peter Sedala

Mestečko naše prekrásne... 2. deň
(pokračovanie prehliadky Senca turistom zvaným Amurec)

                                     Dokončenie na s. 14
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Drogy v Senci sú bližšie, 
ako si niektorí vedia 
predstaviť
V Senci sa vo veľ-
kom (ne)veselo uží-
vajú drogy. Nie je to 
žiadne tabu pre tých, 
čo majú otvorené oči 
a uši. 
Počnúc marihuanou, 
pervitínom, nikotínom, alkoholom, extázou, 
LSD, halucinogénnymi hríbmi, heroínom, atď. 
Výber je veľmi široký pre tých, ktorí sa chcú 
dostať za bežný rámec vnímania. Zaujímavé je 
ale, že nikotín a alkohol je celkom legálny, aj 
keď je touto závislosťou postihnutých najviac 
ľudí na svete. Z toho vyplýva iba jedno, že 
svetovým vládam nezáleží na ľuďoch až tak, 
ako to hovoria. Ide im o zisk, keď to nechcú 
zakázať. 
Pravdou je, že v Senci ale aj v iných mestách 
veková hranica mladých ľudí, čo vyskúšajú 
niektoré z drog, stále klesá. Ktovie prečo? 
Hm? Asi ste im nevedeli vy „dospelí“ ukázať, 
že stojíte pevne na nohách, a že vaše skutky 

zodpovedajú aj vašim slovám, ktoré niekedy 
hovoríte do vetra?! Dôvodov môže byť veľa! 
Doba je iná ako pred šiestimi či 15 rokmi. Sme 
moderní predsa, všetko je dostať kúpiť, iba pe-

niaze treba. Drogy sú všade, bližšie, ako 
si niektorí vedia predstaviť. Je to vizitkou 
zmýšľania tejto doby. 
Školáci na základnej škole vedia už cel-
kom dobre, čo je to tráva (marihuana), 
stačí sa ich spýtať. Horšie je to s tvrdšími 
drogami (pervitin, LSD, extáza, heroin, 
kokaín), majú dostatočnú silu, aby člove-
ka dostali do krútňavy, aby ho namotali 
tak, že si to ani nestačí uvedomiť. Tvrdšie 

obsahujú rôzne neprírodné chemické zložky, 
ktoré môžu telo i ducha doslova rozbiť. Prírod-
né „drogy“ sú menej nebezpečné, ale všetko 
záleží na miere užívania. Neodporúčajú sa 
nikomu, ale nedajú sa ani úplne zakázať.
Na veľkolepých kultúrnych akciách, na ktoré 
sa valia aj mladí zo Senca, sa málokto po-
hybuje s čistou hlavou, okrem malých detí. 
Niekto si dačo to vypije, tráva sa fajčí ako 
cigareta, pervitín a extáza dodajú imaginárnu 
silu mladým skupinkám. Čistý zisk dílera za 
takýto večer môže byť až ročný plat priemerne 
zarábajúceho človeka. 

                                 Človek chodiaci po Senci

Miss okresov PK-SC-MA
Napätie okolo Miss okresov 2003 vyvrcholilo 
v jeden príjemne večer 24. mája v Kultúrnom 
centre Pezinok. 
Úloha moderátora na celý večer pripadla Já-
novi Dubničkovi, prítomných však prekvapil 
aj svojím speváckym talentom. Súťažiace 
sa predstavili v šiestich disciplínach. Snáď 
najobávanejšou bol rozhovor. Súťažiace boli 
podrobené riadnemu výsluchu, v ktorom mali 
možnosť preukázať svoju pohotovosť či vtip-
nosť. Nechýbala ani najobľúbenejšia pánska 
disciplína - promenáda v plavkách, do ktorej 
uchádzačky o titul vložili všetku svoju ladnosť 
a šarm. Tie im vydržali i do záverečnej pre-
hliadky. Bola ňou možno trochu netradičná, 
ale pre ženy atraktívna - prehliadka svadob-
ných šiat. 
Čo organizátori sľúbili, to i splnili a tak sa di-
váci tešili z bohatého programu, okoreneného 

technickými experimentami. Našťastie bolo 
publikum i účinkujúci trpezliví, a tak určité 
nedorozumenia vyriešili na úrovni. Speváčka 
Ingola sa nám predstavila nielen krásnym 
hlasom, ale i svojou zhovievavosťou. Taktiež 
tanečná skupina Hooligans si aj za neľah-
kých okolností udržala vysoko profesionálny 
prístup. Nezabudneme ani na Mily (Mirka 
Belancová), ktorá vystúpila na samom za-
čiatku a všetkých ohúrila svojím zmyslom pre 
rytmus.
Baby medzi sebou tipovali súťažiace s číslom 
7, 9 a 10. Samy priznali, že boli výsledkom 
prekvapené. Na 3. mieste sa umiestnila Sen-
čanka Petra Zváčová (6) a na druhom Daniela 
Novotová (7) z Malaciek. Šéf zákulisnej poroty 
Ivan Vojtek vyhlásil, že Miss okresov sa stala 
Veronika Puskásová, súťažiaca zo Senca 
s číslom 11.
Diváci mali tento raz možnosť hlasovať za 
dievča, ktoré ich zaujalo, prostredníctvom 

sms správy. 
Túto možnosť 
využilo vyše 
1500 ľudí.

Celé kultúrne 
p o d u j a t i e 
s a  k o n a l o 
pod záštitou 
u m e l e c k e j 
agentúry Pat 
agency. 
  
Marcela 
Struhárová

Úspechy
seneckých detí

- Do výročného 50. ročníka súťaže tvori-
vosti Európa v škole sa zapojili i senecké 
deti. Literárniu sekciu súťaže doslova 
ovládli, keď s jednou výnimkou brali všet-
ky medailové pozície. Víťazmi vo svojich 
vekových kategóriách sa stali Michaela 
Wodzinská, Daniela Glavaničová (obe 
ZŠ Mlynská) a Lucia Krajčovičová (ZŠ 
Tajovského). Súťaž vo výtvarných prácach 
sa stala korisťou detí zo ZŠ v Dunajskej 
Lužnej. 
- V konkurencii 58 žiakov základných škôl 
okresu Senec si v okresnom kole Hviezdo-
slavovho Kubína výborne počínali Simona 
Horváthová, Petra Pálfyová (obec ZŠ Ta-
jovského) a Ilona Takácsová (ZUŠ Senec). 
V súťaži v prednese poézie a prózy zvíťazili 
vo svojich kategóriách.
- Prvé priečky okresnej geografickej olym-
piády zaplnili žiaci seneckého osemročné-
ho gymnázia a ZŠ na Tajovského. Michal 
Božík, Jakub Rohár (Gymn. Senec), Mari-
án Volovár a Tomáš Takács (ZŠ Tajovské-
ho) sa stali za rok 2003 najlepšími geograf-
mi svojich ročníkov v okrese Senec.
- Okresnú pytagoriádu v Senci vyhrali 
Zuzana Bakušová (ZŠ Mlynská), Hana 
Miháľová (ZŠ Tajovského), Jana Takáčová 
(Gymnázium A. Bernoláka), Dávid Szárka 
(ZŠ A. Molnára). V okresnej matematickej 
olympiáde prvé miesto získal Viktor Agócs 
(Gymnázium A. Bernoláka)
- V okresnej kvalifikácii v hádzanej žiačok 
skončilo stretnutie ZŠ Tajovského – ZŠ 
Mlynská 16:24.V kategórii žiakov postupu-
je do krajského kola ZŠ Tajovského.  (cvč)

Deti do letných 
táborov

Centrum voľného času pripravuje na letné prázd-
niny pre deti vo veku od 6 – 15 rokov denné 
detské tábory (DDT). Program bude zameraný na 
pohybovo – športové a rekreačno – oddychové 
aktivity, pobyt v prírode a pri vode. DDT s názvom 
Senec a okolie zahŕňa celodennú starostlivosť, 
výlety, hry, súťaže, kúpanie, vychádzky. Prvý tur-
nus prebehne od 7. do 11. júla 2003, druhý turnus 
sa koná v termíne od 14. do 18. júla 2003. 
DDT Senec a Malé Karpaty bude v termíne od 
21. do 25. júla. Okrem celodennej starostlivosti 
budú mať deti zabezpečené turistické vychádzky 
do Malých Karpát a pobyt pri vode na Slnečných 
jazerách. 
V cene táborov 450 Sk sú obedy v školskej jedál-
ni, cestovné na výlety, vstupné, poistné. 
Prihlášky môžu rodičia posielať do 30. júna na 
adresu Centrum voľného času v Senci, Lichnerova 
61, Senec. Bližšie informácie nájdu priamo v CVČ 
denne od 8.00 do 16.00 h, osobne alebo telefo-
nicky na tel. 4592 3300.                               (cvč)

Víťazke
blahoželá
herec
Ivan
Vojtek
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Dar krvi – dar života
S menším záujmom občanov, ako obvykle, 
sa stretli organizátori hromadného odberu 
krvi z Miestneho spolku Slovenského Čer-
veného kríža v Senci v máji 2003. K odbe-
ru prišlo 19 občanov, ktorí prejavili ochotu 
krv darovať. Jeden z nich zo zdravotných 
dôvodov krv darovať nemohol. 

15. mája darovali krv bezplatne 
Milan Albertus st. (39.-krát), Kornel 
Botta (24), Miroslav Cisár (11), Jozef 
Czinege (42), Daniel Čambl (79), Ing. 
Anna Ďurišová (34), Rudolf Galambos 
(9), Ladislav Horváth (14), Iveta Kongy-
iková (4), Štefan Krechnyák (57), Zoltán 
Molnár (49), Anna Skácelová (3), Milan 
Smrtič (33), Peter Supuka (45), Michae-
la Supuková (1), Michal Šebok (32), Eva 
Tichá (4), Albert Varga (29). 
Všetkým vyslovujeme úprimné poďako-
vanie za ich nezištné darovanie krvi pre 
liečebné ciele.
Najbližší odber krvi bude 12. júna od 8.00 do 
11.00 h v Stredisku sociálnych služieb („klub 
dôchodcov“) na Hviezdoslavovej ulici.    MG

MATIČNÉ   OKIENKO 
Dlho avizovaná návšteva divadelného 
predstavenia „Sekretárky“ v činohre 
SND v Bratislave sa uskutoční 5. júna. 
Predpokladaný odchod je o 18.00 h od 
Tureckého domu. Záujemcovia sa môžu 
prihlásiť u pani Ing. Glončákovej (tel.: 
4592 6292 po 18. h).

Koncom júna chystá senecká Matica slo-
venská ďalší  výlet. Tentoraz to bude  Splav 
rieky Moravy. Bližšie informácie o presnom 
termíne budú včas uverejnené.

Nácvik   Spevokolu   pri   MOMS v Senci 
je každý pondelok o 19:30 hodine v Kul-
túrnom dome v Senci. Záujemkyne, kto-
rým sa páčia naše národné a iné piesne 
a chceli by sa takýmto spôsobom ne-
zištne realizovať, sú očakávané.  

Ďalšie informácie o akciách Matice sloven-
skej nájdete na tetelextovej stránke 369 
alebo na www.matica.sk.

Po víťazstve  
            hruškovica
Úspechy slovenských hokejistov na Maj-
strovstvách sveta vo Fínsku sledovali Senča-
nia so zatajeným dychom. V seneckej Lagu-
ne sa napätie po nervydrásajúcich zápasoch 
uvoľňovalo hruškovicou. Servíroval ju sám 
majiteľ podniku. Málokto zo štamgastov si 
dovolil odmietnuť osláviť naše víťazstvo.
                                                (kd), foto: autor

Prvý turnaj sezóny
Príchodom letného počasia rastú  v Senci 
možnosti športového vyžitia. Partia Senčanov 
inklinuje k tenisu a každú nedeľu dopoludnia 
trénuje na kurtoch Združenej strednej školy 
(ZSŠ) v Senci. Na sviatok práce 1. mája si teni-
soví starší páni zorganizovali prvý tohtoročný 
turnaj. Uskutočnil sa pod záštitou riaditeľa 
školy, ktorý  svoje meno prepožičal i názvu sú-
ťaže. O pohár riaditeľa ZSŠ bojoval i senecký 
futbalový funkcionár Alexander Matlák, riaditeľ 
Mestského kultúrneho strediska Peter Szabo 
či hlavný ekonóm školy Róbert Podolský.  Na 

obrázku tenisti, ktorí sa dostali do finálových 
bojov.                                        (kd), foto: autor

Futbalový megaturnaj Senec a jeho priatelia 
oslavuje piate výročie. „Turnaj bude nový aj 
tým, že po komunálnych a parlamentných 
voľbách sa zmenila situácia v samotnom 
meste. Máme nového primátora a prednost-
ku okresného úradu, aj ich pomoc a celý 
pozitívny prístup je niečím novým pre nás 
ako organizátorov. Nové budú i vzťahy, nové 
budú mužstvá,“ povedal pre Senčan predse-
da organizátora turnaja, futbalového klubu 
ŠK SFM SFM Senec Alexander Matlák. Cez 
víkend 21. až 22. júna vybehne na ihriská obcí 
v okrese Senec 1 120 mladých futbalistov z 29 
športových klubov. Spolu 56 mužstiev odohrá 
počas turnaja 152 zápasov. Po novom orga-
nizujú usporiadatelia slávnostné otvorenie 
turnaja. Zmení sa smer sprievodu. Mladých 
futbalistov privítajú na pôde Mestského úradu 
v Senci, odkiaľ pôjde sprievod k amfiteátru. 
„Futbalisti získajú nových kamarátov, vôbec 
spoznajú nových ľudí, ktorí prichádzajú 
do nášho mesta, aby sa športovo zabavili 
a potvrdili svoje športové ambície,“ hodnotí 
význam turnaja predseda klubu. Veľký zážit-
kom pre mladých športovcov bude prítomnosť 
najznámejšieho slovenského futbalového ar-

bitra Ľuboša Micheľa, ktorý tento rok pískal 
finále Pohára UEFA a bude rozhodovať aj pri 
vyvrcholení seneckého megaturnaja. Počet 
futbalových účastníkov znížili organizátori 
tohto roku na 56 mužstiev „Vlani sa nám ako 
organizátorom 82 mužstiev vymykalo z rúk,“ 
vysvetľuje A. Matlák. „Chceme, aby bol každý 
tím spokojný, aby sme sa každému z 56 muž-
stiev dostatočne venovali.“ Z toho 19 mužstiev 
pricestuje zo zahraničia, medzi nimi chlapci 
z rakúskeho Korneuburgu či pražskej Viktórie 
Žižkov. „Určite si vážime i účasť tradičných 
účastníkov, ako je Revúca, Banská Bystrica, 
Nitra, Bruntál. Naše deti chodia k nim, aj oni 
chodia k nám veľmi radi. Chýbajú francúzski 
futbalisti, ktorých vlani zdržali na hraniciach. 
„Možno ich to trochu odradilo, ale naše deti 
boli tohto roku vo Francúzsku a verím, že na 
budúci rok prídu,“ dopĺňa organizátor. Finále 
sa odohrá v nedeľu na ihrisku ŠK SFM Se-
nec vo Veľkom Bieli. Predfinálové boje budú 
prebiehať na ôsmich trávnatých plochách 
v okrese Senec. Po vlaňajšej skúsenosti, keď 
futbalové dianie vo vzdialenejšom Kalinkove 
nemali organizátori tak pod kontrolou ako 
ostatné obce, sa pri výbere ihrísk orientovali 
do blízkosti Senca. Chceme, aby mal na tur-
naji každý čas jeden na druhého, tvrdia uspo-
riadatelia.                                      (kd)

Kde sa bude hrať?
21. júna: Igram (starší hráči A), Hrubý Šúr 
(starší hráči B), Réca (mladší žiaci A), Kostol-
ná (mladší žiaci B), Kaplna, Kráľová a Blatné 
(prípravky), Nová Dedinka (najmladšie pu-
sinky)

22. júna: Veľký Biel (finále)

Mladým futbalistom bude na megaturnaji 
pískať Micheľ

dúcnosti naplnia plodným životom ďalšie stránky 
našej školy.
Chcela som Vás všetkých, milí moji žiaci, pozdra-
viť v tomto čase, keď pre mojich posledných de-
viatakov končí jedna etapa ich dozrievania. Úctou 
v šťastie iných nachádzala som svoje vlastné. 
A verte mi, i keď prekročím už veľhoru svojich po-
vinností – budem s Vami spolu dozrievať v spore 
s časom, ale bohatnutá z úrokov svojich strát.

                                                      Zita Šuplatová

 Dokončenie zo s. 12
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AMFITEÁTER  Začiatok filmových predstavení  
do 15. júna o 21.00 h., od 16.júna o 21.30 h.

5.-6.štvrtok-piatok 

AKO PRÍSŤ O MUŽA ZA 10 DNÍ
Jeden z nich klame, ale vždy je to ten druhý. Najzami-
lovanejšia komédia roka. USA MP 116 min., 55,-Sk

7.-8. sobota-nedeľa NEZVRATNÝ OSUD 2
Pre začiatok, ...je tu koniec! Pokračovanie hitu z roku 
2000. Thriller. USA MP 15 90 min. Vstupné: 55,- Sk

9. pondelok NA POKRAJI SMRTI
„Steven Seagal a banda hrdlorezov musia obrániť 
Nový Alcatraz pred teroristami.“ USA MP 99 min. 
Vstupné:50,-Sk

10. utorok SLZY SLNKA
Bol tým, kto dodržuje pravidlá. Hrdinom sa stal, až 
keď ich porušil... V hlavných úlohách: Bruce Willis 
a M. Bellucciová. Akčný thriller. USA MP 121 min. 
Vstupné:60,-Sk

12. štvrtok KRUH
Než zomrieš, uvidíš... Film je zahalený mystickým 
tajomstvom. USA MP 15 110 min. 50,-Sk

15. ne JOHNNY ENGLISH: ROGUE MALE
Rýchle autá, prísne tajné informácie. Špionážna ko-
média a thriller. V hlavnej úlohe: Rowan Atkinson. V.B. 
MP 100 min. Vstupné: 55,-Sk

Začiatok filmových predstavení o 21.30 hod.

16.-17. po-ut VTEDY V MIDLANDS
Napínavý western, v ktorom dosiahnu svoje len tí 
najlepší... V.B. MP 104 min. Vst.: 50,-Sk

19.-20. štvrtok-piatok 

MACHER, MAGOR A 15 MELÓNOV
Dobrodružstvá, „honba za miliónmi“ sa už nemôže 
odohrávať v atraktívnejšom prostredí, ako ralley  Pa-
ríž-Dakar... Skvelá akčná komédia. FRANC. ŠPAN. MP 
107 min. Vstupné: 60,-Sk

21. sobota BLAFUJ AKO BECKHAM
Ako obísť pravidlá a pritom dostať čo chceme? Komédia 
o tom, čo všetko sa môže stať, keď dievčatá objavujú 
futbal. V.B. MP 100 min. 50,-Sk

22. nedeľa MOJA TUČNÁ GRÉCKA SVADBA
Do jeho života vstúpila láska... tiež jej rodina.
USA MP 100 min. Vstupné:50,-Sk

23. pondelok BABY TO CHCÚ TIEŽ
„Ženský uhoľ pohľadu“ ale nepohoršujúca komédia 
pripomína nadhľadom, svižnosťou a vtipom populárne 
“Prci, prci, prcičky.“ NEM. MP 90 min.  Vst.:50,-Sk

24. utorok ANALYZUJ  ZNOVA
Môže deprimovaný bývalý mafián viesť usporiadaný 
život? V hlavných úlohách: Robert De Niro, Billy 
Crystal. USA MP 15 100 min. Vstupné:50,-Sk

26. štvrtok 8 MILE
Každá chvíľa je ďalšou šancou. EMINEM – príbeh rap-
pového speváka. USA MP 15 110 min. Vst.:60,-Sk

27. pi FELIX & ROSE DVAJA V OBLAKOCH
Juliette Binoche a Jean Reno a ich láska na druhý pohľad. 
Romantická komédia. FRANC.V.B. MP 91 min. 55 Sk

28.-29. sobota-nedeľa KOLÍSKA DO HROBU
Smrteľní nepriatelia tvoria nebezpečných partnerov! 
USA MP 100 min. Vstupné:55,-Sk

30. pondelok KRÁSKA Z MANHATTANU
Jennifer Lopezová stretne v romantickej komédii toho 
pravého, ale... USA MP-12 105 min. Vstupné:60,-Sk

Kultúrne podujatia:
13. piatok o 21. hod. 

UKRIŽOVANÝ - A MEGFESZÍTETT
Rocková opera o smrti Ježiša. Vstupné: 100,- Sk. 
Účinkuje: maďarské rockové divadlo na Slovensku.

8. 6. 2003 o 16,00 hod.  

Tanečné vystúpenie súboru ESO
Vstupné: 40.- Sk.

Výstavy: 
2. 6. 2003 

Výstava detských prác zo ZŠ Mlynská                 

16. 6. 2003 

Výstava detských prác zo ZŠ Tajovského 

23. 6. - 27. 6. 2003

Požičovňa karnevalových masiek

Spoločenská
kronika
Narodili sa
Vanesa Vrbiarová, Gabriela Pankiewiczová
Erika Hofierková, Scarlett Egyedová
Patrik Chobot, Kristián Bodnár
Kristína Baloghová, Laura Gašová
Mária Dömenyová, Chiara Katonová
Alexander Adrien Repa, Andrej Pomšahár
Samuel Mihalský, Kristína Miháleková
Nina Mitáková

Manželstvo uzatvorili
Ing. Peter Vráb – Alexandra Party
Marek Novák – Katarína Jenisová
Balázs Matus – Katarína Vízyová
Milan Štefánik – Martina Čandalová
Zoltán Hidaši – Timea Filkászová
Ludovit Németh – Katarína Mériová
Martin Slávik – Michaela Jarášová
Dávid Kűrthy – Helena Fodorová

Jozef Ujhély – Lucia Fodorová
Peter Struhár – Katarína Velčická
Norbert Michálek – Tatiana Zápražná
Ján Uhrin – Anna Jagošová
Ing. Augustín Dubnička – Eva Vaneková

Blahoželáme jubilantom
Jednota dôchodcov MO v Senci 
Judita Olmerová  65 rokov
Mária Kválová  70 rokov
Fridrich Maár  75 rokov

Základná organizácia Slovenského 
zväzu telesne postihnutých a združe-
nia zdravotne postihnutých v Senci
Terezia Bottlová  50 rokov
Helena Vondrašková 50 rokov
Ladislav Frišlovič  50 rokov
František Šaghy  80 rokov

Klub dôchodcov 
Irena Takácsová   90 rokov
Imrich Gábriš   70 rokov
Elena Ingeliová  70 rokov
Mária Kválová  70 rokov

Navždy nás opustili
František Katona (1927)
Alžbeta Baloghová (1916)
Valeria Vasová (1934)
Jozef Szabó (1932)
Anna Janečková (1920)
Štefan Jankovič (1924)
Terézia Dajčová (1934)
Alexander Novák (1910)

Dňa 13. augusta uplynú 4 roky, 
čo nás navždy opustil náš milo-
vaný manžel, otec a dedko

Štefan Spuchlák
Bolestne spomínajú a nikdy na 
Teba nezabudnú: manželka, 
dcéry a synovia s rodinami.

Dňa 8. mája tohto roku nás navždy opustil 
manžel, otec, svokor, dedko a brat

Ľudovít Stančák
Ďakujeme všetkým, ktorí ho odprevadili na 
poslednej ceste, za prejavy sústrasti a kveti-
nové dary. Smútiaca rodina.

Poďakovania
l Poďakovanie Mgr. Eme Petrovičovej, 
riaditeľke ZŠ Senec Mlynská 50, za pomoc 
a spoluprácu pri organizovaní hlavne ma-
tematických a športových súťaží v okrese 
Senec. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

l Poďakovanie Mgr. Alžbete Vinczeovej, 
riaditeľke ZŠ A.M.Szencziho v Senci za po-

moc a spoluprácu pri organizovaní športo-
vých a spoločensko–vedných súťaží v okrese 
Senec.

l Poďakovanie Mgr. Božene Venerčano-
vej, riaditeľke ZŠ Senec Tajovského za 
pomoc a spoluprácu pri organizovaní špor-
tových a spoločensko-vedných súťaží okres-
ného charakteru.
                                    Pracovníci CVČ Senec

l Základná organizácia Slovenského zväzu 
telesne postihnutých a združenia zdravotne 
postihnutých v Senci vyslovuje touto cestou 
úprimné poďakovanie primátorovi mesta Senec

 Ing. Karolovi Kválovi za osobný finanč-
ný dar v hodnote 6 500 Sk. Finančný príspevok 
využijeme na akcie v priebehu roka 2003 pre 
našich zdravotne postihnutých členov.

         Za základnú organizáciu predsedníčka 
         Ľ. Bartošovičová

Program filmových predstavení a kultúrnych podujatí na mesiac jún 2003         
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Seneckí armwrestleri na MS
V Žarnovici sa konali 26. apríla 11. Majstrov-
stvá Slovenska v pretláčaní rukou. Na štarto-
vacej listine nechýbali pretekári AWK Senec. 
Najlepšie si počínali Martin Ruman  a Jana 
Lauková. V kategórii pravá ruka 80 kg získal 
M. Ruman striebornú medailu. Rovnaký kov 
vybojovala J. Lauková v pravej ruke 60 kg, 
k tomu pridala štvrté miesto v ľavej ruke nad 
60 kg. V tej istej kategórii skončila Senčanka 
Katarína Pomšahárová šiesta, v pravej ruke 
však dosiahla na bronz. Rasťo Málek získal 
v kategórii ľavá ruka 90 kg nepopulárnu ze-
miakovú medailu. Klub AWK skončil v súťaži 
na deviatom mieste, najúspešnejším klubom 
sa stal AWK Bardejov.                            (kd)

Dám do prenájmu 1-izbový byt
v Senci. Tel.: 0904 401 676.

Seneckých Starých pánov sme zastihli na futbalovom 
zápase s Voderadmi. „Stále to berieme dosť vážne,“ 
hovoria futbalisti o prístupe k hre. Viac než 20-členný 
hráčsky káder využíva všetky voľné chvíle, aby si 
zahral futbal. Teraz počas letnej sezóny podstupujú 
pravidelné boje. Za jednu sezónu majú v nohách 25 
– 30 zápasov. Súpermi sú im mestské a dedinské 
manšafty, ale na trávnik už vybehli i s policajtmi, col-
níkmi či príslušníkmi väzenskej stráže. Nejde im o sú-
ťaženie, zápasy sú to priateľské, na báze nadväzovania 
kontaktov. Ako klub fungujú Starí páni Senec približne 
20 rokov. Za ten čas nedrali len slovenské trávniky, 
ale predstavili sa v Rakúsku, Maďarsku a Čechách. 
Najbližšie majú namierené do Holandska. Kontakty 
v zahraničí pomáha futbalistom nadväzovať jediný 
zahraničný hráč Starých pánov. Pridal sa k nim bývalý 
futbalový reprezentant Rakúska Christian Keglewitz. 
„Sme veľmi radi, že sa zapojil do nášho kolektívu,“ 
hovorí jeden zo Starých pánov František Pomšahár. 
„Pomáha nám aj vedomosťami, radami.“ Najstaršie 
želiezko vo futbalovom ohni Senčanov má 59-rokov, 
najmladší hráč má 33 rokov. Zranenia sa starým 
pánom vyhýbajú, na zrelé kolená hrajú proti sebe 
tolerantne. Na otázku, ako vplýva vek na futbalové 
majstrovstvo, nám odpovedá F. Pomšahár jednoznač-
ne: „Starší nahradzujú kondíciu taktikou a myslením 
vo futbale. Starší toľko nebehajú, ale hrajú taktickej-
šie, rozumnejšie.“ Ako sme sa na ihrisku vznikajúceho 
Národného futbalového centra presvedčili, chuť 

a entuziazmus do hry po skončení s profesionálnym 
futbalom nevyprcháva.                                         (kd)

Starí páni si svojpo-
mocne zrenovovali 
priestory v budove 
z a  seneck ý m am -
f i t e á t r o m ,  k t o r á 
bezprostredne susedí 
s tréningovým ihriskom 
Národného futbalového 
centra. Zainvestovali 
a v priestoroch vybu-
dovali šikovnú šatňu 
s kúpelňou. 

Starí páni berú futbal stále vážne
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