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V  Č Í S L E  S I  P R E Č Í TAT E Koľko nás stálo Senecké leto a karneval?
Nie najlacnejšie podujatia Senecké leto 
a karneval neboli v tomto roku dotované 
z mestského rozpočtu. Takmer všetky 
organizačné časti sa podarilo uhradiť 
buď zo sponzorských príspevkov ale-
bo vybaviť nepeňažnými darmi. Obe 
podujatia ešte nie sú účtovne uzavreté. 
Na ekonomickom úseku nám poskytli 
informácie len o priebežnom rozpočte 
Seneckého leta 2003. Výdavky sa vy-
šplhali na približne 760 tisíc Sk. Oproti 
vlaňajšku klesli investície do zabezpe-

čenia ohňostroja (zo 430 tisíc Sk na 210 
tisíc Sk). Takmer všetky finančné výdaje 
na Senecké leto a karneval bude možné 
pokryť z finančných darov od sponzorov. 
Tento rok na mestskom úrade vyzbierali 
na obe akcie vyše 600 tisíc Sk. Ďalším 
príjmom je zisk zo vstupného na Senec-
ké leto, ktorý činí takmer 640 tisíc Sk.
                                                             (kd)

(reportáž o Seneckom lete a karnevale 
na s. 5-6)

Posledný raz pred letnými prázdninami 
sa v obvyklý štvrtok zišlo Mestské zastu-
piteľstvo v Senci. V Tureckom dome za-
sadli poslanci 26. júna, aby prerokovali 
dvadsať bodov programu. Zaoberali sa 
schválením zmien a doplnkov Územné-
ho plánu mesta Senec. 
Zmeny sa týkali pripravovaného aqua-
parku a logistického centra v katastri 
mesta Senec (v oblasti prípojky na diaľ-
nicu medzi Sencom a Viničným). V prí-
pade turistickej atrakcie v bezprostred-
nej blízkosti Slnečných jazier zastupitelia 
definitívne odklepli zmenu funkčného 
využitia plochy, kde sa aquacentrum 
bude stavať,  z „individuálnej bytovej 
výstavby a drobných prevádzok“ na 
„šport a rekreáciu“. Prítomný zástupca 
spoločnosti Aquathermal povedal, že 
po získaní stavebného povolenia môžu 

začať aquapark okamžite stavať. 
Po vyjadrení dotknutých obcí, orgánov 
štátnej správy a verejnosti sa zastupiteľ-
stvo priklonilo tiež k vzniku všeobecne 
záväzného nariadenia, ktorým sa v ko-
lónke funkčného využitia mení záznam 
„bez funkčného využitia“ za „logistické 
centrum“. Na týchto pozemkoch by 
mali v budúcnosti vyrásť objekty firiem 
Ipec, Billa, Auto-Martin, Somat a Portik. 
Priestory bývalých štátnych majetkov 
na Pezinskej ulici menia tým istým VZN 
funkčné využitie z „poľnohospodárske 
zariadenia, dopravné zariadenia“ na „bý-
vanie, služby a drobné prevádzky“. 
V rámci programu oboznámila zákono-
darcov Ing. Silvia Škultétyová, povere-
ná riadením Správy cestovného ruchu 
(SCR) v Senci, o pripravenosti podniku 

Zmeny pre aquapark a logistické centrum

                                 Dokončenie na s. 2
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Piatok 20. júna nemusela väčšina detí na 
Slovensku a v Senci do školy. Na viac než 
90% škôl učitelia a nepedagogickí pracovníci 
štrajkovali proti spôsobu, akým u nás vláda 
k problematike školstva pristupuje. V Senci sa 
ku štrajku nepripojili Gymnázium Antona Ber-
noláka a Špeciálna základná škola v Senci, čo 
vo verejnosti vyvolávalo otázniky. Ako sme sa 
však na seneckom gymnáziu dozvedeli, väčši-
na pedagógov s dôvodmi štrajku súhlasila, ale 
odborári ho na škole nestihli pripraviť. „Štrajk 
podporujeme, ale časová tieseň nám nedovo-
lila ho na gymnáziu zorganizovať,“ povedala 
pre Senčan predsedníčka odborov pri škole 
PaedDr. Zuzana Synaková.  Uviedla, že mali 

málo času. Prípravy komplikoval fakt, že veľa 
učiteľov bolo týždeň pred štrajkom, aj počas 
neho, na výletoch, podaktorí ochoreli. Protest 
formou diskusií so žiakmi predsedníčka za 
štrajk nepovažuje. Riaditeľ školy RNDr. Jozef 
Radzo situáciu komentoval slovami, že štrajk 
sa pripravoval narýchlo a zamestnanci nepo-
znali dobre jeho dôsledky. „Osobne súhlasím 
s odborármi. Ale takýmto spôsobom je to 
hádzanie hrachu na stenu. Nebude to mať žia-
den dopad.“ Podotkol, že v bratislavskom kraji 
nie sú jediní. Neštrajkovali viaceré gymnázia, 
napr. Gymnázium na Tomášikovej či Vazovo-
vej ulici v Bratislave.                                

    (kd)

Kanceláriu v Senci zrušili
Seneckú obchodnú kanceláriu na Lich-
nerovej 12 Západoslovenská energetika 
zatvorila. So zreteľom na novú koncepciu 
služieb zákazníkom ju zrušila 15. júna 2003. 
Všetky služby bude poskytovať novovytvo-
rené Telefónne zákaznícke centrum (TZC) 
so sídlom v Nitre s kontaktným číslom 0850 
111 555. Zákazník bude mať možnosť obrá-
tiť sa sem so žiadosťou nepretržite za cenu 
miestneho hovoru. Podľa Západoslovenskej 
energetiky tým klienti ušetria nielen čas, ale 
aj náklady spojené s cestou do obchodnej 
kancelárie v Senci.                                   (kd)

Janette Matúšová 
hlavnou ekonómkou
Hlavným ekonómom mesta sa na základe 
výberového konania stane od 1. júla Ing. 
Janette Matúšová. Doteraz pracovala na 
ekonomickom oddelení ako vedúca od-
delenia účtovných operácií. Po odchode 
bývalého hlavného ekonóma Ing. Bystríka 
Steinera ju začiatkom roka primátor poveril 
riadením ekonomického úseku.            (kd)

Namiesto okresu obvod
Počet okresných úradov by sa mal znížiť  zo 
súčasných 79 na 46. Z bývalých, zachova-
ných okresov by mali podľa návrhu vzniknúť 
obvody. Medzi nimi bude aj okres Senec. 
Slovensko sa tak čiastočne vracia k pôvod-
nému modelu usporiadanie štátnej správy, 
ktorý fungoval v rokoch 1990 až 1996. Vte-
dy bolo u nás 38 okresov a okresných úra-
dov. Územie bývalého okresu Bratislava-vi-
diek sa rozdelí na obvody Malacky, Pezinok 
a Senec. O počtoch a sídlach obvodných 
úradov sa definitívne rozhodne prijatím zá-
konov, ktorými sa budú tieto orgány štátnej 
správy zriaďovať.                                      (kd)

V januári asi končia
Sociálne odbory okresných úradov a úrady 
práce v januári pravdepodobne  končia. Na-
hradia ich tzv.  územné úrady sociálnych vecí 
a služieb zamestnanosti. Zmenu navrhuje 
ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. 
Senec patrí medzi mestá, s ktorým minister-
stvo zatiaľ nepočíta ako so sídlom takéhoto 
úradu. Malo by tu byť len vysunuté pracovis-
ko. Opatrenie súvisí s výraznou redukciou 
počtu inštitúcií, ktoré dnes zabezpečujú so-
ciálnu politiku štátu.                                 (red)

Jednotka medzi súkromnými 
firmami
Spoločnosť Dalkia, ktorá na Slovensku 
pôsobí ako filiálka francúzskej firmy Dalkia 
International v oblasti správy tepelných 
zdrojov a tepelno-technických zariadení, 
hospodárila v minulom roku s čistým ziskom 
62,4 milióna  Sk. V roku 2001 pritom dosiah-
la zisk 47,6 mil. Sk. Spoločnosť v súčasnosti 
dodáva teplo do viac ako 70 tisíc domácností 
na Slovensku a je tak  najvýznamnejšou súk-
romnou firmou v oblasti výroby a distribúcie 
tepla u nás. Jednou  z piatich dcérskych 
spoločností je Dalkia Senec.                   (red)

S   P   R   Á   V   Y Zmeny územného plánu pre aquapark a logistické centrum

na letnú turistickú sezónu.
Poslanci prijali všeobecné záväzné naria-
denia, ktoré upravuje niektoré podmienky 
držania psov v meste, v ďalšom určuje mesto 
metodiku poskytovania dotácií a návratných 
finančných výpomocí z rozpočtu mesta. 
Poslanci sa na rokovaní oboznámili o dru-
hoch predvstupových fondov Európskej únie, 
o podmienkach a možnostiach ich čerpania 
a projektoch podaných mestom. Na zasadnutí 
prejednali a odsúhlasili žiadosti o odpredaji po-
zemkov v meste a na Slnečných jazerách. Zao-
berali sa tiež možnou výmenou nehnuteľnosti 
mesta so štátom. Budova Okresného 
úradu v Senci (na snímke) by sa podľa 
návrhu mala previesť do majetku mes-
ta a budova MsÚ do majetku štátu. 
Hlavná kontrolórka mesta Senec Ing. 
Gabriela Kakašová informovala mest-
ské zastupiteľstvo o výsledkoch dvoch 
finančných kontrol. Jedna z nich 
skúmala zmluvy súvisiace s čistením 
Slnečných jazier. Hlavná kontrolórka 
konštatovala, že podľa nej zákon ne-
bol porušený.  Poslanci sa oboznámili 
so správou kontrolórky o používaní 
služobného motorového vozidla Mest-
ského kultúrneho strediska v Senci. 
G. Kakašová ďalej informovala, že sa 
o vzťah mesta Senec a spoločnosti 
VPP začala zaujímať finančná polícia, 
ktorá si od mesta vyžiadala niekoľko 
dokumentov a stanovisko hlavného 
kontrolóra k tomuto vzťahu. Na finanč-
nú polícia Ing. G. Kakašová odoslala 
svoje stanovisko. Uviedla v ňom, že 
mesto nebolo poškodené. 

V bode „rôzne“ vystúpil Ing. Gabriel Klokner zo 
spoločností SOBA a VPP Senec. Pred poslan-
cami deklaroval, že v mestských novinách Sen-
čan vychádzajú od začiatku roka nepravdivé 
a zavádzajúce informácie o oboch firmách. Po 
ňom sa slova ujal bývalý primátor Senca Ing. 
Jozef Elšík. V rozsiahlom čítanom prejave ro-
zobral niekoľko problematík mesta z minulosti 
a súčasnosti, pričom uviedol, že za svojho pô-
sobenia žiadnu nevýhodnú zmluvu s mestom 
nepodpísal a voči obvineniam sa bude brániť 
dostupnými prostriedkami. Súčasne vyslovil 
obvinenia na adresu viacerých osôb.

                                          Kristína Dugovičová

Dokončenie zo s. 1

Na gymnáziu a v špeciálnej škole neštrajkovali

Poďakovanie sponzorom
Správa cestovného ruchu a Mestský úrad 
v Senci ďakuje všetkým, ktorí penažným 
alebo iným darom prispeli na realizáciu 
kultúrnych akcií Senecké leto 2003 a Veľký 
letný karneval 2003.

Ala&Mária, Ali, Alu König Frankstahl, Amita, 
p. Belzár, Billa, Cesty Nitra, CK Tricio, Coca 
Cola Slovakia, p. Čechovičová, ČSOB, Dal-

kia, Drevená dedina, Doprastav, p. Dubský, 
Effect, El-tras, Fufo, p. Fuliér, Halama, Haw-
le, Hotel Senec, Jednota Galanta, p. Kabatic-
sová, Kafiléria, p. Kiss, p. Klúčiková, In-tech, 
Lasvont, Lumax, Montostroj, Novplasta, 
Martex, Prvá stavebná sporiteľna, Rozma-
rín, p. Sadlon, p. Sečkár, Sinex, Spolok se-
neckých podnikateľov, Stavrem, Tatrabanka, 
TGB Plast, Topor-Kvál, Transpetrol, VKF, 
Vodné stavby, Whirlpool, Zelený dvor, ZIPP.

Presťahuje sa Mestský úrad v Senci do budovy 
súčasného okresného úradu, ktorý k 1. januáru za-
nikne? O možnosti výmeny budov medzi mestom 
Senec a štátom už rokovali seneckí poslanci na 
júnovom zasadnutí.
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Pod lupou
V Senci vyrábali 
načierno alkohol
V priestoroch bývalého poľ-
nohospodárskeho družstva v Senci na Réckej 
ceste vyrábali neznámi páchatelia rum, vodku 
a koňak. Čiernu výrobňu alkoholu odhalili v júni 
kriminalisti zo Senca. V jednej z budov v areáli 
bývalého poľnohospodárskeho družstva plnili 
páchatelia alkohol do fliaš, ktoré označili etiketou 
a kontrolnou páskou. Policajti na mieste nelegál-
nych aktivít objavili 50 paliet liehovín. Vyšetrovateľ 
už začal konať vo veci trestného činu nedovolenej 
výroby liehu a falšovania a pozmeňovania kontrol-
ných technických opatrení na označenie tovaru. 
Po zadokumentovaní množstva a rozsahu škody 
sa zrejme trestné stíhanie rozšíri aj o trestný čin 
skrátenia dane.                                              (red)

Viac dlhoprstých maloletých
Majitelia seneckých predajní by mali byť ostraži-
tejší. V Senci sa v poslednom čase rozmohli krá-
deže, ktorých aktérmi sú maloletí páchatelia. Na 
Mestskej polícii v Senci hlásia čoraz viac takýchto 
prípadov. Koncom mája prichytili SBS-kári v DM 
– Drogérii v Senci pri drobnej krádeži dvoch pá-
chateľov, ktorí ešte nedovŕšili 15 rokov. Z predajne 
si chceli odniesť nezaplatený tovar za vyše 1-tisíc 
Sk. V stredu 18. júna pristihli v obchode AS Mar-
ket maloletého, ako sa snaží ukradnúť fľašu alko-
holického nápoja. V oboch prípadoch vyrozumela 
polícia rodičov páchateľov a školu, ktorú dotyční 
navštevujú. Nízky vek hral úlohu i pri krádeži na 
Slnečných jazerách v nedeľu po Seneckom lete. 
Ráno o siedmej hodine zadržali na Nitrianskej ulici 
policajti chlapca. Zo Slnečných jazier sa pokúsil 
odcudziť okrasný kvetináč s kvetom. O prípade sa 
dozvedela sociálna kurátorka na Okresnom úrade 
v Senci a škola páchateľa.                       (kd)

Ukradnutým autom sa len zviezli
Dňa 16. júna o 6.15 h oznámila poškodená Rozália 
G. zo Senca, že jej bolo odcudzené dodávkové 
motorové vozidlo Š-1203, ktoré mala odstavené  
na parkovisku pred bytovkou. Na vozidle mala po-
škodená naložené tri kusy predajných stánkov, tri 
plastové stolíky a štyri rozkladacie pulty. Celkovo 
bola oznamovateľke spôsobená škoda vo výške 
60-tisíc Sk. V ten  istý deň večer oznámila po-
škodená, že svoje vozidlo našla na ceste zo Senca 
v smere do osady Svätý Martin. Z vozidla neboli 
odcudzené žiadne z naložených vecí a nebolo ani 
poškodené ani vozidlo. Po potrebných policajných 
úkonoch bolo vozidlo vrátené majiteľke. 

                                         Riaditeľ OR PZ v Senci

Podľa zahraničných i domácich pozorovateľov finanč-
né prostriedky z Európskej únie čerpáme na Sloven-
sku nedostatočne. Vďaka silnejúcim kritickým hlasom 
sa nedávno otriasla stolička podpredsedu vlády pre 
európsku integráciu. O systém práce mesta Senec 
s eurofondami sa na úrovni mestského zastupiteľstva 
(MsZ) zaujímal poslanec Gašpar Józan (KDH). 
Monitoringom možností financovania z fondov 
a tvorbou samotných projektoch sa doposiaľ zaobe-
rala a stále zapodieva vedúca Turistickej informačnej 
kancelárie v Senci Ing. Nataša Urbanová. O svojej 
práci informovala MsZ v Senci na júnovom zasadnutí. 
V štádiu prípravy sú dva projekty - prvý je zameraný 

na hospodársky rozvoj a spoluprácu hospodárskych 
štruktúr zo Senca a partnerského Parndorfu. Druhý 
projekt sa orientuje na kultúrnu výmenu medzi na-
šim mestom a maďarským Mosonmagyaróvárom. 
V súčasnosti sa čaká na vyhodnotenie projektu 
týkajúceho sa rozvojovej stratégie mesta Senec. 
Pred seneckými poslancami na zasadnutí mestské-
ho zastupiteľstva viceprimátorka Helena Nemcová 
i prednosta Mestského úradu v Senci pripustili, že by 
bolo vhodné zriadiť na úrade špeciálne oddelenie. Eu-
roúradníci by mali dostatok času venovať sa len eu-
rópskym fondom a možnostiam čerpania dotácií pre 
mesto.                                                                 (kd)

Ak sa chcú farmári podieľať na poberaní dotácií, musia 
zverifikovať, t.j. vyznačiť nimi užívanú pôdu. V opač-
nom prípade sa vystavujú riziku, že sa diskvalifikujú 
zo súboja o financie z Európskej únie na budúci rok. 
Farmári môžu svoj záujem o verifikáciu užívanej pôdy 
ohlásiť do 5. júla na MsÚ (I. posch, číslo dverí 18).
Len ten poľnohospodársky subjekt alebo farmár sa 
môže pre rok 2004 uchádzať o prostriedky na využívanú 
poľnohospodársku pôdu z Európskeho poľnohospodár-
skeho zabezpečovacieho a garančného fondu (EAGGF), 
ktorý uskutoční verifikáciu užívanej poľnohospodárskej 
pôdy organizovanú príslušníkom Regionálnym odborom 
MP SR. Verifikácia sa vykonáva osobným stretnutím 
s užívateľom pôdy, ktorý potvrdí užívateľský vzťah k po-
zemkom na mapových podkladoch registra pôdy. Naj-

menšia plocha, na ktorú je možné poberať dotácie, jednej 
súvislej poľnohospodárskej parcely, je stanovená MP SR 
na 0,3 ha. V prípade neuskutočnenia verifikácie pôdy ne-
bude mať užívateľ/ farmár možnosť sa uchádzať pre rok 
2004 o vyššie zmienené prostriedky. S očakávaným pri-
stúpením Slovenskej republiky do európskej únie v roku 
2004 začne aj v našej krajine fungovať dotačný systém 
EÚ. Podmienkou poberania prostriedkov Európskeho 
poľnohospodárskeho zabezpečovacieho a garančného 
fondu (EAGGF) slovenskými poľnohospodárskymi sub-
jektami je funkčný IACS (Integrovaný administratívny 
a kontrolný systém) k 1. januáru 2004. Kľúčovým fakto-
rom poberania dotácií viazaných na pôdu je plne funkčný 
a užívateľmi verifikovaný register pôdy – LPIS.
                                                                                   (red)

Počas turistickej sezóny 2003 plánuje Správa ces-
tovného ruchu (SCR) v Senci prijať 110 brigádnikov. 
Informovala o tom Ing. Silvia Škultétyová, ktorá 
je poverená riadením SCR. Poslancov Mestského 
zastupiteľstva v Senci oboznámila koncom júna o pri-
pravenosti správy na letnú turistickú sezónu. V tomto 
roku bude musieť SCR-ka vynaložiť viac financií na 
pracovné sily, pretože jej  Úrad práce v Senci neuvoľnil 
pracovníkov v rámci verejno – prospešných prác. 
V areáli Slnečných jazier sa budú orientovať turisti 
podľa tabulí nového informačného systému, ktorý 
SCR sčasti financovala z programu PHARE. Ing. S. 
Škultétyová uviedla, že SCR niekoľkokrát vyzvala 
hotely a chaty, aby sa do systému zapojili. Prihlásilo 
sa málo záujemcov. Orientačné tabule, ktoré sú vo 
veľmi zlom stave, pracovníci SCR odstránili. Tabule 
s pokynmi pre návštevníkov jazier chcú v mestskom 

podniku vyvesiť pri všetkých vstupných bránach. 
SCR uzavrela v tomto roku zmluvy na zabezpečenie 
záchrannej zdravotnej služby, vodnej záchrannej služ-
by s rovnakými organizáciami ako vlani. Ing. S. Škul-
tétyová vyzdvihla, že tohto roku zareagovali majitelia 
bufetov na teplé jarné počasie a začali prevádzkovať 
svoje zariadenia už koncom apríla. 
„Na základe dobrých skúseností s vybudovaním 
studne na severnej strane strediska sme sa rozhodli 
vybudovať studňu pri ďalšom sociálnom zariadení,“ 
informovala o ekonomickom opatrení Ing. S. Škultéty-
ová. Pre zabezpečenie letnej turistickej sezóny 2003 
sa SCR ďalej stará o zeleň, ubytovacie zariadenia 
a opravu a údržbu areálu.  Väčšina zariadení v areáli je 
pomerne stará a ich údržba si vyžaduje z roka na rok 
väčšie náklady, dozvedeli sa na júnovom zasadnutí 
seneckí poslanci.                                                  (kd)

SCR: Vlažný záujem chát a hotelov o informačné tabule 

Na meste možno vznikne oddelenie pre europrojekty

Farmári nedostanú dotácie hneď

Z diára vedenia mesta
- rokovanie s majiteľmi bytov Bautech ohľadom petície 
proti zbúraniu historického muriva v areáli bytov. Búranie 
sa pozastavilo.
- porada k zahájeniu letnej turistickej sezóny v Senci 
- rokovanie s Ing. Hackelom a Ing. Horným v Jánosomorja 
kvôli začiatku revitalizácie Slnečných jazier prebagrovaním
- zasadala komisia cestovného ruchu, na ktorej jej členovia 
preberali prípravu na letnú turistickú sezónu a objednávky 
na ubytovanie
- prijatie delegácie z Mosonmagyaróváru  na ZŠ Mlynská
- udelenie ocenenia najúspešnejším deťom v Senci
- zasadnutie bytovej komisie, na ktorej riešili neplatičov 
bytov a víziu výstavby nájomných bytov
- účasť na festivale súkromných základných škôl a na škol-
skej akadémii
- zahájenie letnej turistickej sezóny na Slnečných jazerách

- porady s vedúcimi odborov mestského úradu
- rokovanie s firmou Aurex ohľadom rozvojovej stratégie mesta
- jednanie s obyvateľmi Hečkovej ulice, ktorí protestujú 
proti výstavbe bytov 
- zasadnutie finančnej komisie - schvaľovanie žiadostí 
o odpredaj pozemkov
- zasadnutie podnikateľskej komisie
- zasadnutie sociálnej komisie (ohľadom vznikajúceho ma-
terského centra, prehodnocovania žiadostí o podporu)
- odovzdávanie Cien mesta za rok 2002 
- prijatie delegácie Moskovskej oblastnej Dumy, ktorá sa 
na Slovensku oboznamovala s Podunajským regiónom
- prijatie delegácie z miest Senj a Mosonmagyaróvár na 
Veľkom letnom karnevale 2003
- rokovanie s bratislavským županom Ľubom Romanom 
ohľadom polikliniky. Predseda Bratislavského samospráv-
neho kraja a zástupcovia mesta Senec sa zhodli na tom, že 
budova polikliniky by mala prejsť pod mesto Senec.
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INFO 
RRA Senec-Pezinok

Od 1. júna 2003 sa otvorila pobočka  RRA 
Senec - Pezinok – kancelária v Pezinku 
a pracujú v nej ďalší partneri pre všetkých, 
ktorí sa chcú aktívne podieľať na rozvoji 
oboch regiónov. Toto priblíženie sa k po-
trebám Malokarpatska je možné vďaka 
podpore VÚC, Bratislavského samospráv-
neho kraja.
                 Regionálna rozvojová agentúra 
                 Senec-Pezinok

Nová rubrika v Senčanovi
Milí čitatelia, pripravili sme pre vás v mest-
ských novinách novú rubriku, ktorá bude 
niesť veľavravný názov „Dokedy?“ Na 
pranier si v nej zoberieme predovšetkým 
nepriaznivý stav čohokoľvek - taký, aký 
ho poznáme dnes a vôbec nás neteší. 
Spoločne si položíme otázku, „dokedy?“ 
bude trvať. Samozrejme, nechceme ani 
zostať v plytkej rovine kritizovania. Pokiaľ 
vás niečo v meste trápi a neustále si opa-
kujete, dokedy to potrvá a snáď aj poznáte 
zázračný recept na nápravu – dajte nám 
vedieť.
Ako prvú tému sme si do novej rubriky vy-
brali čistotu mesta. Občania ju vnímajú ako 
prioritnú, na politických kandidátkach sa 
objavuje na popredných miestach. Koope-
rácia medzi občanmi a mestským úradom 
pri vytváraní čistého životného prostredia 
však býva komplikovaná. Vieme, že pra-
videlného upratovania mesta sa u nás 
ujali Senčania, ktorí sú v evidencii úradu 
práce. Každodenná skúsenosť ukázala, 
že len čo napríklad Námestie 1. mája upra-
cú, neprejde pár hodín a okamžite môžu 
začať zas. Rýchlosť, s akou dokážeme 
v Senci vrátiť vyčistené miesta do pôvodne 
neporiadneho stavu, je vraj obdivuhodná. 
Zmeniť vedomie nás všetkých, aby sme 
si zbytočne nevyrábali finančné náklady, 
sa jedným článkom v novinách nedá. 
Odľahčiť mesto napríklad od cigaretových 
špakov by sme mohli hneď. Nezávislý po-
slanec Peter Zváč nás upozornil na nápad 
v susednom meste. Nainštalovali tu smet-
né koše (na snímke), ktoré jasne kričia, že 
sú určené aj pre fajčiarov.                    (kd)

D  O  K  E  D  Y  ?

Na tému Slnečné jazerá a ich revitalizácia dis-
kutuje v Senci ktokoľvek. Na odborný názor, 
týkajúci sa seneckej problematiky č. 1, sme sa 
spýtali hydrobiologičky RNDr. Vlasty Onderí-
kovej, CSc. V 90. rokoch sa zaoberala vodou 
v Slnečných jazerách.

Pani Dr. Onderíková, podľa niektorých názo-
rov Slnečné jazerá zomierajú. V akej kvalit-
nej vode sa v skutočnosti kúpeme?
Do roku 1986 bola voda na Slnečných jazerách 
na úrovni I. a II. triedy čistoty. Voda mala vyso-
kú  priehľadnosť. Oživenie voľnej vody nebolo 
výrazné. Neskoršie sa voda znečisťovala, a to 
hlavne poľnohospodárskou činnosťou v Podu-
najskej rovine, na ktorej sa senecké jazerá na-
chádzajú. Vo vode narastali makroživiny, a to 
najmä dusík, menej fosfor, ktorý bol ale stále 
limitujúcim faktorom pre rozvoj fytoplanktónu 
a sinicového vodného kvetu. Zhoršovanie 
kvality vody v seneckých jazerách je potrebné 
pripísať tiež nedostatkom počas odkanalizo-
vania priľahlých chát. V týchto podmienkach 
narastalo aj hygienicky významné mikrobiolo-
gické oživenie vody jazier. Fekálne znečistenie 
vody bolo v hodnotách prekračujúcich III. trie-
du čistoty. Bylinožravé ryby, hlavne populácia 
amura bieleho, na kvalitu vody tiež negatívne 
vplývali. Zdravie rekreantov ohrozujú komáre, 
najmä parazitické druhy, patriace k rodom 
Anopheles a Aedes. Na vylepšenie daného 
stavu v kvalite vôd seneckých jazier je potreb-
né urobiť viacero opatrení. 

Sú spôsoby, ktorými môžeme jazerám 
pomôcť už dnes a negatívny trend aspoň 
čiastočne spomaliť? 
Z opatrení, ktoré môžu vylepšiť kvalitu vody 
už v súčasnosti, možno uviesť nasledovné: Na 
pobreží urobiť výsadbu vŕb Salix aqua. Okrem 
tejto výsadby aplikovať vŕby aj do ostrovov. Vo 
vhodných priestoroch vytvoriť tzv. vodné záti-

šie s nasadenými hydrofytmi a felofytmi, napr. 
lekno biele a iskerník veľký. Ďalej zaviesť ria-
denú rybnú obsádku s vyšším podielom drav-
cov a elimináciou amúrov, regulovať vodné 
vtáky (najmä labute), prebytočné množstvo 
makrofýl decimovať špeciálnymi kosačkami, 
hygienické zariadenia v rekreačných priesto-
roch podrobiť pravidelnej kontrole, znížiť po-
čet komárov likvidáciou liahnísk, čo sú napr. 
vyprázdnené konzervy, fľaše alebo iné malé 
priestory, v ktorých sa môže hromadiť voda 
počas prípadných dažďov. 

Kal zo Slnečných jazier pred pár rokmi odsá-
vali, dnes sa chystajú jazerá znovu prebagro-
vať, zajtra možno budú chcieť vyskúšať biolo-
gickú cestu. Ktorá z týchto metód vyčistenia 
vody je podľa vášho názoru najlepšia?
Niet žiadnej ideálnej metódy na revitalizáciu 
Slnečných jazier. Osobne si myslím, že okrem 
spomínaných opatrení by najviac poslúžila 
úprava sedimentov pomocou chemickotech-
nologických postupov. 

Máte informácie, akým spôsobom riešia 
revitalizáciu jazier, podobných tým senec-
kým,  v zahraničí?
Práve chemickotechnologický spôsob sa 
uplatňuje aj v zahraničí, napr. v Rakúsku, Čes-
ku, Nemecku, Nórsku, Dánsku. Vo Švédsku 
sa používajú okrem tejto metódy s úspechom 
špeciálne sacie bagre na ťažbu sedimentov. 
Počas tohto postupu sa kladie dôraz na čím 
menšie zvírenie sedimentov a prisávanie čo 
najmenšieho množstva vody z jazera.

Sú to naozaj len peniaze, ktoré v čistení 
jazier zohrávajú dôležitú úlohu?
Okrem peňazí zohráva dôležitú úlohu aj návrh 
opatrení a jeho nepretržitá realizácia.

Ďakujem za rozhovor.
                                           Kristína Dugovičová

Podľa hydrobiológa niet ideálnej metódy 
na vyčistenie jazier

Potápači z celého Slovenska, od Popradu 
až po Nové Mesto nad Váhom, a Českej re-
publiky sa opäť vrátili na Gulášku do Senca. 
Dôvodom tentokrát nebolo upratovanie, ale 
dvojdňové „mecheche“. Zraz  tu zorganizoval 
Zväz potápačov Slovenska a potá-
pačský klub Atol – Senec. V sobotu 
7. júna sa potápačské osadenstvo 
od juniorov až po veteránov zabáva-
lo súťažami, ktoré nemajú obdobu. 
Názvy ako hod vajcom, spiroskúška, 
boj v bahne, pitie pod vodou či „kam 
čert nemôže, pošle ženu“ dávajú tu-
šiť, že v nich častokrát išlo „o život“. 
Popri táborovom ohni znela potápa-
čom do uška živá hudba. Na druhý 
deň sa vrhli do vôd Hlbokého jazera, 
aby z neho vynorili „poklad Guláš-
ky“. Šťastný objaviteľ získal spolu 
s pokladom pozvánku do Egypta 
so zaplateným pobytom. Vyhliad-
kové lety, vodné lyže a iné atrakcie 

dali Zrazu potápačov Slovenska na Guláške 
takmer dokonalý punc exkluzívnej zábavy. 
Ďalší dôvod, prečo je Guláška jedným z naj-
obľúbenejším miestom potápania na Sloven-
sku a v Čechách.                                    (kd)

Potápačom išlo na Guláške o život

Deti i dospelých najviac bavil boj v bahne.
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Senčanka v Parndorfe
opäť zabodovala

V Parndorfe sa konala 21. júna dedinská 
slávnosť. Súčasťou slávnosti je aj medzi-
národný beh zdravia, ktorý prebieha celé 
dopoludnie. Presne o 12:00 sú víťazom 
odovzdané ceny za znenia slávnostných 
fanfár. Už štyri roky pravidelne slávnost-
né fanfáry hrá dychovka Senčanka. Po 
odovzdávaní cien začína kultúrny program 
pre všetky vekové kategórie. Súčasťou 
kultúrneho programu bolo aj vystúpenie 
dychovej hudby Senčanka, ktorá svojím 
účinkovaním zožala veľký úspech divákov 
(v Parndorfe). Účasť dychovky v Parndorfe 
je na základe družobnej spolupráce, ktorá 
trvá už od roku 2000.
                                         Nataša Urbanová

Maďarský nápis udrel do očí
V seneckej kaplnke sv. Trojice je nad oltárom 
nápis len v maďarskom jazyku. S rečníckou 
otázkou, ako to mohli slovenskí katolícki Sen-
čania dopustiť a kde pri vlaňajšej rekonštruk-
cii kaplnky vlastne boli, prišiel do redakcie 
mestských novín náš čitateľ (a nebol prvý). 
Zistili sme, že za to nemôžu ani Slováci, ani 
Maďari. Vysvetlenie je prozaické a kuriózne 
zároveň: slovenský nápis v kaplnke nebol ani 

pred opravou. Dekan Viliam Michalovič nám 
potvrdil, že pri rekonštrukcii sa do vzhľadu 
interiéra nerobili zásahy, oltár, obrazy i nápis 
obnovili do pôvodného stavu. Umelecký ma-
liar tu ponechal originálny text z roku 1718. 
Šíriace sa námietky vznikli pravdepodobne 
tým, že niektorí Senčania v kaplnke predtým 
nikdy neboli. Keď ju po vynovení zo zveda-
vosti navštívili, výrazný nápis nad oltárom im 
udrel do očí ako prvý.                               (kd)

Cenu mesta za rok 2002 prebrali z rúk pri-
mátora Karola Kvála vo štvrtok 26. júna štyria 
Senčania. S takmer hodinovým meškaním 
si jedným z najvyšších ocenení mesta uctil 
Róberta Kollárika, Mgr. Helenu Čajkovú, 
MUDr. Evu Hučalovú a Mgr. Pétera Kovácsa 
(na snímke zľava). Počkať museli, kým mest-

ské zastupiteľstvo uzatvorilo svoje júnové ro-
kovanie. V priestoroch Tureckého domu uvie-
dla udeľovanie ocenení Základná umelecká 
škola v Senci krátkym kultúrnym programom. 
Organista v rím.-kat. kostole a vedúci mládež-
níckeho speváckeho súboru Róbert Kollárik, 
dlhoročná učiteľka na umeleckej škole v Sen-

ci Mgr. Helena 
Čajková, členka 
S l o v e n s k é h o 
Červeného kríža 
v Senci MUDr. 

Eva Hučalová a dlhoroč-
ný pedagóg na Základ-
nej škole s vyučovacím 
jazykom maďarským 
v Senci Péter Kovács 
– sa na znak prijatia oce-
nenia zapísali do pamät-
nej knihy mesta Senec. 
Oceneným zablahoželali 
prítomní poslanci mest-
ského parlamentu.
                                   (kd)

Štvorica Senčanov s Cenou mesta za rok 2002

Kým Senčanka očarúva každoročne Ra-
kúšanov na dedinskej slávnosti v part-
nerskom Parndorfe, na Seneckom lete 
pravidelne predvádzajú ukážky bojo-
vých umení JIU JITSU Parndorfčania.

Letné sobotné popo-
ludnie 8. júna bolo 
priam stvorené na vy-
sviacku kaplnky Svätej 
trojice v Senci. Vlani ju 
predovšetkým 
zásluhou Spol-
ku sv. ruženca 
zrekonštruovali, 
k úvadzacej 
s l á v n o s t n e j 
svätej omši 
prišlo až teraz. 
Celebroval ju dekan 
seneckej farnosti 
PhMgr. Viliam Micha-
lovič a zúčastnila sa jej 
predovšetkým staršia 
senecká generácia. 
Krátko pred začiatkom 
slávnosti (na snímke) 
sme aj my mohli obdivovať vynovený interiér 
kaplnky. Zrekonštruovali ju za takmer 600 tisíc 

korún. Na obnovu historickej pamiatky z roku 
1718 prispeli početní sponzori. (kd)

Pred zrekonštruovanou kaplnkou svätá omša
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Zástupy jedným smerom sa pohybujúcich 
ľudí, rady na rozvoniavajúcu cigánsku a stále 
populárnu kofolu, vystúpenia známejšej hu-
dobnej skupiny. A ohňostroj. Typický obraz 
Seneckého leta za posledné roky, čo nového 
nás mohlo prekvapiť. Najnovšie otvárame na 
Slnečných jazerách turistickú sezónu, aby 
sme v skutočnosti pochovali letné počasie.
Vyše mesiac trvajúce tropické horúčavy 
vydržali do soboty 14. júna. Senecké leto 
2003 vítalo Senčanov, cielených i náhodných 
turistov. Počas pokojného dňa sa na malom 
a veľkom javisku obmieňal program domácich 
interpretov, vystupujúcich z družobných miest 
Senca či známych skupín. Symbolicky ho už 
krátko po obede odštartovala dychová huba 
Senčanka. Zážitok z open air vystúpenia si 
dožičili deti zo seneckých detských súborov 
Eso, Setas, Radosť a Klubáčik. Na malom 
pódiu mohli medzitým návštevníci obdivovať 
bojové umenie rakúskych hostí z Parndorfu 
či detskú tanečnú skupinu Country mostík. 
Diskotéková inšpirátorka Disko Jarka popra-
covala na zábave tak dôsledne, že čoskoro 
sa pred malým javiskom vytvorila početná 
skupina tancujúcich detí i dospelých. Po nej 
nastúpili rockové skupiny a pred pódiom to 
vyzeralo ako na hudobnom festivale. 
Iný žáner mohlo zhliadnuť masové publikum 
na veľkom pódiu. Mikrofón tu so šarmom 
sebe vlastným držala pevne v rukách Martina 
Ostatníková. Postupne na scénu uvádzala 
výbornú blues – rockovú skupinu Hen Hau-
se Band z partnerského Mosonmagyaróvaru 
a country skupinu Acoustik Flash - mladý 
akustický projekt s mimoriadnou dávkou in-
vencie. Tanečná skupina Clogg Show country 
dojem len podčiarkla. Kajzer a Meluš pridávali 
svoje skeče z Dereša. Sami humoristi boli pre-
kvapení, že napriek jazernej bariére pred ja-
viskom nadviazali s publikom rýchlo kontakt. 
Sled udalostí nebránil tomu, aby sa na scéne 
vystriedala hviezdna trojica slovenských 
skupín Desmod, Le Payaco a Horkýže Slíže. 
Ukázalo sa, že mladí ľudia, pre ktorých je 
podujatie večer určené, tiahli na jazerá najmä 
kvôli tej poslednej. Počas vystúpenia jednotky 
súčasnej hudobnej scény na Slovensku sa tu 
vytvoril jeden z najväčších návalov fanúšikov, 
aký doteraz Senecké leto zažilo. Tajomstvo 
úspechu Nitranov zrejme spočíva v tom, že 
živé koncerty hrajú mimoriadne radi a stále 
im na Slovensku podobné hudobné festivaly 
chýbajú. Vo vrcholiacich momentoch nestačili 
stánky obsluhovať a mladí ľudia sa sťažovali 
na smäd. Nasýtiť ich mal ohňostroj, ktorý sa 
presne o jedenástej večer začal rozplývať na 

nebi. Žiadne vážne výtržnosti ani zranenia po-
čas Seneckého leta oficiálne zdroje nehlásili. 
Nárok na reklamáciu mala Správa cestovného 
ruchu v Senci. Od ďalšieho dňa, ako začala 
vyberať vstupné, sa v našich zemepisných 
šírkach totiž výrazne ochladilo. 
Zlom však nastal ešte v noci Seneckého leta. 
Už  po niekoľkýkrát za posledné desaťročie 
to nebo v stoickom pokoji do rána nevydržalo 
a začalo pršať. V Senci sa od soboty šírili chýry 
o jedinom možnom vinníkovi - ohňostroji, kvôli 
nemu údajne mladí na diskotéke pravidelne 
moknú. Meteorológovia však teóriu, podľa 
ktorej pyrotechnické efekty vyvolajú dážď, od-
mietajú.  Na počasie majú podľa nich minimál-
ny vplyv a „leják“ nedokážu vyprodukovať už 
vôbec. Myšlienky na okamžitý odchod z dobre 
rozjazdenej akcie marili zvuky diskotéky, a tak 
dažďové vlny postupne testovali prah tolerant-
nosti mládeže. Tí najodolnejší vydržali až do 
druhej, tretej rána.                          
                                          Kristína Dugovičová

Senecké leto 2003, to boli Horkýže Slíže

Na Seneckom lete 2003 sa v čase hlavného 
koncertu nedalo ani hnúť. Kým hrubé odhady 
hovorili o vyše 10-tisícovej účasti, oficiálne si 
vstup na podujatie zaplatilo takmer 8 tisíc náv-
števníkov. Usporiadateľský Mestský úrad so 
Správou cestovného ruchu v Senci vyzbierali 
na vstupnom takmer 640 tisíc Sk. Miera náv-
števnosti prudko stúpla práve v čase vystúpe-
nia skupiny Horkýže Slíže, ktorá je momentál-

ne na vrchole svojej popularity. Drvivú väčšinu 
lístkov predali organizátori až v deň konania 
akcie. V predpredaji si zaobstarávali lístky 
väčšinou len podniky pre svojich zamestnan-
cov. Napriek avízam sa kopírované vstupenky 
neobjavili. Na mieste to však nechcelo väčšiu 
námahu, ak chcel niekto oklamať systém 
vpúšťania do areálu.                                    (kd)

Vstup na Senecké leto si zaplatilo 8-tisíc ľudí

Kým otvorené prírodné pódia neobľubu-
jú viacerí tanečníci, populárne tanečné 
skupiny zo Senca Eso a Setas (na sním-
ke) si nenechalo ujsť veľa divákov. Pridal 
sa k nim spevácky zbor Radosť.

Čerstvý otec päťmesačnej Izabely Robo Kaj-
zer s kolegom Ivanom Melušom krátko pred 
vystúpením v rozhovore s moderátorkou 
Martinou Ostatníkovou. Senčanom pred-
viedli osvedčené fóry z Dereša.

Desmod prichádzajú na Senecké leto! 
O pár minút začnú uvádzať do varu mla-
dých návštevníkov.

Len čo si členovia slovenskej skupiny, 
ktorú preslávil škandál okolo piesne „ha-
nobiacej“ Joža Pročka, pred vystúpením 
sadli, už rozdávali autogramy.

Fanúšikovia a fanynky slovenskej sku-
piny Horkýže Slíže obkolesili pódium zo 
všetkých strán.
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Výberové konanie na riaditeľa Správy cestov-
ného ruchu (SCR) v Senci zrušili. Do konkur-
zu sa v termíne prihlásili deviati uchádzači. 
Len dvaja z nich splnili požadované kritéria, 
a preto primátor konkurz zrušil. Medzi požia-
davkami uvádzalo mesto vysokú školu (smer 
cestovný ruch), prax v riadiacej a organizač-
nej práci, znalosť aspoň jedného cudzieho 
jazyka (angličtina, nemčina), bezúhonnosť. 
Proti stanoveným kritériám už písomne pro-
testovali poslanci klubu KDH. Nový konkurz 
na riaditeľa SCR vypíše mesto opäť do šies-

tich mesiacov. Členov výberovej komisie určí 
primátor Karol Kvál. 
Zrušenie konkurzu komentoval prvý muž Sen-
ca slovami, že príchod nového riaditeľa tesne 
pred alebo počas sezóny by nebol dobrý. Ako 
uviedol, vedenie mesta ešte nemá presnú 
predstavu, či SCR bude naďalej fungovať tak 
ako doteraz. Jej zlúčenie s Mestským kultúr-
nym strediskom v Senci označil za jednu z al-
ternatív. Podľa neho treba zvážiť aj nevýhody 
takéhoto kroku. Pokiaľ by k spojeniu dvoch 
mestských podnikov došlo, tak len z úspor-

ných ekonomických dôvodov.
Aktuálna turistická sezóna v areáli Slnečných 
jazier prebehne ešte pod taktovkou Ing. Silvie 
Škultétyovej, ktorú poveril primátor mesta ve-
dením SCR. Stolička šéfa mestského podniku 
zostala začiatkom roka prázdna po tom, čo 
riaditeľku SCR v Senci Helenu Nemcovú zvolili 
Senčania poslankyňou mestského parlamen-
tu. Podľa  zákona musel do šiestich mesiacov 
vyhlásiť primátor mesta výberové konanie 
na obsadenie pozície riaditeľa SCR.            (kd)
Anketu k téme uverejňujeme na s.8

Zrušili konkurz na riaditeľa SCR, ďalší vypíšu do pol roka

KARNEVAL
po senecky

Karnevalové oslavy sa vo svete spájajú s južan-
skými mentalitami Brazílcov, Talianov, Chor-
vátov. „Vedieť sa zabaviť“ je ľudská vlastnosť, 
ktorej intenzita rastie s klesajúcou zemepisnou 
šírkou. Veľký letný karneval hodnotíme ako ľu-
dový, v rámci Slovenska môžeme byť naň hrdí. 
Aký teda v roku 2003 vlastne bol? 
Pozdĺž Lichnerovej ulice sa krátko pred začiat-
kom sprievodu začínajú zdržovať diváci v „civi-
le“.  Budú s veľkou pravdepodobnosťou tvoriť 
95% účastníkov karnevalu. Možno sa boria 
s existenčnými problémami, na akciu prišli na 
poslednú chvíľu, nestihli si vymyslieť prevlek, 
nieto ešte masku zrealizovať. Alebo najlepšie: 
myslia si to (trápne) otrepané, že oni sú masky 
sami osebe, že „zhadzovať“ sa v mladšom veku 
neoplatí či v staršom veku nehodí. Preto sa, 
ošľahaní konzumným spôsobom života, prišli 
pozrieť na zvyšných 5% odvážnych. S kofolou 
či pivom v ruke čakajú, čím ich sprievod zas 
tohto roku prekvapí. Aby mohli zglosovať, či je 
lepší alebo horší než ten vlani. Masky postupu-
jú pešou zónou, platených účastníkov na mo-
torkách či mažoretky striedajú rozžiarené tváre 

škôlkárov a „trpiteľských“ žiakov miestnych 
škôl. Stopy po spontánnej radosti v neznáme. 
Akoby mladým ľudom recesia nič nehovorila. 
Karneval zachraňujú malé deti, ktorých ešte 
stále neopustila fantázia a radosť zo života. Zra-
zu sa zo sprievodu vynárajú do neba sa týčiace 
brčkavé účesy černošských parochní. Zubiaci 
sa Chorváti - akísi Jacksoń s Five - pricestovali 
z partnerského mesta Senj, známeho viacsto-
ročnou karnevalovou tradíciou. Keď sa ich 
pýtame, ako to so seneckým karnevalom tohto 
roku vyzerá, Chorvát Dinko súhlasne prikyvuje 
hlavou: „Je tu viac hudby a to je dobré.“ Neskôr 
v noci šokujú južania Lichnerovu spontánnym 
a divokým tancom na malom pódiu. Na chor-
vátskom karnevale bežné, v Senci rarita.  
Inak s karnevalom u nás, to je ako so sloven-
skými ľudovými rozprávkami. Ešte dnes s nami 
mnohými zatrasie pri pomyslení na hrôzo-
strašné kresby z Dobšinského kníh rozprávok. 
O scénach, v ktorých draky žrali princezné 
a macochy urezávali dcéram päty, nehovoriac. 
Aj senecký karneval roku 2003 zrejme pozna-
čila ponurá atmosféra ekonomických opatrení. 
Ovládli ho „temné sily“. Čarodejníci z príbehu 
o Harry Potterovi alebo čertíci boli milení 
a vtipne roztomilí. Zato málokoho esteticky 
očaril pohľad na deti imitujúce šedé stránky 
súčasného sveta - skládky či bezdomovcov. 
Niektoré masky v Senci kontrastovali s fareb-
nosťou, veselosťou a estetickým vkusom iných 
karnevalov vo svete. Kde už dávno pochopili, 
že z praktických a lichotivých masiek sa ni-
komu nebude chcieť vyzliekať, zostanú v nich 
bárs aj celú noc a budú inšpirovať ďalších. 
Napriek všetkým úskaliam by mal primátor (tiež 
nebol v maske) udeliť cenu mesta všetkým 
tým, ktorí to so seneckým karnevalom zvládajú 
ďalej a spoluvytvárajú tradíciu. O sto rokov im 
možno budú za ňu pravnuci vďační. V časoch, 
keď budú smiešni všetci tí, čo prídu na podu-
jatie so slovami: „Tak a teraz ma bavte!“ Zatiaľ 
karneval po senecky pôsobí tak, ako by sme 
znásilňovali národnú mentalitu, ktorá na podob-
ný druh zábavy nie je stavaná. Ako sme mohli aj 
v roku 2003 vidieť, cigánska pri stánkoch slávila 
väčší úspech ako legendárna hudobná skupina 
Vidiek na hlavnom pódiu. To je karneval po slo-
vensky. Organizačný štáb by mal porozmýšľať 
nad zmenami v dramaturgii podujatia. V MsKS 
očakávajú každý dobrý nápad. Mimochodom 
- bubenícká šou z Čiech, ktorú si nenechali ujsť 
hudobní fajnšmekri na hlavnom námestí, bola 
fantastická!                     
                                          Kristína Dugovičová

Zájazd vyhrala špina
Originalitu a zmysel pre vlastnoručnú výrobu 
hodnotila karnevalová porota. V zložení Anna 
Lieskovská (MsKS v Senci), Ľubica Fialová 
(Senecký profil), Jana Turanská (Kuriér) a Ga-
briel Škriečka (ZUŠ) udelila prvú cenu maske 
„Špina“. Dve dievčatá tak získali víkendový po-
byt na chate v Turci pre štyri osoby, do súťaže 
ho venovala CK Tricio. Medzi ďalšími ocene-
nými boli čertíci zo ZŠ Tajovského, Kleopatra 
s družinou, Vínna réva (Špeciálna základná 
škola), Alegorický voz firmy Arbor, Rublesovci, 
Tekvica, Rokfortská škola. Čakali na nich ceny 
ako napr. pohostenie v reštaurácii Marathón, 
voľné vstupenky do seneckého amfiteátra, na 
tenisový kurt a beach volejbal, permanentky 
na Slnečné jazerá, týždenný pobyt na Slneč-
ných jazerách na chate Olympic, tričká s kar-
nevalovým logom.                                       (kd)

Moderátor karnevalu Noro Meszároš s Ja-
nou Žilincovou z organizačného štábu.
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Ľubomír Motyčka,
šéfredaktor časopisu Cestovateľ: 

Spojenie kultúry a cestov-
ného ruchu sa neosvedčilo
Kto môže podľa vás postaviť areál Slnečných 
jazier na nohy?
Rozvoj Slnečných jazier dolhodobo stagnoval. 
Stal sa zdrojom všelijakých špekulatívnych príj-
mov, pričom mesto z toho nemalo nič, alebo len 
málo. Na nohy môže jazerá postaviť len človek, 
ktorý má podporu, dôveru a nebojí sa ísť hoc aj do 
konfliktov. Je to pritom človek, ktorý jazerá dôver-
ne pozná, vie, ako na nich funguje aj šedá ekono-
mika, je komunikatívny a dostatočne trpezlivý.

Kto by mal stáť na čele?
Manažér, ktorý chce na jazerách aj sám veľa za-
rábať, avšak na základe ich rozvoja a zvyšovania 
ziskov.

Ktoré kritéria musí spĺňať?
Musí byť taktik, lebo v miestnych pomeroch to 
inak nejde. Musí byť dostatočne tvrdý, aby vedel 
odstavovať pijavice, musí byť znalý problematiky 
cestovného ruchu a musí mať aj dostatočnú úro-
veň poznania sveta. Samozrejme, že to musí byť 
aj vzdelaný a kultivovaný človek, ktorý veľmi dob-
re vie, kde a kým je klamaný, usmieva sa pritom 
a robí opatrenia, aby sa situácia zmenila.

Je nutné, aby mal odborné vzdelanie v cestov-
nom ruchu?
Aké odborné vzdelanie? Mal by byť odborník 
na kvalitu vody, na hotelierstvo, na odhaľovanie 
organizovaného zločinu, na chytanie malých zlo-
dejov, na hygienu? Pomôže mu v tomto prípade 
nejaká odborná vysoká škola? Teoreticky by to 
mohla byť škola cestovného ruchu. Tá je však bez 
potrebnej praxe a rozhľadenosti úplne nanič. Tak 
ako každé vzdelanie neuplatnené v praxi. Poznám 
priveľa úspešných manažérov v cestovnom ruchu, 
ktorí nemajú príslušné vzdelanie. Tu ide o vrcholo-
vú funkciu, kde sú dôležitejšie také otázky ako ria-
diaci talent, tvrdosť spojená s komunikatívnosťou, 
šikovnosť pri uplatňovaní nových poznatkov v praxi 
a podobne. O kritériách na túto funkciu som sa 
vlastne už vyjadril.
Nech to znie akokoľvek čudne, špecializované 
odborné vzdelanie je viac pre vykonávateľov 
v praxi, pre stredné riadiace kádre, ktoré majú 
do detailu poznať problematiku. Iné už je, že to im 
škola tiež nedá.
Na vrchole musí byť osobnosť, ktorá rozumie 
celku a nemusí ovládať detaily. Na to sú zamest-
nanci.

Čo si myslíte o návrhu zlúčiť SCR a MsKS v Senci?
Zaujímavý vývoj. V Banskej Bystrici sa práve pod-
nikajú kroky na oddelenie týchto dvoch činností. 
Kultúra a cestovný ruch síce patria do značnej miery 
k sebe, ale za istých okolností jedno môže škodiť 
druhému. V Banskej Bystrici chceme cestovný 
ruch osamostatniť, pretože je to veľmi perspek-
tívne podnikateľské odvetvie a je v záujme mesta 
i jeho občanov, aby fungovalo to, čo je perspek-
tívne. Spojenie jedného s druhým sa jednoznačne 
neosvedčilo.

Aké kritéria by mal podľa vás spĺňať nový šéf 
Správy cestovného ruchu (SCR) v Senci? 
V prvom rade by to mal byť manažér a človek, 
ktorý pozná Slnečné jazerá, vie, o čom to je, 
pozná prepojenia. Človek, ktorý sa nebojí za-
viesť nové praktiky, pretože sa to tu už niekoľko 
rokov robí stále rovnako. Ako sa hovorí, nová 
metla by mala dobre zametať. Nový šéf SCR 
by nemal mať žiadne väzby na predchádzajúce 
vedenia ani mesta, ani SCR. Mal by mať plnú, 
samostatnú moc a nebáť sa urobiť rázne opat-
renia, ktoré Slnečné jazerá potrebujú ako soľ. 

Aké dôležité je odborné vzdelanie v cestov-
nom ruchu?
Určite je vítaná prax v cestovnom ruchu, ale 
nedával by som to ako podmienku, pretože 
v prvom rade to musí byť dobrý manažér, ktorý 
vie, že jedna a jedna sú dve. Tu o nič iné nejde, 
len o sedliacky rozum, vedieť si spočítať plusy 
a mínusy. Vieme dobre, že dnes v cestovnom 

ruchu pracujú veľmi úspešne ľudia, ktorí nikdy 
cestovný ruch neštudovali. 

Čo si myslíte o návrhu zlúčiť SCR a MsKS 
v Senci?
Veľmi ťažko sa mi hovorí, čo si myslím o nie-
čom, o čom nič neviem. Keď som sa na komi-
sii cestovného ruchu na toto priamo pýtal, tak 
som dostal odpoveď, že je to v štádiu prípravy, 
a keď to bude pripravené, budú nás informo-
vať. Čiže bez možnosti, aby sme my do toho 
niečo vôbec povedali. Takže sa k tomu neviem 
vyjadriť, lebo neviem, ako to má prebehnúť, čo 
to má znamenať a hlavne nevidím v tom nijaký 
logický význam. 

Zdá sa vám, že sa informácie zatajujú?
Určite si myslím, že verejnosť o tom, čo sa tu 
deje, vôbec nie je informovaná. Pracuje na 
tom veľmi úzky tím ľudí, ktorý si nedá do toho 
nič povedať.

Aký by mal byť z pohľadu chatára nový šéf 
Správy cestovného ruchu v Senci?
Veľmi ťažká otázka. Na to, aby sa niekto po-
staral o brány a strážnikov, netreba riaditeľa 
Správy cestovného ruchu. Na to treba jedného 
šikovného technika, ktorý bude po areáli be-
hať, naháňať ľudí a riešiť to. Riaditeľ SCR by mal 
reprezentovať, snažiť sa dotiahnuť na Slnečné 
jazerá kapitál a urobiť, čo sa dá. Nemusí byť vy-
sokoškolák, ale človek s praxou v cestovnom 
ruchu, ktorý by zmenil dosiaľ veľmi zlý systém. 
Najlepšie, aby bol Senčan, ovládal minimálne 
jeden svetový jazyk, aby vedel, ktorým sme-
rom musí ísť. Vytvoriť katalóg, riešiť značenie, 
dopravu na Slnečných jazerách - to sú myšlien-
ky, ktoré treba realizovať. Riaditeľ SCR musí byť 
obchodník, ktorý sa vie rozbehnúť. Zbytočne 
tam bude konzervatívny vysokoškolák. Riaditeľ 
musí jednať na inej úrovni a riešiť veľké problé-

my, aké sú napríklad aj medzi chatármi.

Pozdáva sa vám návrh spojiť SCR a MsKS 
v Senci, o ktorom sa v kuloároch hovorí?
Osveta by mala byť osve a nemá sa čo spájať 
s cestovným ruchom. To je môj názor. Skôr 
urobiť spoločnosť s ručením obmedzeným 
alebo akciovú spoločnosť s väčšinovým po-
dielom mesta, k tomu najsilnejšie chaty, ktoré 
tam vložia určitý kapitál. Nech tam dajú pro-
jekty, nech točia peniaze... Najväčší smútok je 
ten, že všetci na Slnečných jazerách zarábajú 
slušné peniaze, ale mesto tam zarobí mini-
mum, pretože má veľké réžiu. Tak ho od toho 
odťažme a vymyslime niečo iné. Vytvorme inú 
skupinu ľudí a nie to, čo tu fungovalo dvadsať 
rokov a nič sa tu nezmenilo. Keď dnes mesto 
nevládze utiahnuť chod jazier, nech mu po-
môžu tí, ktorí tam zarábajú. 

Ing. Zoltán Kovács, CK Seneca a člen komisie cestovného ruchu: 

Verejnosť nie je informovaná

Jaroslav Kopriva, chata Slovenského rozhlasu v areáli Slnečných jazier: 

Chaty a hotely zarábajú, SCR-ka nie

Kto by mal podľa vás stáť na čele Správy 
cestovného ruchu (SCR) v Senci, ktorá pre-
vádzkuje areál Slnečných jazier? Je nutné, 
aby mal budúci šéf SCR odborné vzdelanie 
v cestovnom ruchu?
Nie každému pomôže vzdelanie. Videla som 
na Slovensku i v zahraničí objekty a areály 
s bohatou ponukou služieb. Pri menších are-
áloch s menšou kapacitou ubytovania som 
sa stretla s ľuďmi, ktorí neštudovali cestovný 
ruch, ale cestovali a videli aj viac ako vlastnú 
záhradu. Rozhodne im nechýbala predsta-
vivosť, záujem, nadšenie a  podnikavosť. 
V rámci nášho Občianskeho združenia Vypni-
te celoslovensky školíme ubytovateľov a ľudí 
zaujímajúcich sa o prácu v cestovnom ruchu. 
Neustále opakujeme: Je rok 2003, ak chceme 
byť konkurencieschopní, zvýšme štandard 
našich služieb. Páčila sa mi veta našej uby-

tovateľky z Liptovského Jána, ktorá vytvorila 
výborný, i keď malý areál: ,,Vychádzala som 
zo svojich nárokov.“ Úroveň jej ubytovacích 
a doplnkových služieb korešponduje s jej 
krédom. Šéf správy cestovného ruchu by mal 
byť náročný!
Ako hodnotíte návrh zlúčiť SCR a Mestské 
kultúrne stredisko v Senci, o ktorom sa 
primátor mesta zmienil na pôde mestského 
zastupiteľstva?
Kultúra a cestovný ruch, má to mnoho súvis-
lostí. Prioritne by som navrhovala zlepšiť úro-
veň Turistickej informačnej kancelárie (TIK) 
popri SCR. Stačí zájsť do Bratislavy alebo do 
Kremnice a prídete na inšpirácie. Súčasný TIK 
je socialistický. Mohol by byť ziskový a štýlový 
i jedinečný. Senec je zaujímavý región, pokiaľ 
viem, tak súčasné vedenie TIK-u má pár skve-
lých nápadov...

Gabriela Revická, CK Tricio: 

Šéf SCR by mal byť náročný

Pripravila Kristína Dugovičová

A N K E T A
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Po úspechu nultého ročníka verejnej ukážky ko-
ordinovaných záchranných a bezpečnostných 
zložiek sa 31. mája uskutočnil na Slnečných 

jazerách – JUH 1. ročník podujatia. V rámci dňa 
nazvaného Záchranné zložky deťom uvideli 
návštevníci ukážky jednotlivých záchranných 
a bezpečnostných zložiek. Účastníkmi pod-
ujatia boli Dopravná zdravotná a záchranná 
vodná služba Martišovič – Bednárik, Vojenská 
polícia Bratislava, International Rescue System, 
Hasičský a záchranný zbor v Senci, Dobro-
voľný hasičský zbor, Záchranná a dopravná 
zdravotná služba Bratislava – stanica Senec, 
Mestská polícia v Senci, Klub potápačov Pic-
card v Senci, Slovenský Červený kríž v Senci. 
Garantom podujatia bolo mesto Senec a na 
organizovaní participovala Správa cestovného 
ruchu v Senci. Počas celého konania podujatia 
sa zúčastnili rôznych súťaží žiaci zo základných 

škôl na Mlynskej, Tajovského ulici a Alberta 
Molnára v Senci. Deti si mohli pozrieť výstavu 
techniky a pomôcok zložiek, ktoré boli na podu-
jatí.                                                                   (kd)

Ako je to 
s www.senec.sk?

Na začiatku bolo nadšenie dvoch priateľov, ktorí sa 
rozhodli urobiť niečo pre naše mesto. Rozvojom 
Internetu a informačných technológií na Slovensku 
pribúdali www-stránky rôznych spoločností, organi-
zácií a jednotlivcov, ktorí pochopili možnosti a výho-
dy tohto informačného média. Otvorili sa možnosti 
podávať informácie pre veľmi veľké množstvo ľudí 
na celom svete, kdekoľvek žijúcich a akokoľvek ho-
voriacich. A v tom čase sme si povedali, že nášmu 
mestu, obyvateľom a návštevníkom by veľmi pomohli 
informácie, ktoré by mali kedykoľvek nadosah – klik-
nutím na http://www.senec.sk. Bola by to prezentácia 
mesta pred okolitým svetom, poskytovala by infor-
mácie o spoločenskom dianí v meste, kultúrnom 
a športovom programe, dôležitých inštitúciách, pod-
nikateľoch, spoločnostiach a predovšetkým by pomá-
hala prilákať turistov ponukou ubytovacích zariadení 
a ďalších možností, ktoré nám naše rekreačné mesto 
ponúka. Zanietili sme sa pre túto myšlienku a začali 
sme pracovať na jej realizácii. 

Stránka začala priťahovať turistov
Náš elán na chvíľu zmrazil len prístup bývalého vede-
nia mesta, kde o Internete ešte veľa nepočuli a naše 
zanietenie po prvých stretnutiach nepochopili. Museli 
sme ich pol roka presviedčať o výhodách a možnos-
tiach mestských internetových stránok. Nakoniec sa 
projekt schválil a my sme sa pustili do práce na prvej 
verzii internetových stránok nášho mesta. Začali sme 
spolupracovať s Ing. Natašou Urbanovou zo Správy 
cestovného ruchu v Senci, zbierali sme informácie, 
prepisovali materiály písané na písacom stroji, zbie-
rali fotografie, vytvárali štruktúru a grafickú podobu 
stránok. Po mesiaci tvrdej práce tu boli prvé výsledky 
a rok 1999 sa dá zapísať do kroniky ako „prvá prezen-
tácia mesta Senec na Internete“. Bol to naozaj dobrý 
pocit, keď sme sa dozvedali, že zahraniční hostia 
získavali kontakty na ubytovanie pomocou našich 
internetových stránok, študenti oceňovali texty o his-
tórii mesta, alebo získavali informácie o kultúrnych 
udalostiach a programe kina.

Aktualizácia minimálna
Vedeli sme však, že stránky musí tvoriť ich aktuálny 
a zaujímavý obsah. Naše nadšenie pomaly upadalo, 
keď sme museli vyslovene bojovať o materiály pre 
program kina, o kultúrnom a športovom dianí, neho-

voriac o nezáujme organizácií, spoločností a súkrom-
ných firiem zapojiť sa do tohto projektu. Zahadzovali 
tak aj možnosť vlastného profitu a propagácie svojich 
služieb. Po roku sme museli len horko zaplakať, na 
mestskom úrade na nás nemali čas, pani Urbanová 
bola zavalená kopcom ďalších povinností a aktuál-
nosť stránok sa pomaly začala vytrácať. Mrzelo ma, 
keď som musel namiesto aktuálneho programu kina 
zverejniť text: „Program kina, bohužiaľ, nebol do 
dnešného dňa dodaný.“.
Pred rokom si to naše bývalé vedenie konečne uve-
domilo a začalo konať. Škoda, že len nepriamo som 
sa dozvedal námietky na naše stránky, nikto nemal 
záujem sa so mnou priamo rozprávať. Riešením bolo 
oslovenie málo známej spoločnosti, ktorá dostala 
objednávku na vytvorenie nových stránok. To, že táto 
spoločnosť sa priamo tvorbou www stránok neživí, 
asi nebolo podstatné. 

Kritiku nevypočuli
Mal som možnosť vidieť prvý grafický návrh stránok, 
ten sa vôbec nelíšil od toho, čo je momentálne na 
našich stránkach. O umeleckom cítení a majstrovstve  
mladého grafika si môže urobiť obraz každý sám. 
Keďže mi vtedy ešte záležalo na vzhľade a kvalite 
našich stránok, rozhodol som sa vytvoriť v spolupráci 
s kolegom grafikom konkurenčný návrh a dať proti 
ponuku na vytvorenie novej verzie web stránok. Roz-
hodnutie to vôbec neovplyvnilo, zrejme bolo dopredu 
jasné. Výsledok je momentálne na internete. Počas 
tvorby som mal možnosť testovať novú verziu, bo-
hužiaľ, moje pripomienky na technické riešenie dodá-
vateľská firma vôbec nevypočula. Pokiaľ môžem byť 
konkrétny, tak mojou prvou námietkou 
bola nekompatibilta stránky s inými 
prehliadačmi než Internet Explorer. 
Keď si pozriete stránku www.senec.sk 
v Netscape (druhom najpoužívanej-
šom prehliadači na Slovensku), tak ju 
nespoznáte. Ďalej som pripomienkoval 
spomalené odozvy na zobrazovanie 
jednotlivých podstránok, kde nepomo-
hol ani nákup nového výkonnejšieho 
servera. Pravda je taká, že to, čo máte 
možnosť na www.senec.sk vidieť, je 
produkt jednej zahraničnej spoloč-
nosti, ktorá robí univerzálne riešenia 
web stránok a slovenský dodávateľ si 
ho jednoducho zakúpil a predal ďalej. 
Dá sa formou tzv. modulov prispôsobiť 
akejkoľvek štruktúre. Takéto univerzál-
ne riešenia majú jednu nevýhodu, sú 

zbytočne robustné a nie príliš optimálne. Venujem 
sa profesionálne programovaniu dynamických web 
stránok už pár rokov, keď som mal možnosť nahliad-
nuť do samotného php a sql kódu, tak som sa nestačil 
čudovať, koľko zbytočného kódu sa tam nachádza. To 
potom spôsobuje dlhé odozvy na zobrazenie samot-
nej web stránky. Moju kritiku vtedy nikto nevypočul, 
mesto podpísalo preberací protokol a nový web pro-
jekt bol uvedený do prevádzky. 

História sa opakuje
Myslel som, že aspoň o aktuálnosť informácií sa 
konečne začne niekto z mesta starať. Moje skon-
štatovanie po roku – história sa opakuje. Spravujem 
naďalej tie isté informácie spred pár rokov, za ten čas 
som snáď len menil kultúrny a športový program, 
pridával nové čísla časopisu Senčan a zverejňoval 
informácie zo stretnutí zastupiteľstva mesta. Snáď 
jedna pozitívna zmena – konečne mi začali posielať 
program kina aspoň dva dni pred začiatkom mesiaca. 
Moje presvedčenie, že situácia sa jedného dňa zmení 
a ľudia si uvedomia význam mestských stránok ma 
však neopúšťa. 
Na záver by som sa chcel poďakovať pani Ing. Nataše 
Urbanovej, ktorá si aj napriek iným pracovným po-
vinnostiam našla čas na poskytnutie informácií pre 
web stránku, pánovi Ing. Ivanovi Fialovi z PC-bloku 
za profesionálny prístup a ústretovosť pri dodávaní 
podkladov pre internetovú verziu mesačníka Senčan 
a samotnej redakcii Senčana za možnosť zverejnenia 
môjho článku.
                                                            Bc. Štefan Pap

Hasiči, policajti, záchranári pre deti
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Popri viacerých informačných projektoch rozvíja 
Základná škola na Mlynskej ulici spoluprácu so zahra-
ničnými školami na čisto nevirtuálnej úrovni. V piatok 
6. júna jej priestory navštívili učitelia  z „Mora – Ferenc 
– Grundschule“ v Mosonmagyaróvári. Senecká škola 
sa na základnú školu v družobnom meste Senca v Ma-
ďarsku nakontaktovala, slovo dalo slovo a počiatočné 
spoznávanie začína prerastať do aktívnej spolupráce.
Obe školy sa počtom žiakov a učiteľov podobajú. Na 
maďarskej základnej škole v Mosonmagyaróvári od 
prvého ročníka vyučujú nemecký jazyk. Germano-
fónni pedagógovia a lektori z Rakúska zabezpečujú  
vysokú úroveň výučby cudzieho jazyka. Školy aj 
v tomto prípade spojil internet, ktorým sa na maďar-
skú školu nakontaktovali Senčania z Mlynskej. „Hneď 
na druhý deň nám poslali pozvánku na nemecký ples. 
Tak sme sa čudovali, či to nie je chyba, ale keď sme 
prišli, naozaj sme zistili, že sa nachádzame na pôde 
školy nemeckej menšiny so zameraním na výučbu 
cudzích jazykov. Vymenili sme si prvé základné údaje 
o školách“, uviedla riaditeľka ZŠ na Mlynskej ulici 
Mgr. Ema Petrovičová. Návštevu autobusu učiteľov 
z Mosonmagyaróváru uvítali žiaci seneckej ZŠ kultúr-
nym programom. Po prehliadke mesta si prezreli aj 
priestory školy v Senci. Ako nám prezradila riaditeľka 
Mgr. E. Petrovičová, maďarskí kolegovia konštatovali, 

že odborné učebne, najmä informačných technológii,  
sú na slovenskej škole vybavené lepšie. Pri neformál-
nom posedení učiteľov oboch miest nastala chvíľa na 
výmenu skúseností. „Telocvikári boli veľmi aktívni, 
dohodli si vzájomnú výmenu na športových turnajoch 
a hovorili o pobyte na lyžovačke v našich horách,“ 
povedala riaditeľka. Pri zorganizovaní návštevy prilo-
žili škole pomocnú ruku občianske združenie Educa, 
Roman Voško z aktívu rodičov či Mestský úrad v Sen-
ci.  Na jeseň by si podobnú návštevu mali zopakovať 
Senčania v Mosonmagyáróvári. Ako uviedol riaditeľ 
maďarskej školy Zoltán Makk, intezívne partnerské 
vzťahu udržuje „Mora – Ferenc – Grundschule“ tiež 
s rakúskym Fraunekirchenom. „Každý rok robíme 
detský tábor pri Dunaji. A pozývame doň žiakov 
z partnerských škôl. Sú aj ďalšie formy spolupráce, 
žiaci si navzájom píšu listy, spoločne podnikáme 
výlety. Navštívili sme tak Viedeň alebo Budapešť,“ 
podotkla na pôde seneckej školy učiteľka nemčiny 
Christina Dobó. Pre družobnú školu vytvorili osobitnú 
kategóriu v Mosonmagyaróváre, napr. aj v recitačnej 
súťaži. K partnerským mestám pridali Senec aj vďaka 
tomu, že išlo o partnerské mesto. „Vzťahy medzi se-
bou môžeme rozvíjať aj takouto formou. Čím bližšie 
sme k sebe, tým je to pre nás výhodnejšie,“ povedali 
maďarskí pedagógovia.                                         (kd)

Na Mlynskej začiatok novej cezhraničnej spolupráce

Reprezentujú mesto a šíria jeho dobré meno aj mimo 
neho. Deti, ktoré zodpovodne pristupujú k práci a dosa-
hujú v seneckých školách a na rôznych súťažiach kvalitné 
výsledky. Odmenou im čiastočne môže byť poďakovanie 
mesta Senec. V piatok 6. júna, krátko po sviatku Medziná-
rodného dňa detí, si ho prebrali na pôde Mestského úradu 
v Senci z rúk viceprimátorky Heleny Nemcovej. V zaplne-
nej sobášnej sieni ich čakala s ďakovným listom aj vecná 
pozornosť. Medzi takmer šesťdesiatkou ocenených boli 
víťazi okresných a krajských kôl vedomostných súťaží, 
olympiád, prehliadok umeleckej tvorivosti, celosloven-
ských súťaži alebo iná reprezentácia mesta doma a v za-
hraničí.                                                                       (kd)

Najúspešnejší žiaci seneckých škôl
za školský rok 2002/2003
Simona Horváthová (prvá v okresnej olympiáde anglic-
kého jazyka), Marian Volovár (prvý v okresnej geogra-
fickej olympiáde), Tomáš Takács (prvý v okresnej geo-
grafickej olympiáde), Patrik Schramko (prvý v okresnej 
fyzikálnej olympiáde), Hana Miháľová (prvá v okresnej 
pytagoriáde), Viera Bertoková (prvá v okresnej matema-
tickej olympiáde), Lucia Krajčovičová (prvá v okresnej 
olympiáde anglického jazyka), Petra Pálfyová (prvá 
v krajskom kole Hviezdoslavovho Kubína), Matej Fülöp 
(prvý a 100% úspešný v medzinárodnej matematickej 
súťaži Matematický klokan), Michaela Wodzinská (prvá 
v okresnom kole súťaže Európa v škole), Daniela Glava-
ničová (prvá v okresnom kole súťaže Európa v škole), 
Zuzana Bakušová (prvá v okresnej pytagoriáde), Janka 
Šipošová (prvá v okresnej pytagoriáde), Nina Poórová 
(prvá na majstrovstvách Slovenska v Rafte), Ľubomír 
Krcho (prvý v krajskom kole atletiky), Tomáš Varga 
(prvý v okresnej matematickej olympiáde), Dávid Szarka 
(prvý v okresnej matematickej olympiáde), Beatrix Var-
gaová (prvá v celoslovenskom kole Matematickej súťaže 
MAKS), Katarína Kissová (prvá v okresnej olympiáde 
v nemeckom jazyku), Lucia Lengyelová (prvá v kraj-
skom kole súťaže Poznaj slovenskú reč), Zuzana Ballá-
nová (prvá v krajskom kole v biatlone), Zsolt Meszáros 
(prvý v krajskom kole v biatlone), Silvia Slobodová (prvá 
v krajskom kole v dvojboji), Mladí záchranári CO (prví 

v krajskom kole), Loreta Solgayová (prvá v krajskom 
prednese poézie), Emil Stojka (prvý v krajskom predne-
se prózy), Tomáš Kardoš (prvý na celoslovenskej súťaži 
v hre na violončelo), Kristián Oláh (prvý na celosloven-
skej súťaži v hre na violončelo), Petra Mazúchová (druhá 
na celoslovenskej súťaži v hre na klavír), Anita Zborková 
(druhá na celoslovenskej súťaži v hre na klavíri), Judit 
Bárdosová (druhá na celoslovenskej súťaži v hre na 
klavíri), Mária Balcová (tretia na celoslovenskej súťaži 
v hre na klavíri), Iľja Takács (druhý na medzinárodnej 
speváckej súťaži), Rita Kosorúsz (medzinárodná vý-
tvarná súťaž Zelený svet), Denis Bosnič (prvý v okresnej 
olympiáde v anglickom jazyku), Michal Božík (prvý 
v okresnej geografickej olympiáde), Daša Fialová (prvá 
v okresnej olympiáde v nemeckom jazyku), Michaela 
Guzmická (prvá v okresnej olympiáde v anglickom 
jazyku), Dáša Pätoprstá (prvá v okresnej olympiáde 
v nemeckom jazyku), Jakub Rohár (prvý v krajskej 
geografickej olympiáde, úspešný riešiteľ v rámci SR), 
Dávid Varga (majster SR v šachu), Sandra Trabáková 
(tretia v medzinárodnej súťaži v plávaní, prvá na Veľkej 
cene Jihlavy a Ostravy a pohár mesta Hodonín), Kristína 
Slobodníková (prvá v krajskom biatlone) Jozef Szabo 
(prvý v krajskom prednese), Eva Strešňáková, Ildikó 
Nagyová, Marta Nagyová, Annamária Kissová (všetky 
za medzinárodnú súťaž v Budapešti Dejiny umenia), Dia-
na Džavíková (prvá v okresnej olympiáde v anglickom 
jazyku, práca v medzinárodnom projekte „Ako založiť 
podnik v Európe“), Peter Kozel, Marek Paulech (obaja 
za prácu v medzinárodnom projekte „Ako založiť podnik 
v Európe“), Michal Krajčovič (prvý v okresnej dejepisnej 
olympiáde), Petra Petríková, Adriana Simonová.

Ocenili najlepších žiakov seneckých škôl

Zvuková aparatúra 
pre pážatá

Zástupca speváckeho zboru Radostné 
pážatá preberá od viceprimátorky Heleny 
Nemcovej a poslanca mestského zastupi-
teľstva Gabriela Agárdyho dotáciu mesta 
v podobe zvukovej aparatúry.                                                   
                                                              (red)

Kristus v Senci zmokol
Rocková opera o posledných dňoch Ježi-
ša Krista sa dostala až na dosky otvore-
ných priestranstiev. Pod názvom „A meg-
feszitett“ sa 13. júna predviedli maďarskí 
muzikáloví herci Felvidéki Rockszínpad 
v seneckom amfiteátri. Najprv sa s di-
vákmi a účinkujúcimi pohrala príroda. Po 
týždňoch tropických horúčav sa večer 
pred predstavením spustil na mesto dážď. 

Kulisári sa na scénu dostali s oneskorením 
a predstavenie začali s takmer hodinovým 
časovým sklzom. Napriek tomu takmer 
všetci trpezlivo vyčkali a oplatilo sa. Zaru-
čený muzikálový námet v osobnosti Ježiša 
Krista priťahuje autorov ako magnet. Kol-
tay Gergely, Szűts István a Kormorán ho 
opäť skombinovali s moderným rockovým 
poňatím. Osvedčená emocionálna hudba 
musela zaúčinkovať na všetkých. Niektorí 
diváci spievali spolu s účinkujúcou Máriou 
Magdalénou či apoštolom Petrom. Na 
predstavenie zavítali nielen seneckí fanú-
šikovia muzikálu, pred amfiteátrom stáli 
autá s poznávacími značkami Galanty, 
Dunajskej Stredy, Nových Zámkov a iných 
miest.                                                      (kd)
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Deň rodiny v MŠ 
na Kollárovej

V piatok 30. mája vyhlásila materská ško-
la na Kollárovej ulici „Deň rodiny“, čiže 
deň otcov a matiek. K tejto príležitosti sa 
konalo športové podujatie na Slnečných 
jazerách – juh. Deti spoločne s rodičmi 
absolvovali šesť vtipných, ale aj športo-
vých disciplín, za ktoré boli odmenení 
ručne vyrobenými farebnými žetónmi. 
Kto zvládol všetky kolá, mohol si vybrať 
odmenu z množstva hračiek, ktoré boli 
pre deti pripravené. Po skončení súťaže sa 
rodičia spolu s deťmi i personálom škôlky 
išli občerstviť do neďalekého bufetu. Pre 
hladných bolo pripravené grilovanie pár-
kov a klobás. Celé podujatie bolo perfekt-
ne pripravené a organizované. Všetci sme 
sa veľa nasmiali a zabavili. Týmto chcem 
poďakovať celému kolektívu Materskej 
školy, osobitne riaditeľke Eve Jonášovej za 
výborný nápad a úžasnú atmosféru, ktorú 
pre nás a naše deti pripravili.
                       Za rodičov Monika Kvetková

Pešia zóna sa 
na deň detí sfarbila

Farebné kresby sa po piatku 30. mája 
„plietli“ chodcom na Lichnerovej ulici po-
pod nohy. Zanechal ich tu na rozmerných 
plochách senecký drobizg. Svoj vlastný 
sviatok v dopoludňajších hodinách slávili 
na pešej zóne deti z viacerých materských 
škôl v Senci. Podujatie prilákalo do centra 
mesta aj trochu starších školákov či matky 
so svojimi ratolesťami. Kým pri kreslení 
napínali svoju fantáziu, prirodzená detská 
súťaživosť sa mohla prejaviť pri rôznych 
súťažiach. Za poctivý výkon v každej 
z oblastí odchádzali domov malí Senčania 
so sladkou odmenou či diplomom.  Okrem 
farebných kried pripravila organizátorka 
podujatia Jolana Saltiel bohatý program. 
Atmosféru dňa dotvoril tanec a spev mla-
dučkých seneckých umelcov.             (kd)

Akadémia - kabaret
Pod týmto názvom sa 12. júna prezentovala ZŠ 
Tajovského v kinosále Mestského kultúrneho 
strediska v Senci. Spomínané  podujatie sa pomaly 
stáva tradíciou. I tentokrát sa bolo na čo pozerať. 
Malí „drobci“ až po „veľkých“ deviatakov ukázali, 
čo v nich je. Klasika striedala muzikál, tanec ľudový 
zas modernu. Obdivuhodné prejavy detí boli koneč-
ným ovocím snaženia učiteliek a vychovávateliek, 
ktoré napriek koncoročnému vyčerpaniu dokázali 
za krátky čas podchytiť mládež a vytvoriť hodnotnú 
hodinovú kreáciu všehochuti. Za kultúrny zážitok 
ďakuje a intenzívny odpočinok počas zaslúžených 
prázdnin praje                                          Monškov

ESO vo víre tanca
Hudba, úsmev a tanec doplnené chuťou 
prezentovať prácu za posledný rok, sprevá-
dzali nedeľné tanečné odpoludnie v kinosále 
MsKS v Senci. Aj napriek letným horúčavám 
sa členovia tanečného súboru ESO zo Sen-
ca nenechali odradiť a v plnom nasadení 
predviedli pred svojimi blízkymi a fanúšikmi 
výkony na vysokej úrovni. Veľkým prekvape-
ním bolo vystúpenie najmenších tanečníkov 
vo veku od päť rokov. Vidieť tieto deti, ako 
prežívajú tanec v latino rytme, bolo milým 
osviežením a zaslúžený potlesk bol pre ne 
veľkou odmenou. V predstavení posklada-
nom z choreografií scénického a moderného tanca 
sa vystriedalo všetkých päť skupín tohto tanečného 
súboru. Aj keď dominantné postavenie v súbore majú 
dievčatá, zaslúžené sympatie obecenstva si vyslúžili 
dvaja mladíci, talentovaní chlapci. Ako hostia vystúpili 
hráči na perkusie Thiery a Mitch, ktorých výkon obe-
censtvo ocenilo dlhým aplauzom.
Spokojnosť divákov a kladné ohlasy potešili aj vedúcu 

súboru Ľudmilu Tóthovú, ktorá zhodnotila predsta-
venie slovami: „Som rada, že sa divákom páčilo 
a naša práca je tým ocenená. Už dnes pracujeme na 
budúcoročnom koncerte.“ „Bude to koncert výroč-
ný, nakoľko od septembra vstupujeme do jubilejnej 
dvadsiatej sezóny,“ doplnila matku Zuzana Tóthová, 
spoluautorka choreografií. Svoje slová plné spokoj-
nosti po skončení predstavenia pridala aj zakladateľka 
súboru Edita Szabóová: „Je vidieť záslužnú prácu 

pedagógov a choreografov súboru. 
Tanečníci urobili výrazný pokrok v tech-
nike a interpretácii tanca. Zaujala ma aj 
kvalita a výtvarné riešene kostýmov, 
ako aj výber hudby.“
Viac ako hodinové predstavenie vyvr-
cholilo záverečným klaňaním päťdesia-
tich účinkujúcich sprevádzané aplau-
zom vďačného obecenstva. Už dnes je 
isté, že predstavenie o rok bude nielen 
oslavné, ale umelecky prinajmenšom 
tak kvalitné ako to, ktoré sme videli 
tento rok. Tanečníkom a ich vedeniu 
prajeme veľa úspechov a správny 
tanečný krok.
                                     Jozef M. Pálffy

Súkromná základná 
umelecká škola (SZUŠ) 
Renaty Madaraszovej 
a Súkromná materská 
škola (SMK) v Senci 
sa postavili na jedno 
javisko. Obe sa zapojili 
do II. Európskeho vzde-
lávacieho a umeleckého 
festivalu súkromných 

škôl Bratislava 2003. Ich zásluhou sa festival dostal 
z centrálnej Bratislavy za ďalšími divákmi na vidiek.
Koncerty festivalu prebiehali zväčša na pódiách hlav-
ného mesta. S cieľom priblížiť produkciu súkromných 
škôl aj inému než bratislavskému publiku zavítala 
festivalová atmosféra aj do Senca v piatok 21. júna. 
V poradí 19. z tridsiatich troch koncertov dvojdňového 
sympózia umožnil vidieť Senčanom produkciu senec-
kých detí, ale i hostí zo SZUŠ Považská Bystrica. Ich 
diskotance roziskrili ovzdušie v Mestskom kultúrnom 
stredisku v Senci, výkony speváckeho zboru školy 
ich opäť upokojili. Svoj talent, tanečný i spevácky, 
odvážne predložili seneckému publiku škôlkari zo 
Súkromnej MŠ v Senci. Zaodení do habitov prvotno-
pospolnej spoločnosti si divákov získali. Ich záujem 
sa tiež upieral na výkony SZUŠ a súbor SETAS Renaty 
Madaraszovej. Prekvapivé striedanie tanečných žán-

rov i vekových kategórii tanečníkov nenechali mysle 
hostí pohromade. Balet, step, salsa, moderný tanec, 
scénický tanec, atď., atď. Diváci odchádzali zo senec-
kého kulturáku nadopovaní tancom a zážitkom z neho. 
SZUŠ Renaty Madaraszovej reprezentovala mesto Se-
nec i na otváracom koncerte festivalu v Bratislavskom 
Zrkadlovom háji a na záverečnom galakoncerte v kon-
certnom štúdie Slovenského rozhlasu. 

Medzinárodný festival v Senci

Krátko pred začiatkom koncertu v Senci prebie-
hali v zákulisí rozhovory. Na obr. zľava prezident 
festivalu Gabriel Rovňák, šéfka SZUŠ Renáta 
Madaraszová a zástupca SZUŠ z Veľkej Británie 
Philip Couzes.
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Jedenásti nemohli
Miestny spolok Slovenského Červeného 
kríža v Senci zorganizoval v júni odber 
krvi opäť v Senci. Uskutočnil sa v budove 
Strediska sociálnych služieb na Hviezdo-
slavovej ulici. K odberu prišlo 65 občanov. 
Zo zdravotných a iných dôvodov nemohlo 
darovať krv jedenásť občanov. Potešiteľné 
je, že k prvému odberu krvi prišli štyria no-
vodarci. Krv darovali bezplatne: 
Pavol Balay (14-krát), Mária Balayová (22), 
Ing. Richard Bariak (6), Ing. Soňa Beličko-
vá (8), Klára Blauová (19), Stanislav Botka 
(61), Mihályné Bozsik (1), Roland Bozsik (9), 
Tomáš Bulavčiak (1), Atilla Csuka (15), Ján 
Červenák (33), Albert Dóka (12), Ján Dolán 
(16), Ján Duaj (44), Jozef Ďuriš (32), Martin 
Ďuriš (9), Pavol Ďuriš (5), Lenka Ďurišová 
(30), Vladimír Felvidéki (40), Marta Filová 
(4), Mariana Galovičová (24), Bronislava 
Gašparová (25), Alojz Hlavatý (51), Vero-
nika Hokšová (23), Zoltán Horáček (13), 
Edita Kalmarová (20), Anna Kolembusová 
(8), Mgr. Ondrej Koreň (16), Jozef Kováč 
(43), Jarmila Kušnírová (11), Viola Kválová 
(29), Adrián Labuda (11), Tomáš Lévai (12), 
Terézia Manoová (42), František Maršovský 
(11), Ľubomír Mikulášových (10), Eva Miku-
lášových (4), Ladislav Nagy (12), Norbert 
Nagy (1), Erika Rajtová (1), Štefan Rössner 
(14), Ján Szabo (4), Pavol Sekereš (30), Šte-
fan Slezák (71), Ondrej Surmák (39), Štefan 
Šulák (13), Eva Šurišová (7), Rudolf Takács 
(20), František Untermajer (4), František Vasil 
(4), Pavol Vojčák (41), Jozef Zmajkovič (54), 
Pavol Zsigmond (20), Ing. Peter Zváč (3).
Všetkým, ktorí krv darovali, ale aj tým, ktorí 
k odberu prišli a krv darovať nemohli, ďaku-
jeme za pochopenie významu darcovstva 
krvi.                                                       (mg)

Zámer alebo omyl?
V časopise Senčan č.5/2003 sú publikované nepravdi-
vé informácie, ktoré zavádzajú verejnosť a poškodzujú 
dobré meno firiem SOBA, s.r.o a VPP Senec, a.s. 
V rubrike Správy sa v článku – Rozširuje sa skládka 
– píše: „O rozšírenie skládky tuhého komunálneho 
odpadu požiadal Verejno-prospešný podnik Senec. 
Vedenie mesta udelí povolenie s podmienkou, že sa 
VPP bude starať i o čistotu komunikácie medzi miest-
nou časťou Svätý Martin a mestom.“ Zo správy nie je 
jasné, kto je „vedenie mesta“, ale faktom je, že toto 
vedenie sa mýli. Skládku totiž prevádzkuje od roku 
1995 firma SOBA a nie VPP Senec, a.s. Vybudovanie 
skládky, ktorá je vzorovou aj z hľadiska rešpektovania 
zákonov a noriem ochrany životného prostredia, stálo 
42 miliónov korún. Jej rozšírenie v druhej etape plá-
nované na rok 2003 schválilo Mestské zastupiteľstvo 
27. júna 2002 a 6.5.2003 ho potvrdil svojím podpi-
som primátor Ing. Karol Kvál s tým, že: „súhlasím 
a nemám námietky“. Dobudovanie skládky, ktorá už 
roky rieši vážny problém mesta a je vzorová aj pre 
iné regióny Slovenska, si vyžiada ďalších 12 miliónov 
korún. Mestský rozpočet to však nestálo a nebude 
stáť ani halier. Celá výstavba skládky je financovaná 
z vlastných zdrojov firmy SOBA, s.r.o. Preto je veľmi 
zarážajúce, že podľa článku „vedenie mesta“ podmie-
ňuje dostavbu skládky čistením komunikácií. Je to 
v rozpore s platnou dohodou a aj s tým, čo primátor 
mesta Ing. Karol Kvál podpísal.
V ďalšom článku toho istého časopisu Senčan pán 
primátor hovorí o každoročných úsporách vo výške 
niekoľkých miliónov korún tým, že práce súvisiace 
s verejným osvetlením a čistotou v meste nebude ro-
biť VPP Senec, a.s. a SOBA s.r.o. Sú to mylné a možno 
aj účelové tvrdenia. O verejné osvetlenie sa skutočne 
na základe rozhodnutia primátora od 1.4.2003 stará 
súkromný podnikateľ Alexander Šípoš. Robí tak mož-
no za menej peňazí, ale v rozpore so základnými pred-
pismi bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Napr.: 
poškodené chrániče stĺpov iba obalí plastovým vre-
com a nenahradí poškodený dielec originálom. Táto 
prax vystavuje okoloidúcich a najmä deti veľkému 

riziku úrazu elektrickým prúdom. Okrem toho pán Ší-
poš pracuje pri údržbe verejného osvetlenia na plošine 
sám, čo je takisto v rozpore so základnými normami 
bezpečnosti. Podľa nich totiž takéto práce musia vy-
konávať spoločne najmenej dvaja pracovníci. 
Ak má mesto „šetriť“ na úkor bezpečnosti, spoľahli-
vosti a kvality verejného osvetlenia, sú to nebezpečné 
úspory... Nechcem byť zlým prorokom, ale ako odbor-
ník musím upozorniť verejnosť, je len otázkou času, 
kedy sa takéto „šetrenie“ skončí nešťastím... Kto si to 
zoberie na zodpovednosť? 
Milióny úspor, o ktorých v článku hovorí pán primátor 
Ing. Karol Kvál sú nemožné aj z iného dôvodu. Jedno-
ducho nie je možné ušetriť na verejnom osvetlení len 
výmenou žiaroviek za iné, úspornejšie. Takýto krok 
si vyžaduje rekonštrukciu celého systému verejného 
osvetlenia, čo by znamenalo niekoľkonásobne vyššie 
investície. Inak povedané – moderná, úsporná žiarov-
ka v starej objímke a v pôvodnom svietidle nemôže 
fungovať...
O zlých informáciách v oblastiach, ku ktorým sa pán 
primátor Ing. Karol Kvál vyjadruje, svedčí aj ďalší 
výrok v publikovanom rozhovore. Podľa Ing. Kvála 
vyvážala odpad zo smetných košov multikárou firma 
SOBA, s.r.o. Pravda je taká, že firma SOBA odvoz 
odpadu zo smetných košov multikárou nikdy nerobila, 
ani nikdy multikáru nevlastnila, túto činnosť vykoná-
vala firma VPP Senec, a.s.
Týmto svojim príspevkom som chcel iba uviesť chyb-
né informácie na správnu mieru a zabrániť dezinfor-
mácii verejnosti a poškodzovaniu mena firiem, v kto-
rých som spolumajiteľom a konateľom a ktoré za 12 
rokov svojej existencie veľakrát potvrdili prospešnosť 
a kvalitu služieb poskytovaných pre mesto Senec.
                                                    Ing. Gabriel Klokner

Ospravedlnenie
V minulom čísle Senčana v rubrike Správy omylom  
zamenili firmy VPP Senec, a.s. a SOBA s.r.o.. Ing. 
Gabrielovi Kloknerovi a čitateľom Senčana sa ospra-
vedlňujeme.
                                                                     Redakcia

Nádherné slnko sprevádzalo nášho hosťa rannou 
prechádzkou. Železničná stanica ihneď zaujala 
a zmocnila sa ho zvedavosť, pozrieť si cestovný 
poriadok – keby náhodou...
Pri vstupe do objektu ho víta priestor – čakáreň 
s príjemným chladom, ako aj hlas spoza okienka 
uvíta šťastlivca...
Pobyt v obkladačkovej komnate až po strop je 
práve to, po čom dlho túžil! Jasný, čistý štýl bez 
rušivých elementov. Pohoda a harmónia. Mozai-
kový pointilizmus včerajška – prežívaný dnes. Pár 
metrov hneď vedľa budovy sa vyskytuje niečo hli-
níkové, sčasti na stĺpikoch s okienkami a s peča-
ťou budovateľského nadšenia. Pátos tvorcov bol 
jasný! Vytvoriť odkaz generáciám... niečo – čo by 
nikdy nehrdzavelo a bolo naveky. 
Identifikoval ho ako futurizmus líznutý Le Cor-
busierom domácej výroby. Je to jednoznačne 
unikát aj pre mimozemšťanov. Znehybnený a so 
slzami v očiach zoči – voči „perle“ éry architek-
tonického šialenia – bol objavený náhodným 
okoloidúcim – mužom s červenou hviezdou 
a odznakom VUML na košeli. So súdružskou 

vrúcnosťou začal vysvetľovať, že patril medzi 
tých, ktorí toto mesto budovali. Trasúce sa ruky, 
monológ a smädné oči červenogvardejca pre-
svedčili hosťa, aby už konečne v železničnom 
bistre ukončil trápenie tohto domáceho jedinca 
s jedným poldeci. Táto úspešná transakcia, keď 
potešenie je na obidvoch stranách, sa obdobne 
vryla do pamäti, ktorú si ako virtuálnu pohľadnicu 
ponesie domov. My Senčania sa vždy tešíme, 
keď sú turisti spokojní a vedia sa rok čo rok vrátiť 
sem, k nám.
Stretnutie vzdialeného druhu bolo pre Amurca 
signálom k spomienkam, ktoré sa mu vynorili, 
keď ako malý chlapec s rodičmi navštívil Se-
nec. Na stanici boli vtedy červené muškáty na 
dobových zábradliach, upravený parčík, tabuľa 
s nadmorskou  výškou Senca. Takto rozcitlivený 
si prezerá aj záhradnú reštauráciu s obrovskými 
gaštanmi, ktoré určite pamätajú letné zábavy 60- 
tych rokov. Hrdzavejúce brány natreté hnedou 
farbou by vedeli rozprávať o časoch aj dávnej-
ších... O dobách uhorských železničných staníc, 
so železným poriadkom a hrdými výpravčíkmi. 

Rozčarovaný Amurec sa po silnom citovom zá-
žitku vracia popri stánkoch s lángošmi k hotelu, 
kde, žiaľ, zisťuje, že je jeho uzamknutý bicykel 
preč... Smutný ide oznámiť na políciu udalosť. 
Predsunuté služby pri vchode a bankomat mu 
pridávajú hneď na optimizme a cíti, že nie je 
stratený. Dobre vyzerajúci muži zákona sú veľmi 
ochotní pri spísaní protokolu o krádeži. Ale vzhľa-
dom na okolnosť, že netušia, kto by mohol byť 
páchateľom, je mu odporúčané, aby si bicykel 
hľadal sám a vôbec najlepšie by bolo, keby si 
kúpil nový. Posilnený myšlienkami o hrubom ná-
rodnom dôchodku (kolobehom hmotných stat-
kov) a vidinou nového posunovadla si spokojne 
vykračuje po Lichnerovej. 
Samé lákavé ponuky sú na tejto ulici dnes... Tieň 
pri Slovenskej sporiteľni je neodolateľný! Sadá na 
parapetnú dosku a nasáva neopakovateľnú at-
mosféru leta a všetkého, čo s tým súvisí. Opálení 
turisti chodiaci hore – dole dodávajú dominante 
Senca na dôležitosti. Je to úžasné byť pri tom! 
Neváha už takto na sklonku dňa predsa si dopriať 
kúpanie na jazerách. Poponáhľa sa, južná aróma 
ho sprevádza... Hasiči ako obvykle na schodoch 
– vždy pripravení hasiť... Jednoducho Senec je tu 
so všetkým, čo má.
                                                           Peter Sedala

Mestečko naše prekrásne... 3. deň
(pokračovanie rozprávania turistu zvaného Amurec)
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Aktivity MOMS
- Dňa  1. júna  o 14.30 h  bola  na Slnečných 
jazerách pri Drevenej dedine tradičná oslava 
Medzinárodného dňa detí, ktorú pravidelne po-
riada Miestny Odbor Matice slovenskej spolu 
s Centrom voľného času. Určite boli spokojné 

všetky deti, ktoré si zašportovali a aj sa zabavili 
v rôznych športových a výtvarných súťažiach. 
Atmosféra bola veľmi veselá a aktívna, čo po-
tvrdzuje aj fotografia. 
- Dňa 5. júna sa uskutočnila dlho avizovaná 
návšteva divadelného predstavenia “SEKRE-
TÁRKY” na Malej Scéne SND v Bratislave.  
Odľahčená nenáročná spevohra zabavila 
návštevníkov a odviedla ich pozornosť od 

každodenných starostí. 
- Dňa 12. júla sa uskutoční od-
kladané odhalenie sochy Cyrila 
a Metoda v Komárne. Záujem-
covia, ktorí sa chcú zájazdu 
zúčastniť, sa môžu prihlásiť u p. 
Ing. Glončákovej (Tel.: 4592 
6292 po 18:00 hod.). Veríme, 
že prídete v hojnom počte. 
- Veľmi zaujímavý výlet – splav 
rieky Moravy - je preložený na 
september. Bližšie informácie 
o presnom termíne včas uve-
rejníme. Cena bude 250  Sk. 
Už teraz sa tešíme na vašu čo 
najväčšiu účasť. 

Mlynská na súťaži 
v programovaní

Dvaja žiaci Základnej školy na Mlynskej uli-
ci v Senci sa zúčastnili súťaže v programo-
vaní modelov LEGO dacta 2003. V Banskej 
Bystrici sa medzinárodná súťaž pre mládež 
konala už po ôsmykrát. Žiaci zo Senca Ma-
tej Čupka a Martin Menkyna naplnili staré 
známe „nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť 
sa“. Na začiatku si Senčania vyžrebovali 
počítač, ktorý im počas súťaže „padol“. Sú-
ťaž spolu organizovali Ministerstvo školstva 
SR, Slovenská spoločnosť elektronikov, 
Školské výpočtové stredisko Banská Bys-
trica, Projekt Infovek a EDUXE.            
                                                             (red)

MATIČNÉ OKIENKO

Náhradné rodičovstvo je téma, o ktorej sa 
nehovorí veľa. Je to zároveň téma, o ktorej 
sa mnoho nevie. Práve preto sa často stá-
va, že náhradné rodiny sú v strede záujmu 
svojho blízkeho okolia a sú brané ako niečo 
mimoriadne a výnimočné, prípadne i čudné. 
Ony však také nechcú byť. Chcú byť vnímané 
ako normálna súčasť okolia a spoločnosti. 
Veď tým, že prijali cudzie dieťa za svoje, sa 
nechceli zo spoločnosti vyčleniť, ale naopak. 
Práve bezdetní manželia sa tak stali rodičmi 
a vytvorili plnohodnotnú rodinnú bunku spo-
ločnosti. Navyše pomohli opustenému dieťaťu 
nájsť zázemie, pocit bezpečia, pozornosť 
a lásku a najmä – ponúkli mu otvorenú cestu 
do budúcnosti. 
Je pravda, že náhradní rodičia sa stretávajú 
s problémami, ktoré biologické rodiny nema-
jú, ale to je práve to, čo ich spája. Ich údel 
rozhodne nie je jednoduchý a v počiatkoch 
ani ľahký. Práve preto sa často schádzajú 
na kluboch náhradných rodín, rodičovských 
skupinkách alebo víkendových či letných 
pobytoch, na ktorých rozprávajú o prob-
lémoch, ktoré ich stretajú, ale ponúkajú aj 
návody na ich riešenie. V našom okolí tiež žijú 
náhradné rodiny, ktoré s láskou prijali za 
svoje nechcené dieťa. Mnohé z nich sú aj 
členmi celoslovenskej organizácie Asoci-
ácia náhradných rodín. Práve asociácia 
v spolupráci s Občianskym združením 
Návrat zorganizovala v uplynulých dňoch 
víkendový pobyt v Dome Betánia na 
Slnečných jazerách. Zúčasntilo sa ho 7 
náhradných rodín z Bratislavy a Senca. 
Témou stretnutia bolo náhradné rodi-
čovstvo, o vzťahoch medzi náhradnou 
a biologickou rodinou dieťaťa a o tom, čo 
najviac pomáha zotrvať v roli náhradného 
rodiča. Stretnutie rodičov prebiehalo 
v troch pracovných blokoch, zatiaľ čo 
o deti sa staralo osem dobrovoľníkov. Ne-

mali ľahkú prácu, pretože niekoľko detí bolo 
postihnutých zdravotne a väčšina z nich ešte 
donedávna trpela psychickou depriváciou 
z nedostatku vonkajších podnetov, z nedo-
statku lásky a z nedostatku pozornosti. Preto 
potrebujú špeciálny prístup a väčšina dobro-
voľníkov je pre prácu s nimi odborne školená. 
Dom Betánia poskytol nádherné prostredie 
a vytvoril veľmi srdečnú atmosféru. Keďže 
sa stretnutie konalo počas víkendu, kedy sa 
oslavoval Medzinárodný deň detí, aj v Betánii 
sa večer oslavovalo. Grilovalo sa mäso, hrala 
sa hudba, tancovalo sa, spievalo. Večer prišli 
do Betánie aj priatelia zo Senca, ktorí sa ne-
mohli zúčastniť celého víkendového pobytu. 
A tak sme mohli vidieť integráciu v praxi. Zdra-
ví tancovali s chorými, malí s veľkými, silní so 
slabými. Výsledok bol úžasný – 45 spokojných 
a šťastných ľudí.
                                              Mária Kerekešová

Ak by ste sa chceli o Asociácii náhradných 
rodín alebo o náhradnom rodičovstve dozve-
dieť viac, informácie dostanete na tel. čísle 
0905/345 001 – M. Kerekešová alebo infolinka 
(nielen) o adopcii 0907 808 080.

Stratil sa kocúr 
– pomôžte!

Každý z nás našiel v živote spriaznenú 
dušu. U niekoho je to človek, u niekoho 
zas zvieratko. Tak je to i v prírode majiteľ-
ky perzského kocúra, ktorý sa stratil ešte 
v marci tohto roku. Kocúr má 10 rokov, je 
krémovej farby. Naposledy ho videli v ru-
kách pani v čiernom kabáte, ktorá zároveň 
tlačila bicykel (dvaja svedkovia). Ak si do-
tyčná číta tieto riadky, mohla by si uvedo-
miť, že ho zobrala niekomu, kto za ním po 
dnes deň plače a psychicky chátra. Kocúr 
bol pre poškodenú oporou, rozptýlením, 
pomocníkom, proste členom dvojčlennej 
domácnosti. Navyše, už mal byť očkovaný. 
Ak máte svedomie, počúvnite ho!
                                                       Monškov

Stretnutie náhradných rodín v Betánii

Joga a tanec 
aj cez prázdniny
Joga každý utorok o 19.30 h, 

bývalá SOU, Kysucká ulica 14, Senec

Brušný tanec každú sobotu, od 10.00, 
Školský klub ZŠ Tajovského, Senec, 

(vchod zo Sokolskej)

BRUŠNÉ TANCE
AJ PRI MORI!!!

Prihlášky vopred na čísle 0903 223 547 

Poďakovanie
Klub dôchodcov v Senci ďakuje 
primátorovi Ing. Karolovi Kválovi 
za poskytnutie finančného daru.
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Senecká olympiáda ovládla na štyri májové 
dni športové duše žiakov seneckých základ-
ných škôl. Každá z nich vyslala na sviatok 
športu svojich reprezentantov, ktorí bojovali 
o pravé olympijské medaile. Asi 700 športov-
cov podávalo výkony a ich konškoláci ich po-
vzbudzovali. Na regulérnosť individuálnych či 
kolektívnych súťaží dohliadal hlavný rozhodca 
Mgr. Karol Kováč. O koordináciu programu 
olympiády sa staral riaditeľ podujatia a v sú-
časnosti predseda komisie kultúry, športu 
a rozvoja Mgr. Vladimír Chríbik, s ktorým 
sme sa porozprávali o význame športového 
podujatia.

- O športovú olympiádu usilovali učitelia 
telesnej výchovy, ako ju prijali deti? Čo ju 
spája a rozdeľuje so skutočnou olympiá-
dou?
Športová história školskej telesnej výchovy 
u seneckých detí je známa tým, že v rámci 
Slovenska mala  svoje dominantné postave-
nie, a to zásluhou obetavých  telocvikárov, ale 
aj ostatných učiteľov, ktorí mali  kladný vzťah 
k športovaniu. 
V súčasnosti  záujem o telesnú výchovu u detí 
rapídne upadá. Zapríčiňuje to aj moderná 
počítačová komunikačná, internetová doba. 
Na škole sa nájde 20 % aktívnych športovcov, 
ktorí reprezentujú školu vo všetkých druhov 
športu, avšak väčšina školákov je apatická, 
k pohybu nemá patričnú motiváciu. Prostried-
kom z ich pasivity mala byť Senecká olympiá-
da, ktorá mala umožniť prejaviť sa všetkým 
deťom, aj tým menej pohybovo nadaným.
Deti boli nadšené, hrdo sa pýšili medailou 
na svojej hrudi a zároveň boli šťastné, že 
reprezentovali svoju. školu. Olympiáda spája 
kolektívy škôl, ale aj škola sa zhostí pri or-
ganizovaní jednotlivých častiach olympiády. 
Dokonca deti plánujú navrhnúť pre budúcnosť 
vlajku svojej  školy, ktorá by sa vztyčovala pri 
oceňovaní športovcov.

Išlo o pilotný projekt. Nezainteresovaným 
sa mohlo zdať, že práve tu platí známe 
olympijské – nie je dôležité vyhrať, ale zú-
častniť sa. Aké výkony podávali súťažiaci? 
Aké miesto bude patriť olympiáde medzi 
ostatnými športovými súťažami?
Tvorcovia myšlienky Seneckej olympiády plne 
akceptovali olympijské heslo - Nie je dôležité 
vyhrať, ale zúčastniť sa. Olympiády sa zúčast-
nilo vyše 700 detí a súťažili:  st. žiaci vo futba-
le, mladší v minifutbale, basketbale, volejbale, 
hádzanej, vybíjanej a stolnom tenise. Olympi-
áda vyvrcholila kráľovnou športu - atletikou, 
kde na prekvapenie niektorí účastníci  dosiahli 
výkony na úrovni žiactva Slovenska. Športy, 
ktoré boli zahrnuté na olympiáde si našli svoje 
opodstatnenie. Senecká olympiáda mobilizu-
je čo najviacej detí k športovaniu

Na ktoré momenty štvordňového súťaženia 
budú deti, podľa vás, najviac spomínať?
Osobné športové výkony  sa hlboko vryjú do 
psychiky dieťaťa, možno si vnútorne budú aj 
vyčítať, že mohli častejšie vyskúšať trénovanie 
svojej športovej disciplíny (skok, hod, beh) 

v osobnom voľnom čase. Možno aj ďalších  
spolužiakov (ktorí nereprezentovali školu) to  
vyburcovalo k pohybovej aktivite.

- Môžete už dnes povedať, v akom rozsahu 
sa olympiáda uskutoční v budúcom roku? 
Na aké novinky sa môžeme tešiť?
Seneckú olympiádu plánujeme zorganizovať 
aj v budúcom roku. Po dohode s organi-
začným výborom by sme  chceli olympiádu 
rozšíriť o športy: cyklistiku, plávanie, streľbu 
zo vzduchovky. Novinkou by ma mala byť aj 
účasť partnerských škôl z družobných krajín.

                              Ďakujem za rozhovor.
                              Kristína Dugovičová

Víťazi športovej olympiády:
60m -ch st.ž.: Horváth Tomáš (A. M.), 60m -st. žky: 
Katonaová Reka (A.M.), 60m -ml. žky: Kunochová 
Ivana (Tajov.), 60m -ml.ž.: Mravec Martin (Mlynská), 
600m .ml. čky: Leflerová Petr (Tajov.), 800m st.žčky: 
Virklerová Lenka (Tajov.), 1000m ml. ž.ci: Polák Maroš 
(Tajov.), 1500m st.žci: Póša Lukáš (Taj.), 4x60 m 
4x60 m ml.žci: 1. A.M., 2. Tajov., 3. Mlynská, 4x60 m 
ml.žčky: 1. Tajov., 2. Mlynská, 3. A.M., 4x60 m st.žci:
1. A.M., 2. Tajov., 3. Mlynská. 4x60 m st.. žčky: 1. 
A.M., 2. Tajov., 3. Mlynská. Diaľka -ml. žci: Hritz Luboš 
(A.M.), Diaľka ml. žčky Kakašová Stela (Tajov.), Diaľka 
st.žčky: Makkiová Miriam (Tajov.), Diaľka st.žci:  Hritz 
Adrian (A. M.), Výška ml. žci: Tóth Tomáš (A.M.). 
Výška ml. žčky: Markovská Len.  (Tajov). Výška 
st.žci:. Chytil Róbert (A.M.). Krik. ml. žiaci: Herák 
(Mlynská). Krik.lopt. mlž čky: Horáčeková K. (Tajov.). 
Guľa st.žiaci: Masaryk (Tajov.). Guľa.st. žčky: Hokšová 
Monika (A.M.). Ml. žiaci st. tenis: Madžo Ondrej 
(Mlynská 1). Žiačky: Barbora Rehušová (Mlynská 1)
st. ž.ci: Nenčev Michal (Tajovského 1)

Celkové umiestnenie základných škôl
1. ZŠ -Tajovského Senec                      15  17    8  222
2. ZŠ Mlynská Senec           10  10  16  184
3. ZŠ AM Senec                         10    5    6  104
4. Gymnázium A.B. Senec         0    2    2    18
5. Špeciálna škola Senec         0    0    0      0

   (názov školy,                  zlato, striebro, bronz, body)

Vladimír Chríbik: Športová olympiáda mala 
zmobilizovať apatických školákov

Seneckým triatlonom 
sa začala sezóna

Novú sezónu otvorili triatlonisti 17. ročníkom 
Seneckého triatlonu. Pretekári súperili na juhu 
Slnečných jazier v sobotu 7. júna olympijskym 
triatlonom (1,5 km plávanie, 40 km cyklistika 
a 10 km behom). Najlepším mužom sa stal An-
drej Orlický z AŠK Dukla Trenčín a medzi ženami 
kraľovala Mária Kuriačková z ŠK Atóm Levice. 
Okrem seniorskej kategórie súťažili v Senci ve-
teráni a v nedeľu olympijské nádeje do 19 rokov.  
Senecký triatlon bol úvodným kolom Slovenského 
pohára a pre Slovákov mal nominačný charakter 
pre majstrovstvá Európy.  Napriek tomu organi-
zátorov muselo prekvapiť tropické teplo typické 
pre vrchol letnej sezóny. Južná časť areálu jazier 
sa len tak hemžila návštevníkmi, ktorí sa sem 
prišli okúpať. Keďže trasa triatlonu nebola v areáli 
strediska jasne označená,  triatlonisti sa museli 
zástupmi rekreantov „predierať“.                   (kd)

Cez prázdniny spôsobujú 
deti viac požiarov 

než obvykle
Tak ako každý rok, tak aj dnes sa Vám, vážení spo-
luobčania, prihovárajú profesionálni hasiči Okres-
ného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru 
v Pezinku s výzvou, aby ste nefajčili a nepoužívali 
otvorený oheň na miestach so zvýšeným nebezpe-
čenstvom vzniku požiaru, v blízkosti stohov slamy 
a sena, lánov obilia a suchých porastov!
S nadchádzajúcimi letnými prázdninami, ktoré 
patria z pohľadu profesionálnych hasičov medzi 
najrizikovejšie, obraciame sa tiež na rodičov detí, 
aby venovali zvýšenú pozornosť svojim ratolestiam 
práve v tomto období. V tomto čase, častokrát bez 
dozoru dospelej osoby, zapríčinili práve deti svoji-
mi nekontrolovanými hrami veľa požiarov. Deti sú 
obzvlášť vystavené nebezpečenstvu zranenia pri 
požiaroch.                           

     kpt. Ing. Eva Orlická
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5. sobota DAREDEVIL
Ben Affleck ako skutočný hrdina – maskovaný pomstiteľ 
„Daredevil - muž bez strachu“ v noci je neľútostný. USA MP 
103 min. Vstupné: 55,- Sk

6. nedeľa SEXY PARTY
Prcičkovská komédia o večnom študentovi, kráľovi večierkov 
a zaujatom pozorovateľovi ženských poprsí. USA MP 15 121 
min. Vstupné: 55,- Sk

7. pondelok O 28 DNÍ NESKOR
Vírus zlikvidoval takmer celé mesto. Teraz... Od režiséra filmu 
Trainspotting a Pláž. USA MP 112 min. Vstupné:55,-Sk

8. utorok DEVAŤ KRÁĽOVIEN
Vytvorili svet presvedčivejší než skutočnosť... Kriminálny 
príbeh. USA/ARGEN. MP 115 min. Vstupné:55,-Sk

9. streda X - MEN 2
Nastal čas, keď sa odlišní musia zjednotiť... USA MP 120 min. 
Vstupné: 50,-Sk

10. štvrtok BABY TO CHCÚ TIEŽ
„Ženský uhoľ pohľadu „ale nepohoršujúca komédia pripomí-
na nadhľadom, svižnosťou a vtipom populárne „Prci,prci,-
prcičky.“ NEM. MP 90 min. Vstupné:50,-Sk

11. piatok KOŽA ANJELA
Náhoda a ruka osudu ich vedie k ďalšiemu stretnutiu... FR. 
MP 15 85 min. Vstupné:50,-Sk

12. sobota MACHER,MAGOR A 15 MELÓNOV
Dobrodružstvá, „honba za miliónmi“ sa už nemôže odohrávať 
v atraktívnejšom prostredí, ako ralley Paríž-Dakar... Skvelá 
akčná komédia. FRAN.ŠPAN. MP 107 min. Vstupné:50,- Sk

13. nedeľa KRÁSKA Z MANHATTANU
Jennifer Lopezová stretne v romantickej komédii toho pravé-
ho, ale... USA MP 12 105 min. Vstupné:60,-Sk

POZOR ! ZAČIATOK FILMOVÝCH PREDSTAVENÍ o 21.15 hod.

14. pondelok 8 MILE
Každá chvíľa je ďalšou šancou. EMINEM príbeh rappového 

speváka. USA MP 15 110 min. Vstupné:55,-Sk

15. utorok SEXI KOSŤ
Ako by ste sa tvárili, keby ste sa prebudili ako muž? Bláznivá 
komédia. USA MP 101 min. Vstupné:60,-Sk

16. streda TELO  NA  TELO
Snažia sa zlikvidovať sami seba, až kým nezistia,kto je sku-
točný nepriateľ. v hlavných úlohách:Antonio Banderas, Lucy 
Liu. USA MP 91 min. Vstupné:55,-Sk

17. štvrtok PAVUČINA SNOV
Zlo sa tentoraz prešmyklo.V hlavnej úlohe Morgan Freeman. 
USA MP 15 130 min. Vstupné: 55,- Sk

18. piatok HARRY POTTER A TAJOMNÁ KOMNATA
Pokračovanie úžasných dobrodružstiev mladého čarodejníka 
Harryho Pottera! USA MP 161 min. Vstupné: 50,- Sk

19.-20. sobota-nedeľa MATRIX 2
Znovu sa pripoj! Udalosť roka sa blíži! V hlavnej úlohe: Keanu 
Reeves. USA MP 135 min. Vstupné:65,-Sk

21. pondelok TAXI   3
Hyperaktívny postmoderný mix s adrenalínovou príchuťou. 
FR.MP 84 min. Vstupné:55,-Sk

22. utorok CHALANI TO CHCÚ TIEŽ...
Variácia komédie „Baby to chcú tiež“ - podobná téma, rovna-
ká herečka ale úplne iný uhoľ pohľadu. NEM.MP český dabing 
87 min. Vstupné:55,-Sk

23. streda AKO PRÍSŤ O MUŽA ZA 10 DNÍ
Jeden z nich klame, ale vždy je to ten druhý. Najzamilovanej-
šia komédia roka! USA MP 116 min. Vstupné:50,-Sk

24. štvrtok ZLOČIN JE EXTRÉMNY ŠPORT
Ak máš na to, urobiť banku po svojom, máš prachy na čokoľ-
vek. Akčné krimi. FR./V.B./KAN. MP 83 min. Vstupné:55,-Sk

25. piatok NEBO
Čo všetko by si riskoval kvôli láske? USA/V.B./TAL./NEM. 
Vstupné:50,-Sk

27. nedeľa EXPERIMENT
Ak chceš získať nadvládu nad človekom, musíš ho ponížiť! 
Film ocenený množstvom prestížnych cien. NEM. MP 15 114 
min. Vstupné: 55,-Sk

28. pondelok FELIX & ROSE:DVAJA V OBLAKOCH 
Juliette Binoche a Jean Reno a ich láska na druhý pohľad. 
Romantická komédia.  FR./V.B. MP 91 min. Vstupné:50,-Sk

29. utorok NESERTE NÁM PESTÚNKU
Komédia. Všetko,čo potrebovala vedieť o živote, sa ona nau-
čila vo väzení. USA MP 105 min. Vstupné:60,-Sk

30. streda 25. HODINA
Hodiny slobody Montyho nemilosrdne odtikávajú. Monty 
ovláda zopár trikov, ktoré stoja za to, aby ich použil... USA 
MP 110 min. Vstupné:55,- Sk

31. štvrtok DVA TÝŽDNE NA ZAĽÚBENIE    
Nikdy nie je neskoro povedať „Ľúbim Ťa“. V hlavných 
úlohách: Hugh Grant, Sandra Bullock. USA MP 100 min. 
Vstupné:50,-Sk
                                                     

Kultúrne podujatia:

26. sobota  od 18.00 hod.  -  až do rána...

AG. CAMILLIUS VÁS POZÝVA
NA COUNTRY FEST
Skupiny: 
ARION, NEZNÁMI, SLAVO KMEŤ A BAND
Hosť: MARTINA HABOVÁ
Celým programom Vás bude sprevádzať PATRIK HERMAN  
Vstupné: 99,-Sk
Zlosovateľné vstupenky. Predpredaj v kanc. MsKS – denne, 
na Amfiteátri denne 

Výstavy: 
Emília Kozíková - výstava obrazov 
- olej, pastel 1.7. –31.7.2003                                  

Program filmových predstavení a kultúrnych podujatí na mesiac júl 2003

Spoločenská kronika
Narodili sa
Henrich Polakovič, Kristína Kissová, Mar-
cel Majerovský, Andrej Michálek, Viktória 
Sofia Takáčová, Dominika Vašková, Ema 
Macková, Roberta Bordácsová, Mário Mika, 
Alena Mikócziová, Damian Sowiński, Ema 
Haláthová, Michaela Kormančíková, Jakub 
Roháč, Patrik Mráz, Veronika Sabová, Wal-
ter Šteinhübel, Martin Holec, Adam Morvay, 
Matej Tilandy 

Manželstvo uzatvorili
Roman Baráni – Erika Vörösová
Ivan Vaš – Jana Krchnáková
Miroslav Horváth – Monika Časná
Igor Mikuš – Dagmar Krajčovičová
Martin Farkaš – Edita Szabóová
Ján Farkaš – Pavlína Kovářová
Imrich Hokša – Lucia Jakušová
Joze Rigó – Katarína Agárdyová
Gabriel Toronyi – Silvia Mészárosová
Rastislav Dinga – Adrina Dóková
Patrik Baláž – Silvia Čizmaziová
Imrich Mészáros – Mandy Töröková
Marian Zoller – Ivana Olgyayová
Peter Klásek – Petra Juhászová

Blahoželáme jubilantom
Jednota dôchodcov MO v Senci 
Anna Pytlová (60 rokov), Terézia Záhoránová 
(65), Ing. Štefan Gábor (70), Angela Koleno-
vá (75), Vincent Žilinec (80)

Základná organizácia Slovenského zväzu 
telesne postihnutých a združenia zdravot-
ne postihnutých v Senci
Anna Hlavatá (50 rokov), Ľudovít Bottlo (55), 
Mikuláš Farkaš (55), Ján Kováč (60), Anna 
Pytlová (60), Karol Rosenberg (70), Helena 
Takacsová (70)

Klub dôchodcov 
Matúš Arpád (70 rokov), Alojz Mráz (70), Hele-
na Takácsová (70), Magdaléna Szabová (65)

18. júna 2003 oslávi svoje krás-
ne životné jubileum – 50 rokov

Elena Gulášová
Želáme jej veľa zdravia, šťastia 
a lásky.
Dcéra, syn, sestry s rodinami 
a neterka s manželom.

Dňa 11. júla 2003 sa dožíva 70 rokov

Karol Rosenberg zo Senca
Ku krásnemu životnému jubileu 
Ti prajeme všetko najlepšie, 
dobré zdravie, veľa drobných 
radostí a spokojnosti v kruhu 
svojich najmilších. Máme Ťa 
veľmi radi – drž sa!
Manželka Betka, synovia Vojtech a Karol

Navždy nás opustili
Juliana Krajčovičová (1926), Jozef Kuba 
(1947), Mária Csileková (1935), Štefan 
Klásek (1942), Pavol Koffler (1951), Marta 
Mokošová (1941), Irena Vopalenská (1915), 

Ľudovít Stančák (1937), Margita Jánosovit-
sová (1931), Helena Ballová (1914), Eugen 
Piacsek (1925), Hermína Pokrývková (1927), 
Rozália Wirklerová (1919)

27. júna uplynul rok, čo nás navždy opustil 

Viliam Herczog.
72 rokov si s nami žil, pred rokom si nás 
opustil. Nech s nami spomína každý, kto Ťa 
poznal a pre Tvoju dobrotu Ťa v úcte mal.
S láskou spomínajú manželka, syn, nevesta, 
vnučky a susedia.

Dňa 4. júla 2003 bude 16 ro-
kov, čo nás navždy opustila 
naša mamička 

Anna Mokošová vo veku 
64 rokov.
S láskou na ňu spomínajú 4 
dcéry, 3 zaťovia, 2 synovia, 2 nevesty, 13 
vnúčat, 12 pravnúčat a ostatná rodina.

Ďakujeme všetkým príbuzným a známym, 
ktorí odprevadili na poslednej ceste životom 
10. júna  našu drahú mamičku a babičku
Hermínu Pokrývkovú.
Smútiaci syn a dcéry s rodinami

30. júna si pripomíname 10. výročie smrti 
nášho drahého otca, svokra a dedka

Jána Janka
S láskou si na neho spomínajú dcéry Betka, 
Anka a syn Ján s rodinami.
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Dovedna 146 futbalových zápasov odohralo 
56 mužstiev v predposledný júnový víkend na 
ihriskách okresu Senec. Športový klub SFM 
Senec hostil na deviatich trávnatých plochách 
v obciach regiónu mládežnícky megaturnaj 
Okres Senec a jeho priatelia. Futbalisti zo Slo-
venska, Čiech, Rakúska, Maďarska a Chor-
vátska strelili do bránok okresných ihrísk 507 
gólov. 
Ústrednou témou viac než tisícky chlapcov 
od Košíc cez Banskú Bystricu a Malacky až 
po Žižkov bol futbal. Systém z nižším počtom 
mužstiev než vlani sa podľa organizátorov 
osvedčil, kvalita predvedeného futbalového 
umenia stúpla. Na druhej strane bolo viac 
času stretnúť sa a porozprávať sa. Sekretár 
Bratislavského futbalového zväzu (BFZ) 
Mikuláš Bojko pred novinármi nahlas ocenil 
letný čas, vzápätí dodal, že nechce rozprávať 
o počasí, ale o tom, že piaty ročník turnaja 
bol kvalitne pripravený. „Videli sme kvalitné 
finále, ktoré sledovali naši tréneri zo Sloven-
ského futbalového zväzu,“ povedal sekretár. 
Z futbalového hľadiska ho na turnaji najviac 
zaujali mužstvá z Hraníc. Za to, ako pristupujú 
k práci s mládežou, poďakoval zástupca BFZ 
hostiteľskému SFM Senec. S výkonom domá-
cich chlapcov bol prezident SFM Senec (or-
ganizátor turnaja) Alexander Matlák spokojný. 
„V ôsmich kategóriách sme hrali 5-krát finále, 
mali sme dvoch najlepších strelcov, dvoch 
brankárov a troch najlepších hráčov vo svojich 
kategóriách. Spravodlivý výsledok toho, o čo 
sa tu počas celého roka pokúšame,“ povedal.  
Na takmer 150 zápasov pripadlo  len jedno zra-
nenie ruky a dva protesty – no nie k výkonom 

rozhodcov, ale administratívnym záležitos-
tiam. Hladký priebeh zápasov a ich objektív-
nosť zaisťovali v prvý deň turnaja rozhodcovia 
delegovaní BFZ a do finálových zápasov vy-
behli s píšťalkou prvoligoví arbitri. „Obetovali 
svoj čas v prospech detského futbalu. Musím 
sa poďakovať pánovi Ľ. Suchému, V. Medve-
ďovi, J. Šuniarovi, M. Smolákovi, T. Mokošovi, 
M. Rychtárikovi, že  počas finálových, veľmi 
tesných a nervóznych zápasov, usmernili deti, 
ako to najlepšie vedia.“ V sobotu turnaj otváral 
predseda BFZ Andrej Machovič a na nedeľ-
nom finále bol prítomný štátny tajomník škol-
stva László Szigeti. Primátor Senca Karol Kvál 
okrem slávnostného otvorenia a ukončenia 
turnaja prešiel futbalové ihriská. „Prvé ohlasy 
sú pozitívne a už dnes musíme uvažovať nad 
šiestym ročníkom,“ povedal pre Senčan Ale-
xander Matlák.                                             (kd)

Výsledky turnaja
Starší žiaci A, finále: Libuš – SFM Senec 3:0 
–najlepší strelec: Rigo (SFM Senec). Starší ž. 
B, fin.: FC Košice – Lučenec 4:0 – najl.  bran-
kár: Olasz (SFM Senec). Mladší ž. A, fin.: Žiar 
n/Hr. – Hranice 1:4. Prípravka A, fin.: Hranice 
– SFM Senec 1:1 (na pok. kopy 3:2) –  Najl. 
hráč:  Cingel (SFM Senec), najl. brankár: 
Matlák (SFM Senec). Prípr. B, fin.: B. Bystrica 
– SFM Senec 0:1 – Najl. brankár: Lach (SFM 
Senec). Prípr. C, fin.: B. Bystrica – Galanta 1:1 
(na pok. kopy 3:1) – Najl. brankár: Kováč (SFM 
Senec). Pusinky, fin.: SFM Senec – Malacky 
1:0 – Najl. strelec: Zámečník (SFM Senec).

Prvé ohlasy na megaturnaj boli pozitívneSeniorský Pohár BFZ 
vyhrala KOBA Senec

Finálový súboj o Pohár Bratislavského 
futbalového zväzu (BFZ) skončil triumfom 
družstva KOBA Senec B.  Seneckí senior-
skí futbalisti vo finále predčili VTJ Ružinov 
vo všetkých stránkach a na štadióne vo 
Svätom Jure vyhrali 3:1 (0:1).  Okrem po-
hára zinkasovali víťazi dvadsaťtisíc korún. 
Porazení získali šek na polovičnú čiastku. 
Do finále postúpila KOBA po výhre nad 
Pezinkom. Súpiska KOBA Senec vo finále 
Pohára BFZ 2003: Pastucha – Illés, Gábriš, 
Maršovský, Šmálik – Schiffer (84. Olle), D.  
Bartko ml., Farkaš (55. Tonko), Bureš – E. 
Hrnčár (90. Kulaš), Strapko.

Deák (KOBA) a Majgot (SFM) 
medzi najlepšími strelcami

Denník Sme každoročne udeľuje ocene-
nia pre najlepších strelcov juniorských 
kategórií v Bratislavskom kraji. V ročníku 
2002/2003 sa medzi nimi objavili Karol 
Deák (KOBA Senec) a  Michal Majgot (ŠK 
SFM Senec). Obaja sa medzi kanoniermi 
umiestnili na treťom mieste. (kd)

Trasa futbalového sprievodu prvýkrát 
viedla od Základnej školy na Tajovského 
(tam boli chlapci ubytovaní) pod balkón 
Mestského úradu v Senci, cez Lichnero-
vu ulicu až po amfiteáter, kde čakalo na 
futbalistov filmové predstavenie. 

Na jednom z ihrísk megaturnaja v Igrame 
nastúpili proti sebe partnerské mestá 
Senec a Senj. Na intenzitu zvukovej kuli-
sy trénerov vyhrali súboj Chorváti.

Víťazi turnaja Okres Senec a jeho priate-
lia v kategórii Prípravka B zo športového 
klubu SFM Senec a ich prvá spoločná 
poturnajová foto.


