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Riaditeľom NTC v Senci sa stal Dušan KeketiŽijeme
v turistickom meste

Rozvoj cestovného ruchu na Slnečných ja-
zerách považujú mnohí Senčania za prioritu 
mesta. Turizmus znamená významný ekono-
mický prínos pre obyvateľov žijúcich v rekre-
ačnej lokalite. S pozitívami by sme mali ve-
dieť stráviť aj viaceré nepríjemné vplyvy ces-
tovného ruchu, ktoré k nemu neodmysliteľne 
patria. Áno, po celodennom relaxe pri vode 
sa turistické miesto v noci môže premeniť na 
centrum zábavy a nočného žitia. Každý, kto 
chce v Senci žiť, s tým musí rátať. Úplný kľud 
v strediskách cestovného ruchu nenájdeme. 
K dovolenke patrí aj večerná zábava a bary, 
reštaurácie, nočné kluby a koncerty, ktoré 
môžu spôsobovať hluk. V známych letovis-
kách na svete sa už nepozastavujeme nad 
javmi, ktoré jednoznačne dokazujú, že sa 
v nich nachádza množstvo baviacich sa 
ľudí. To je daň. Kto vyhľadáva rajský pokoj 
opusteného ostrova, by mal naňho v Senci 
zabudnúť alebo sa naň presťahovať.                                   
      Kristína Dugovičová

E D I T O R I A L

Slovenský futbalový zväz (SFZ) si prenajal se-
necký štadión do roku 2061 a vybudoval u nás 
krásny futbalový areál. Keď sa nestane nič 
mimoriadne, do Senca pricestuje na jeho sláv-
nostné otvorenie 6. septembra prezident FIFA 
Sepp Blatter. Privíta ho tu nový riaditeľ Národ-
ného tréningového centra (NTC), ktorým sa 
stal bývalý slovenský futbalový reprezentant 
Dušan Keketi. Viac v rozhovore s generálnym 
sekretárom SFZ Dušanom Tittelom.

Pán Tittel, na čo pozitívne a čo negatívne sa 
môžu Senčania pripraviť momentom, keď 
NTC začne fungovať na plné obrátky?
Myslím, že určite len na to pozitívne. Práve 
sme vášho primátora informovali, ako pokra-
čujú dokončovacie práce na NTC v Senci.  
K 31. júlu by malo byť centrum odovzdané od 

firmy ZIP, ktorá ho celé stavia. Potom prídu 
kolaudácie. Veľké otvorenie NTC plánujeme 
na 6. septembra. Už dnes môžem povedať 
predbežnú informáciu, že účasť nám prisľúbil 
prezident FIFA pán Blatter. Je to veľká udalosť, 
pretože pán Blatter príde vo svojej histórii na 
Slovensko len druhýkrát a práve do Senca. 

Aký futbalový zápas bude NTC otvárať?
Na zápas nastúpi naša reprezentácia do 20 
rokov proti Poliakom v rámci prípravy na maj-
strovstvá sveta. Chceli sme to ladiť práve tak, 
aby tréningové centrum slúžilo najmä mladým 
futbalistom a aby otvárací zápas hrali tí, ktorí 
nás budú reprezentovať na majstrovstvách 
sveta. Pred zápasom nastúpi senecká fut-
balová škola proti výberu našich mladých 

Nedávno sa strhol v oblasti tzv. kosy na Sl-
nečných jazerách spor. Do konfliktu sa údajne 
dostali rybári a majiteľ chaty postavenej na 
pozemku tesne pri jazere. Rybári sa vraj do-
žadovali prístupu k vode, ktorý im podľa nich 
zákon umožňuje. Proti bol nahnevaný vlastník 
pozemku. Privolaná Mestská polícia v Senci 
nám odmietla dať pre háklivosť problematiky 
detailnejšie informácie. Dozvedeli sme sa 
však, že na miesto hádky sa dostavil i právnik 
chatára. Na jednej strane stojí právo na prístup 
k vodnej ploche (je na pozemku mesta), dru-
há strana si chce uplatňovať právo na ochranu 
súkromného majetku. 

„Pokiaľ si dal niekto žiadosť o odkúpenie po-
zemku, spravil sa náčrtok. Odbor výstavby 
každú jednu požiadavku prehodnocuje. Ide 
o to, aby sa vynechali prechody medzi po-
zemkami, aby ľudia mohli k vode,“ vysvetlil 
nám niekdajšiu filozofiu odpredaja mestských 
pozemkov v areáli Slnečných jazier prednosta 
Mestského úradu (MsÚ) v Senci Henrich Pola-
kovič. Podľa neho prijali kedysi poslanci Mest-
ského zastupiteľstva v Senci v úzus, že pri 
predaji pozemku nechávajú voľnú plochu tri 
metre od hladiny vody. Teoreticky by sa mohli 
Senčania dožadovať prechodu cez 3-metrový 

Prístup k jazeru sa stáva problematickejším

                                           Dokončenie na s. 2

                                            Dokončenie na s. 4

MALEDIVY
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Senec v Malokarpatskej vínnej ceste?
Mesto Senec v súčasnosti podniká kroky na vstup 
do združenia Malokarpatská vínna cesta. Mestské 
zastupiteľstvo už so vstupom súhlasilo. Súčasne 
poverilo vedenie mesta, aby preverilo hospodársky 
stav združenia a v prípade nepriaznivého stavu od 
úmyslu začleniť sa do spolku odstúpilo.           (red)

Sankcie pre úradníkov
Primátor, poslanci mestského zastupiteľstva, 
či orgány vyššieho územného celku by mali niesť 
priamu a osobnú zodpovednosť za svoje konanie 
a vydávanie rozhodnutí. Vyplýva to z návrhu záko-
na o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výko-
ne verejnej moci.  Na verejné pripomienkovanie ho 
predložilo Ministerstvo spravodlivosti SR. Zákon by 
mal začať platiť od 1. januára 2004. Sankcionované 
budú orgány štátu a samosprávy, ktoré spôsobia 
občanom alebo firmám škodu vydaním protipráv-
nych rozhodnutí, nesprávnym úradným postupom 
alebo nečinnosťou.                                          (red)

Zvýšili dôchodky
Od 1. júla sa zvýšili sumy životného minima. Z toho 
dôvodu sa zvýšil sociálny dôchodok a dôchodok, 
ktorý je jediným zdrojom príjmu: Sociálny dôcho-
dok sa od 1. júla môže priznať  do výšky 4 210 Sk 
mesačne. Starobný, invalidný, vdovecký, vdovecký 
alebo sirotský dôchodok obojstranne osirelého 
dieťaťa, ktorý je jediným zdrojom príjmu, môže 
dosiahnuť sumu 4631 Sk mesačne. 
Stavebný, invalidný (aj čiastočný), vdovský, 
sirotský dôchodok a dôchodok za výsluhu rokov 
priznaný pred 1. januárom 2004 sa zvyšuje o 6%. 
Vdovecký dôchodok s upravuje na sumu 2 356 Sk. 
Najvyššia suma vyplácaných dôchodkov nemôže 
presiahnuť sumu 9219 Sk mesačne.             (red)

Slabo využívame posteľový fond
Posteľový fond v ústavných zariadeniach Brati-
slavského samosprávneho kraja (BSK) využívame 
na 58,2 percenta. Hovorí o tom informačná správa 
o zabezpečení zdravotnej starostlivosti, sieti 
zdravotníckych zariadení a lekárskej starostlivosti 
v BSK. V minulom roku bolo v ústavných zdravot-
níckych zariadeniach kraja na 1000 obyvateľov 
8,92 akútnych lôžok, 0,66 postele pre chronicky 
chorých pacientov a 1,39 postelí v psychiatrických 
liečebniach.                                                     (red)

S   P   R   Á   V   Y V logistickom centre vyše 300 nových 
pracovných miest

Už len územné rozhodnutia a stavebné po-
volenia chýbajú k tomu, aby sa za Sencom 
mohlo začať s výstavbou jednotlivých ob-
jektov nového logistického centra. Na ceste 
medzi našim mestom a Pezinkom (na snímke) 
si od súkromných vlastníkov kúpilo pozemky 
niekoľko spoločností. Na atraktívnom mieste 
v bezprostrednej blízkosti diaľnice plánuje 
väčšina z nich vybudovať najmä skladové 
priestory. 
Spoločnosť IPEC tu chce postaviť skladový 
areál s celkovou plochou cca 195 tisíc m2 
(na sn. 1.). Slovenská firma bude obchodovať 
s bežným spotrebným tovarom od televízo-
rov cez keramiku až po hygienické potreby. 
Zastavaná plocha bude tvoriť asi 40 tisíc m2, 
zvyšok budú areálové komunikácie, parkovis-
ká a upravená zeleň. Výška investície bude 
predstavovať sumu do 200 miliónov Sk. V are-
áli nájde pracovné miesto 200 ľudí. Ako nám 
povedal zástupca spoločnosti IPEC p. Ing.  
Ballon, pôjde o pracovné pozície širokého 
spektra – od skladníkov až po ľudí, u ktorých 
sa bude vyžadovať vysoká škola. Prvá etapa 
výstavby by mala finišovať ešte tento rok. 
Druhým najväčším investorom v rámci logi-
cistkého centra bude spoločnosť BILLA (na 
sn. 2.). Centrálny sklad slovenskej poboč-
ky vyrastie v areáli s rozlohou 50 tisíc m2. 
Spoločnosť sa bude podieľať na vzniku 120 
nových pracovných miest. K ďalším častiam 
centra bude patriť predajný a servisný areál 
Portik pre predajcu automobilových návesov 

Schmitz Cargobul (14 nových pracovných 
miest). 
O atraktívne miesto blízko autostrády preja-
vili spoločnosti záujem prvýkrát pred dvoma 
rokmi. Pozemky väčšina z nich už odkúpila od 
súkromných vlastníkov. Plochy sa podľa infor-
mácií prednostu MsÚ v Senci Henricha Pola-
koviča nepodarilo vyňať z pôdneho fondu, za 
výstavbu v extraviláne budú musieť investorii 
zaplatiť odvody za vyňatie z poľnohospodár-
skeho pôdneho fondu.                               (kd)

Viac podrobných informácií
Čitatelia sa na našu redakciu obracajú žia-
dosťami, aby Senčan detailnejšie informoval 
o tom, aké problémy predkladajú a riešia po-
slanci mestského zastupiteľstva na svojich za-
sadnutiach. Pripomíname, že zápisnice z roko-

vaní sú k dispozícii na Mestskom úrade v Sen-
ci. K vyhotovovaniu elektronického záznamu 
zo zasadnutí sme sa v Senci ešte v 21. storočí 
nedopracovali. Od budúceho zastupiteľstva 
budeme uverejňovať podrobnejšie interpelá-
cie poslancov.                                            (red)

Z  M  E  N  A  !
Upozorňujeme čitateľov, že z dôvodu dovoleniek 
sme uzávierku septembrového čísla presunuli 
na 14. augusta. Uzávierky ďalších čísiel v roku 
budú v pôvodnom termíne: Senčan – október (25. 
9. 2003), Senčan – november (23. 10. 2003), 
Senčan – december (27. 11. 2003).          redakcia

pás mestského pozemku okolo celej plochy 
Slnečných jazier. Nie je tomu však tak. „Hla-
dina nám behom posledných rokov kolísala. 
Keď sa kedysi niečo limitovalo troma metrami, 
dnes to už nemusí platiť,“ hovorí H. Polako-
vič. Niektorí majitelia si však oplotili svoje 
pozemky tesne k vode. Iní zábranu umiestnili 
aj niekoľko metrov do jazera. Buď tak urobili 
neoprávnene alebo sa mesto pri predaji 
pozemkov nie vždy držalo prijatého úzu. Ve-
dúci odboru životného prostredia MsÚ Karol 
Czére radí Senčanom, že v prípade nejasnosti 
s prechodom okolo jazera poskytne Mestský 
úrad v Senci presné informácie. Prechody pre 
verejnosť sú vyznačené v mape, odsúhlasenej 
mestskou radou, ktorá sa nachádza na úrade. 
V 90% prípadoch býva právo na strane náv-
števníkov. Najmä u starších chát zasadených 
tesne k vode však môže opodstatnene dôjsť 
k stretu záujmov. Patálie s plotmi začali nado-
budnutím vlastníckych práv k pozemkom oko-
lo chát. K. Czére: „V minulosti neboli ploty na 
Slnečných jazerách podľa VZN mesta povo-

lené. Stavebný zákon dnes definuje možnosť 
oplotenia  pozemkov okolo rekreačnej chaty 
vtedy, keď môže dôjsť k znečisteniu pozemku, 
poškodeniu objektu a pod. A zákon je vyššia 
právna forma.“  Podľa neho však množstvo 
plotov postavili na jazerách bez stavebného 
povolenia.                                          (kd)

Niektorí chatári si ohradzujú svoj po-
zemok na Slnečných jazerách hlboko 
do vody. Miest s prístupom k vode Sen-
čanom postupom času ubúda. 

Dokončenie zo s. 1

l Hľadám staršiu pani na opateru dievčat-
ka v poobedňajších hodinách. Tel.: 0905 
911 366
l Ovládanie vykurovacieho systému po-
mocou mobilného telefónu. Ochrana ma-
jetku so signalizáciou narušenia objektu, 
na mobilný telefón. 0903 929 743
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Pod lupou
Po strate bankoma-
tovej karty tortúra
Práca v istej súkromnej firme sa 
nevyplatila jednému z jej zamestnancov. Po tom, čo 
stratil služobnú bankomatovú kartu, z ktorej sa usku-
točnili výbery vo výške  31 tisíc Sk, sa mu zamestná-
vatelia a nadriadení začali vyhrážať a napádať ho slov-
nými útokmi. Poškodenému hrozili ublížením, pokiaľ 
peniaze nevráti. Začiatkom júla ťažkosti vyvrcholili. 
Zamestnanca proti jeho vôli zaviedli do bratislavskej 
centrály spoločnosti, kde ho neznámy muž napadol 
baseballovou palicou a prikázal mu zaplatiť 40 tisíc Sk 
s tým, že sa mu bude každú hodinu telefonicky hlásiť 
a ohlasovať, koľko peňazí už zohnal. Pod hrozbou ná-
tlaku podpísal zamestnanec firmy zmluvu o pôžičke 
127 tisíc Sk, ktorú mal vrátiť do jedného týždňa. 
V prípade omeškania mal priplácať penále. Po ďalších 
telefonických obťažovaniach sa poškodený rozhodol 
všetko oznámiť na polícii  v Senci. Policia zaistila 
páchateľov počas akcie, pri ktorej mal poškodený 
odovzdať prvú splátku peňazí. Vyšetrovateľ vzniesol 
voči Gejzovi M. (34), Štefanovi T. (24), Petrovi S. (39) 
a Jozefovi U. (28) obvinenie z trestného činu hrubého 
nátlaku spolupáchateľstvom.                            Riaditeľ

Aj jazda na bicykli má svoje pravidlá
Počas letnej turistickej sezóny sa to v uliciach 
Senca a na Slnečných jazerách hemží cyklistami. 
Pri jazde podlieha podobným predpisom ako vo-
dič motorového vozidla. Rovnako sa ho týka zákaz 
požitia alkoholu a inej návykovej látky. Na bicykli 
sa jazdí predovšetkým po cestičke pre cyklistov 
vpravo. Kde cestička nie je alebo je nezjazdná, 
jazdí sa po pravom okraji vozovky. Pri zníženej 
viditeľnosti nesmú cyklisti jazdiť bez osvetlenia 
bicykla. Môžu jazdiť len jednotlivo za sebou. Ne-
smú jazdiť bez držania riadidiel, držať sa iného vo-
zidla, viesť počas jazdy druhý bicykel, vozík, psa 
ani iné zviera a voziť predmety, ktoré by sťažovali 
riadenie bicykla alebo ohrozovali účastníkov 
cestnej premávky. Pri jazde musí mať cyklista 
nohy na pedáloch. Na jednomiestnom bicykli nie 
je dovolené jazdiť dvom osobám. Ak je bicykel vy-
bavený pomocným sedadlom na prepravu dieťaťa 
s pevnými opierkami na nohy smie osoba staršia 
ako 15 rokov viesť osobu mladšiu ako 10 rokov. 
Za bicykel sa smie pripojiť prívesný vozík, ktorý 
nie je širší ako 800 mm, má vzadu dve odrazky 
netrojuholníkového tvaru umiestnené čo najbliž-
šie k bočným obrysom vozíka. Ak prívesný vozík 
alebo jeho náklad zakrýva za zníženej viditeľnosti 
zadné obrysové červené odrazky bicykla, musí 
sa prívesný vozík opatriť vľavo vzadu červeným 
svetlom. Na jazdu smie cyklista použiť len taký 
bicykel, ktorý spĺňa ustanovené podmienky.                                                    
               Riaditeľ

Mesto urobilo ďalší krok k tomu, aby vznikol jeho 
dlhodobý rozvojový plán. V Tureckom dome sa 
v stredu 30. júla stretli činitelia mesta, podnika-
telia, zástupcovia regionálnej rozvojovej agentúry 
na seminári, ktorého cieľom je získanie podnetov 
a invencií pre tvorbu rozvojovej stratégie mesta. 
Stretnutie sa uskutočnilo krátko po našej uzávier-
ke, rozšírenú správu o ňom prinesieme v septem-
brovom čísle.
Hostia seminára mali diskutovať o základných 

tematických okruhoch. Sú nimi ľudské zdroje, 
ekonomický rozvoj, poľnohospodárstvo a rozvoj 
vidieka, infraštruktúra. V rámci programu zostavia 
účastníci pracovné skupiny pre jednotlivé tématic-
ké okruhy.
Rozvojový plán obce je podmienkou pre získanie 
dotácií z európskych fondov. Napríklad v rámci 
fondu SAPARD bude rozvojová štúdia mesta jed-
nou z požadovaných príloh projektov.              (kd)

V minulom čísle sme uverejnili predbežné cifry 
nákladov na Senecké leto a Veľký letný karne-
val 2003. Po uzavretí účtov nám ekonomické 
oddelenie Mestského úradu v Senci poskytlo 
konečné údaje o financovaní tohtoročných 

podujatí. Pre zaujímavosť sme chceli uviesť 
presné porovnanie s predchádzajúcim rokom. 
Údaje z minulosti sme čerpali z podkladov  
hlavného kontrolóra mesta Senec.

Senčania diskutovali o rozvojovej stratégii Senca

Poďakovanie
Ceny do súťaže o najatraktívnejšiu mas-
ku na Veľkom letnom karnevale 2003 
darovali:

CK Tricio, Správa cestovného 
ruchu v Senci, Mestské kultúrne 

stredisko v Senci, Piccolo Café 
(Alexander Menyhart), Reštau-
rácia Marathon. 

Mestský úrad v Senci im všetkým ďaku-
je rovnako ako aj firme Elkotel, ktorá 
sponzorsky zabezpečila diskotéku na Se-
neckom lete.

Konečné zúčtovanie Seneckého leta a karnevalu

Z diára vedenia mesta
- rokovanie s primátorom Bratislavy Andrejom Ďur-
kovským o zriadení vodárenskej spoločnosti
- návšteva letného tábora speváckeho zboru Radosť 
- návšteva letného tábora v Mosonmagyaróvári
- jednanie s holandskou spoločnosťou o výstavbe 
nájomných bytov
- rokovanie s generálnym manažérom Slovenského 
futbalového zväzu Dušanom Tittelom o Národnom 
tréningovom futbalovom centre v Senci
- stretnutie s primátormi z Pezinka a Malaciek 
(hlavnou témou bola vodárenská spoločnosť)
- zasadnutie predsedníctva ZMOS-u
- rokovanie s firmou Aurex ohľadom europrojektov
- jednanie na Ministerstve hospodárstva SR ohľa-
dom europrojektov

- jednanie na Ministerstve výstavby a regionálneho 
rozvoja SR ohľadom eurprojektov
- návšteva parlamentného a mestského poslanca 
Gyulu Bárdosa kvôli riešeniu budúcnosti štátnej 
polície v meste a konzultácii europrojektov
- stretnutie s chatármi z chát v areáli Slnečných 
jazier
- jednanie s architektmi ohľadom riešenia projektov 
na výstavbu bufetov v areáli Slnečných jazier
- prijatie zahraničných Slovákov na mestskom 
úrade
- rokovanie so spoločnosťou Körte Organica o bio-
logickom čistení dna Slnečných jazier
- jednanie so zástupcami spoločnosti Hydrobiológia 
o čistení dna Slnečných jazier
- jednanie so spoločnosťou BILLA kvôli riešeniu 
hygienických zariadení pri predajni v Senci.

Príjmy
           2002        2003
Sponzoring       390 000 Sk      638 000 Sk 
Nepeňažný sponzoring            -        70 000 Sk
Príjmy zo vstupného      592 750 Sk     639 000 Sk
Spolu        982 750 Sk  1 347 000 Sk

Výdaje
          2002         2003
Senecké leto    1 537 819 Sk     805 592 Sk
Karneval        542 206 Sk     491 371 Sk
Spolu     2 080 025 Sk  1 296 963 Sk

Vybrané položky z výdajov na Senecké leto a karneval
           2002         2003
Ohňostroj       448 000 Sk     209 000 Sk
Občerstvenie, ubytovanie hostí a účinkujúcich    480 293 Sk     109 285 Sk
Inzercia          21 918 Sk       28 488 Sk
Náklady na úhradu kultúrneho programu    416 250 Sk     472 680 Sk
Technické zabezpečenie      713 564 Sk     477 510 Sk
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Dezorientujeme ich
Naša nová rubrika, v ktorej si verejne kla-
dieme otázku „Dokedy?“, sa u Vás, našich 
čitateľov, ujala. Jeden z prvých telefonátov 
po vyjdení novín sa dotýkal označenia 
Senca na začiatku mesta na komunikácii 
do obce Reca. Hoci máme v meste a areáli 
Slnečných jazier po dlhom očakávaní infor-
mačný systém, aj takáto zdanlivá maličkosť 
môže prispieť k dezorientácii turistov na 
ceste do rekreačného strediska. Podľa ve-
dúceho oddelenia životného prostredia na 
Mestskom úrade v Senci Karola Czéreho 
ide o tretiu krádež tabulí, ktoré sa nachá-
dzajú blízko zberných surovín, v krátkom 
období. Ako uviedol, na chýbajúce označe-
nie už odbor výstavby upozornil Slovenskú 
správu ciest - prevádzku Senec. Tá sa 
však so zaobstaraním nového dopravného 
značenia s nákladom niekoľko tisícoviek 
nevie v tak krátkom časovom intervale vy-
sporiadať. Čitatelia si však nedostatok, na 
rekreačné mesto počas leta veľavýznamný, 
všimli už pred dvoma mesiacmi. Otázniky 
sa derú z úst samé: Dokedy sa budeme 
o informačné tabule okrádať? Dokedy si 
počkáme, kým ich ktosi obnoví? 
Pokiaľ vás, milí Senčania, škrie stav čo-
hokoľvek v meste a neustále si opakujete, 
dokedy potrvá – dajte nám vedieť.        (kd)

D   O   K   E   D   Y
reprezentantov, odohrá sa predzápas  starých 
pánov, bývalých internacionálov, proti výberu 
Senca. 

Môžete porovnať pôvodné plány centra 
s dnešnom realitou? Vieme, že sa chystala 
výstavba krytej haly, ktorá nie je. Z akého 
dôvodu?
V NTC sa nerátalo s výstavbou krytej haly, 
skôr pred ním. Od toho vzišlo, preto sme aj my 
trochu pozmenili plány. V súčasnosti na na-
še náklady rekonštruujeme priestory, ktoré 
užívala KOBA Senec a seneckí stolní tenisti 
a pôvodne mali byť zbúrané. Robila sa fasáda 
a strecha. V počiatočných zámeroch bol me-
gaprojekt naprojektovaný vo veľkom. Rátalo 
sa predovšetkým s podporou ministerstva 
školstva, ktoré malo prispieť ďaleko väčšou 
mierou na výstavbu športovej haly alebo väčšej 
telocvične. Nakoniec sa ministerstvo rozhodlo 
inakšie. Voči partnerom by bolo neseriózne, 
keby sme sa pustili do výstavby športovej haly 
a nebolo by zabezpečené dofinancovanie.

Kto bude centru šéfovať, odkiaľ bude ria-
dené?
Centrum bude mať svojho riaditeľa. Na futba-
lovom zväze bol uskutočnený konkurz, v kto-
rom obstál najlepšie Dušan Keketi. Bývalý re-
prezentant Československa vo futbale pôsobil 
dlhé roky v zahraničí, dokonca určité obdobie 
bol trénerom brankárov v Senci. Sme radi, že 
sme našli určite dobrého človeka a teším sa 
na spoluprácu s ním. Pod jeho vedením bude 
pracovať niekoľko ľudí zo Senca, ktorým sme 
ponúkli prácu.

Akým spôsobom bude môcť mesto Senec 
vstupovať do rozhodovania ohľadom NTC?
Aby došlo k realizácii zmluvy, ktorá bola 
v minulosti s mestom uzatvorená, urobíme 
sedenie spolu s primátorom a poslancami za-
stupiteľstva. SFZ má štadión v Senci v prenáj-
me a všetky kroky chceme koordinovať spolu 
s mestom. Už dnes som povedal primátorovi, 
bodaj by SFZ staval všetkým mestám také 
centrum, aké sme postavili za 130 miliónov 
Sk v Senci.  V súčasnosti pri peniazoch, ktoré 
sú v športe, by sa oň iné mestá pobili. Myslím, 
že Senec prišiel naozaj veľmi príjemne a ľahko 
k prekrásnemu areálu.

Máte už konkrétne výsledky, ako by malo 
vyzerať súžitie KOBY a SFZ?
V zmluve medzi SFZ a mestom Senec je 
zakomponované, že mesto má určiť subjekt, 
ktorý bude využívať zariadenie nášho trénin-
gového centra. Predovšetkým je to otázka 
budúcnosti KOBY a máte tu aj druhú skupinu 
okolo pána Matláka, ďalší futbalový klub. Tak-
že myslím, že je to vecou rokovania.
 

Bude sa môcť zapožičiavať trávnatá plo-
cha? Aké tímy budete do centra púšťať?
Bude tam aj normálny komerčný režim. Pri 
veľký podujatiach, najmä pri futbalových tur-
najov, nie je problém, aby sme našli riešenie 
najmä pre obyvateľov Senca v takej forme, 
aby aj oni mohli využívať zariadenie. 

Aké bude zápožičné?
V súčasnosti stojí tréningová jednotka (90 minút) 
5 tisíc Sk, čo je štandard, ktorý prebieha všade 
na Slovensku, kde sú malé ihriská. Väčšinou 

je to pre profesionálne mužstvá alebo skupiny 
podnikateľov. I keď naše náklady sú vysoké, 
nepočítam, že by to malo byť viac. Cena umelej 
plochy sa pohybuje okolo 12 miliónov Sk. Takže 
keď si to prepočítate, čo pri tom a ešte pri použití 
umelého osvetlenie znamená 90 minút... 

Bude sa dať prenajať aj hlavná plocha?
Hlavná plocha je vecou dohody. SFZ vie byť 
náklonný aj mestu Senec. Keď budete mať 
mestské oslavy alebo bude finálový žiacky 
turnaj, vieme ihrisko poskytnúť bezplatne. 
Každý projekt, ktorý bude mať svoju dobrú 
štruktúru, bude veľmi logický a v prospech 
rozvoja futbalu, podporíme. 

Počítate s tým, že do centra dokážete prilá-
kať i zahraničné mužstvá?
Keby bol celý komplex dokončený, už dnes by 
sme tam mali veľa tréningových mužstiev. V bu-
dúcom roku príde určite množstvo iných zahra-
ničných mužstiev na sústredenia. Ľudia, ktorí 
v Senci podnikajú v turistickom ruchu, sa môžu 
tešiť, že prídu ďalší noví zahraniční klienti. 

Aké zariadenia bude centrum poskytovať?
Bude tam rehabilitačná linka, posilovňa, ale 
predovšetkým bude centrum slúžiť pre úče-
ly mužstiev, ktoré v ňom budú trénovať. Do 
roka tam budeme mať 50 akcií, kde sa naše 
reprezentančné tímy budú pripravovať na me-
dzištátne zápasy. 

Komplex bude maximálne využitý...
Tento projekt bude využitý až príliš. Už roz-
mýšľame nad tým, ako by sme ho do budúc-
nosti riešili, budeme ho už len vylepšovať.

Môžeme očakávať ďalšiu výstavbu, rozšíre-
nie parkovísk?
S pánom primátorom sme rokovali o tom, ako 
by sme vyriešili, či už oplotenie alebo prístu-
povej cesty. Futbalový zväz financoval pripo-
jenie kanalizácie, na ktorú sa bezplatne napo-
jilo 30 domov. My si naše tréningové centrum 
nemôžeme zobrať so sebou, a preto chceme 
naozaj vychádzať spolu priateľsky. Chceme, 
aby tréningové centrum slúžilo nielen sloven-
skému futbalu, ale aj mestu Senec. 
Ako budete zabezpečovať ubytovanie muž-
stvám?
V minulosti nikdy nebolo riešené ubytovanie 
priamo v areáli. Predovšetkým sme chceli 
využiť rôzne kapacity, ktoré sú tu v rámci Sl-
nečných jazier. V budúcnosti chceme postaviť 
ubytovacie zariadenie priamo v areáli tak, ako 
to je v zahraničných centrách - športové hote-
ly priamo pri ihrisku. 

S akými najväčšími komplikáciami ste sa 
pri výstavbe stretli?
Najťažšie bolo zabezpečiť financovanie. Tým, že 
som vlani prišiel s tímom svojich ľudí, sme pro-
jekt prevzali. Bol pripravený veľmi megaloman-
sky, veľa vecí sme museli pozmeniť, a ešte zo-
stáva pred nami množstvo nedoriešených vecí 
hlavne v otázke financií. Aby sme zabezpečili 
financovanie voči firmám, ktoré nám tam vyko-
návajú dodávky, lebo z tohto hľadiska nebol pro-
jekt stopercentne zabezpečený. Ale myslím si, 
že v súčasnosti pracuje na SFZ veľa šikovných 
ľudí, takže to dokážeme urobiť tak, aby sme ani 
jednej firme nezostali ani korunu dlžní.

Ďakujem za rozhovor. 
  Kristína Dugovičová

Dokončenie zo s. 1

Zberný dvor 
komunálneho odpadu 

pre obyvateľov Senca v areáli býv. 
PD smerom na obec Reca

Utorok – Piatok 10.00 - 18.00 h
Sobota                8.00 - 16.00 h

ZADARMO
(pre staré šatstvo, kartóny, starý nábytok, 
autobatérie, atď.)
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Ad: Zámer alebo omyl?
So záujmom som si prečítal v minulom čísle Sen-
čana článok Ing. Gabriela Kloknera. Uvádza v ňom 
niekoľko údajov, s ktorými musím polemizovať 
a rád na ne odpoviem.
- Verejné osvetlenie – nebezpečné sporenie: 
Mesto si v žiadnom prípade nedovolí šetriť na úkor 
bezpečnosti a kvality verejného osvetlenia. To, že 
znížilo náklady na starostlivosť o verejné osvet-
lenie z 5,14 milióna Sk na 1,5 až 1,7 milióna Sk 
ročne, nie sú zavádzajúce tvrdenia. Odvtedy, čo 
ho spravuje nový elektrikár, sme nepostrehli žiad-
ny pokles kvality. Chrániče stĺpov, ktoré zmizli, 
sme sa nesnažili nahradiť nastálo. Okamžite 
sme objednali nové. Kým však objednané kryty 
prišli, dočasne a provizórne sme stĺpy zaizolo-
vali čiernou fóliou, aby počas noci, keď prúdi cez 
stĺpy elektrická energia, nedošlo k úrazu. V tomto 
momente sú kryty namontované. Som rád, že ako 
Senčan a odborník pán Ing. Klokner sleduje, či 
náš nový elektrikár neporušuje základné pravidlá 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Na plo-
šine však skutočne môže pracovať sám. V tom 
čase nie je verejné osvetlenie pod elektrickým 
prúdom a normy mu to podľa našich informácií 
umožňujú. 
- Verejné osvetlenie – úsporné žiarovky: 
Je samozrejmé, že pri výmene žiaroviek za úspor-
né, vymeníme, ak to bude nutné a pôjde to, 
nevyhovujúce objímky za nové teleso. Výmena 
bude mať pre nás cenu, len ak budeme mať vykal-
kulované úspory.
- Čistenie komunikácie medzi Sencom a sklád-
kou tuhého komunálneho odpadu: 
Ďakujem pánovi Ing. Kloknerovi, že našu dohodu 
plní a komunikáciu nechal vyčistiť.
- Zámena názvov firiem VPP Senec, a.s. a SO-
BA, s.r.o.: 
V žiadnom prípade som nechcel poškodzovať 
meno oboch firiem. Za zámenu sa Ing. Gabrielovi 
Kloknerovi ospravedlňujem.

- S podobnými pripomienkami, aké mal v článku 
Ing. Klokner, vystúpila na rokovaní Mestského 
zastupiteľstva v Senci MUDr. Emese Dobošová. 
Navyše sa pred poslancami vyjadrila k čisteniu 
mesta. Tvrdila, že firma Slovasfalt, ktorá zame-
tala špeciálnym strojom ulice mesta, si u nás 
nevýhodne fakturovala aj naftu a samotný me-
chanizmus nie je vhodný na čistenie nášho mesta. 
Neviem si predstaviť dôvod, prečo takéto tvrdenia 
predniesla. Vážim si stomatologickú odbornosť 
pani MUDr. Dobošovej. Samozrejme, nepochy-
bujem ani o jej odborných kvalitách v oblasti 
čistenia mesta a zametacej techniky, ale v tomto 
prípade sa mýli. Áno, túto činnosť vykonávala 
firma Slovasfalt v cene 800 Sk/h. Ubezpečujem 
MUDr. Dobošovú, že žiadna nafta fakturovaná 
nebola. Platili sme od vykonaného času. S výnim-
kou, keď stroj išiel vysýpať pozametaný odpad, 
vtedy si účtoval kilometre. Po prepočítaní to bolo 
v tom momente pre mesto finančne podstatne 
výhodnejšie. Použitý stroj bol vyvinutý podľa 
údajov jeho výrobcu na zametanie komunikácií 
v mestách a obciach. Nebránim sa otestovať jeho 
účinnosť. Nie je problém  postaviť ho vedľa zame-
tacieho stroju VPP Senec, a.s., nechať ich niekoľ-
ko hodín čistiť senecké ulice a následne odvážiť, 
ktorý stroj nazhromaždil viac odpadu. 
                             Ing. Karol Kvál, primátor Senca

Záverečné projektové stretnutie pre školský 
rok 2002/2003 seneckej Združenej strednej 
školy (ZSŠ) s partnermi zo zahraničia sa ko-
nalo 23.-28. júna v Senci. Zúčastnili sa ho 
partneri z nemeckej školy (päť učiteľov a dvaja 
študenti), fínskej školy (dvaja učitelia) a učite-
lia a študenti zo ZSŠ v Senci, pracujúci v rám-
ci projektu Comenius.

Pracovné aktivity
Študenti zo Slovenska si pripravili v progra-
me Power–Point dve prezentácie. Prvou bol 
„Podnikateľský plán“ – tak, ako ho vytvárame 
na našej škole. Ako druhé prezentovali tému 
„Spoločnosť s ručením obmedzeným“. Infor-
movali sme partnerov o učebných plánoch 
ekonomických predmetov na našej škole, ako 
aj o forme maturitných skúšok v súčasnosti na 
slovenskej odbornej škole. Predostreli sme 

im perspektívnu formu nových maturitných 
skúšok v školskom roku 2004/2005. Výmena 
skúseností z rôznych častí sveta bola veľmi 
obohacujúca. Študenti z Nemecka predstavili 
„Marketingový plán a prehľad právnych foriem 
podnikov v Nemecku“. Na základe dotazní-
ka zaslaného slovenskou agentúrou, všetci 
zúčastnení urobili hodnotenie projektových 
aktivít za celý projektový rok a vyjadrili želanie 
pokračovať v ďalších projektoch.

Spoločenské aktivity
Keďže slovenským výrobkom v projektovom 
podnikateľskom pláne je modranská kera-
mika, navštívili sme závod Majolika v Modre. 
V rámci spoznávania Slovenska a jeho pribli-
žovania k Európe sme so zahraničnými part-
nermi navštívili hrad Červený Kameň a vodné 
dielo Gabčíkovo. Senecký karneval bol dob-

rou príležitosťou pre partnerov zozná-
miť sa s regiónom a jeho tradíciami. 
Návšteva u primátora mesta Senec 
bola miestom, kde sa mohli partneri 
rozprávať o problémoch mesta Senec 
s veľkým turistickým ruchom. 

Aj budúci rok
Projektová skupina sa dohodla, že 
v budúcom roku bude pokračovať 
v práci a podá žiadosť o ďalší projekt. 
Taktiež je zámer rozšíriť spoluprácu 
o výmeny učiteľov a žiakov.
                             Ing. Monika Rybová

Na združenej strednej škole s partnermi 
z Nemecka a Fínska

Mnohonásobným príspevkovým dobrovoľ-
ným darcom krvi udeľuje Slovenský Červený 
kríž morálne ocenenie vo forme plakiet prof. 
MUDr. Jana Janského „Za darovanie krvi 
– za záchranu života“, a to bronzovú (po 10. 
bezplatnom odbere krvi, zlatú (už žien po 30. 
a u mužov po 40. odbere krvi) a diamantovú 
(u žien po 60., u mužov po 80. bezplatnom 
odbere krvi). Predstavitelia Územného spolku 
SČK udelili tohto roku tieto plakety darcom 
krvi z okresu. Zlaté plakety obdržali Jozef 
Czinege a Milan Švorc. Strieborné plakety 
obdržali Ing. Marián Jankovič, Robert Matúš, 
František Mészároš, Viola Rössnerová, Patrik 

Vígh, Pavol Zsigmond. Z darcov krvi, evidova-
ných v Miestnom spolku SČK v Senci obdržali 
bronzovú plaketu Ing František Baksa, Ing. 
Ján Bilec, Gabriela Bordácsová, Alexander 
Brnčal, Michal Bučan, Miroslav Cisár, Adria-
na Egyedová, Karol Filo, Mária Filová, Zsolt 
Fülöp, Ladislav Horváth, Viera Jančia, Ing. 
Marcela Krajčovičová, Jarmila Kušnírová, 
Adrián Labuda, Tomáš Lévai, Ing. Mária Ma-
gulová, Emília Podolská, Ladislav Žigo, Albert 
Dóka, Robert Heriban, Mária Kukumbergová, 
Vladimír Prokopec, Monika Keményová, Fran-
tišek Maršovský. Oceneným blahoželáme.
                                                                    (mg)

Zlaté plakety pre dvoch Senčanov

Spomienkové zapálenie „Vatry 
zvrchovanosti“ sa uskutočnilo 
18. júla večer na Slnečných 
jazerách – juh. Podujatie or-
ganizovala mestská pobočka 
Matice slovenskej s prispením 
Kafilérie, a.s. a Spolku se-
neckých podnikateľov. S prí-
hovorom vystúpil prezident 
Spolku seneckých podnikate-
ľov Ing. Tibor Tóth. Zdôraznil 
nesmierny význam odkazu 

aktu zvrchovanosti práve pre 
súčasný pripravovaný vstup 
Slovenskej republiky do štruk-
túr Európskej únie. V závere 
zástupcovia Matice vyzvali 
k potrebe širšej podpory tých-
to výročí zo strany občanov 
aj mesta. K následnej voľnej 
diskusii okolo vatry sa pridali 
i zvedaví holandskí, nemeckí 
a hlavne českí turisti.   
     (red) 

Vatra zvrchovanosti na Slnečných jazerách

Pracovné stretnutie – prezentácia podnikateľské-
ho plánu v ZSŠ.
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Turisti podnikajú výle-
ty na vlastnú päsť

Prečo je synagóga ošarpaná? Prečo nie 
je v meste múzeum a termálne kúpalisko? 
Prečo nie sú permanentky na Slnečné 
jazerá aj mesačné? To sú najčastejšie kla-
dené otázky turistov, ktorí v Senci zavítajú 
do Turistickej informačnej kancelárie (TIK). 
Dvere sa v kancelárii na Mierovom námestí 
nezavrú od siedmej do pätnástej. Frmol vr-
cholí počas obedňajších hodín. Rekreanti 
tu hľadajú najmä tipy na výlety do okolia, 
lákajú ich najmä blízke termálne kúpaliská. 
Vlani TIK pripravila jednodňové fakultatív-
ne výlety do blízkeho okolia – do Modry, 
na Červený Kameň, Devín a iné miesta. 
Projekt sa stretol s minimálnym záujmom 
zo strany turistov. Aby bol zájazd ren-
tabilný, treba naplniť autobus 35 ľuďmi 
– a to je problematické. Väčšina rekrean-
tov prichádza do Senca vlastným vozidlom 
a pokiaľ sa rozhodne pre výlet do okolia, 
podniká ho na vlastnú päsť. V poslednom 
čase sa masívne rozmohla cykloturistika, 
ale niektorí dovolenkári podnikajú výlety 
do okolia aj peši. Prísť so širšou ponukou 
fakultatívnych výletov je podľa vedenia 
TIK zbytočné, pretože aj tak malý počet 
záujemcov by sa rozdrobil. Napriek tomu 
ponúka TIK aj tento rok výlet loďou na vod-
nú nádrž Gabčíkovo spojený s výletom 
do Gabčíkova a Čunova pokračuje TIK 
aj tento rok. Autobus odchádza každý 
štvrtok v mesiacoch júl a august spred 
Mestského kultúrneho strediska v Senci 
ráno o pol ôsmej. Predpokladaný príchod 
do Senca je o šiestej večer. Dospelí turisti 
platia za výlet 240 Sk, deti do 12 rokov 200 
Sk.                                                          (kd)

Každý rok, pred zahájením letnej turistickej 
sezóny vyzýva Správa cestovného ruchu 
(SCR) v Senci majiteľov a prevádzkovateľov 
zariadení bufetového typu, aby si svoje zaria-
denia upravili, a udržiavali poriadok v ich okolí 
počas letne sezóny. Napriek tomu veľa bufe-
tov, hlavne na južnej strane Slnečných jazier, 
je v nevyhovujúcom stave. „Majitelia týchto 
zariadení do bufetov neinvestovali, nakoľko sa 
už niekoľko rokov hovorí o tom, že bude reali-
zovaná nová výstavba bufetov na južnej strane 
rekreačného strediska,“ konštatuje Ing. Silvia 
Škultétyová, poverená riadením SCR. Nové 
občerstvovacie zariadenia, ktoré sa v tomto 
roku objavili v rekreačnom stredisku boli po-
stavené na súkromných pozemkoch. „Možem 
povedať, že som nesúhlasila s výstavbou 
nových bufetov, nakoľko občerstvovacích 
zariadení je v tejto časti areálu dostatok, 
zmenšuje sa plocha na rekreáciu (stanový 
kemp), a stavby, ktoré sú tu teraz postavené, 
predstavujú „všehochuť“...,“ konštatuje Ing. 
Škultétyová. 
Architekti a urbanisti varujú, že rekreačnému 
areálu v Senci chýba koncepcia a zmysel. 
Mnohé stánky tu boli postavené už pred mno-
hými rokmi. Podľa Územného plánu mesta 
Senec sú Slnečné jazerá určené na športovo-
-rekreačný účel. Dokument nerieši koncepciu 
rozvoja rekreačného strediska. Viaceré štú-
die, ktoré za uplynulé obdobie vznikli, neboli 
pre rozvoj areálu zaväzujúce. „Slúžili na orien-
tačné riešenie jednotlivých lokalít, či už na ju-
hu alebo severe. Napríklad na zástavbu chát 
na juhu. Samostatný aktuálny územný plán 
zóny Slnečných jazier zatiaľ neexistuje,“ uvá-
dza Ing. arch. Igor Križko z oddelenia životné-
ho prostredia na Mestskom úrade v Senci. 
V súčasnosti sa tvorí rozvojová stratégia mes-
ta, ktorú na základe objednávky mestského 
úradu obstaráva firma Aurex. „Pre každého 

budúceho potenciálneho investora sa stane 
záväznou. Ale jej vypracovanie nebude trvať 
týždeň, dva. Projekt bude po odsúhlasení 
podkladom pre ďalšie povolenie stavebného 
konania, ktoré sa bude udelovať pod hlavičou 
mestského úradu,“ hovorí vedúci oddelenia 
životného prostredia na Mestskom úrade 
v Senci Karol Czére. Už dnes však primátor 
Karol Kvál presadzuje novú koncepciu južnej 
strany Slnečných jazier, ktorú má na stole. 
Prenajímatelia pozemkov museli uzavrieť 
pred začiatkom sezóny nájomnú zmluvu 
s tým, že do 15. septembra bufety odpracú. 
Nahradia ich stánky jednotného konceptu. 
Podľa primátora nájomcovia prijali túto sprá-
vu s pochopením. Obdobné kroky čakajú aj 
sever Slnečných jazier. „Teraz vytyčujeme 
inžinierske siete kvôli umiestneniu nových 
murovaných a likvidáciu starých predajných 
bufetov,“ reflektuje K. Czére. Potom sa určí 
ďalšia zásada, či sa do uvažovaných investí-
cií zapojí mestský úrad alebo vybudovanie 
stánkov si zafinancujú, podľa schválenej 
koncepcie a pod dohľadom mesta, súkromní 
investori, ktorým sa to bude konpenzovať 
neskôr z nájomného. Meno autora projektu 
a to, či sa zmeny dotknú celých Slnečných 
jazier, ešte nie sú známe. V prípade, že pôjde 
o vyššiu sumu ako 500-tisícový projekt, bude 
vypísaná verejná súťaž. Verejnosť by to určite 
uvítala, pretože práve architektonická súťaž 
môže zaručiť väčšiu kvalitu a viac nápadov, 
z ktorých sa už dá vyberať. Pravdepodobne to 
však bude prvýkrát, čo bude mať Senec vizáž 
bufetov a urbanistický ráz lokality Slnečných 
jazier (aspoň na vlastných pozemkoch) pevne 
v rukách. Aj keď ktosi naznačil, že si vyberá-
me medzi ferrari a lamborghini, keď nám hrozí 
amputácia oboch nôh: Slnečné jazerá čakajú 
na vyčistenie.
                                           Kristína Dugovičová

Bufety na Slnečných jazerách s koncepciou

Áno, máte pravdu. Ale... Takto najčastejšie znie odpo-
veď na pripomienky turistov k areálu Slnečných jazier. 

Slnečné jazerá a Senec už roky patria k sebe a sú 
najvýznamnejšou reklamou mesta. Nie je výnimka, 
že názov jazier, resp. jazera, je niekedy známejší ako 
názov mesta. To, že jazerá stoja za to, svedčí fakt, že 
v letných mesiacoch sa tu vystrieda takmer 1 milión 
hostí. Svojím chatovým areálom sú na Slovensku 
jedinečné a nejedna známa osobnosť zo slovenského 
šoubiznisu tu trávi svoju dovolenku. Rád si každý rok 
prečítam v Senčanovi odpovede turistov na otázku 
ako sú spokojní so svojím pobytom v Senci. Som rád, 
že väčšine turistov sa tu páči a odporučia Senec aj 
svojim známym. No niektoré ich pripomienky sa opa-
kujú každý rok a odpoveď na ne každý rok znie: áno, 
máte pravdu, ale.... Treba uznať, že výsledky Správy 
cestovného ruchu a ostatných kompetentných sú 
viditeľné, ale na niektoré pripomienky sa treba pozerať 
reálne. Nadčasovými a tradičnými problémami sú 
vždy bezpečnosť, čistota okolia i vody a kvalita slu-
žieb. Vnímavému návštevníkovi však určite neunikne 
určitý „urbanistický chaos areálu“. Predovšetkým 

stánkom a bufetom s občerstvením chýba akákoľvek 
hlbšia architektonická myšlienka, sú umiestnené 

všelijako a nápadne sa všetky podobajú, bez výraz-
nejšej individuality. Ako vzorový príklad slúži bufet na 
piatom jazere. Na celej pláži je jeden bufet - kontajner 
so strechou nad lavicami, na starých základoch iného 
bufetu. Výnimkou je zaujímavo riešená reštaurácia 
U Zlatého Kapra, ktorá je priamo spätá s jazerom 
a výrazne sa odlišuje od ostatných pohostinstiev. Aj 
prostredie medzi stánkami, celkovo v areáli jazier, by 
privítalo oživenie drobnou architektúrou, lavičkami,... 
Pri niektorých objektoch sa však zastavil čas. Hotel 
Amur a areál amfiteátra už volajú po oživení. Vežu 
na ostrove by bolo vhodné prebudovať na skutočnú 
vyhliadkovú vežu, ktorá by bola zároveň symbolom 
a  ťažiskovým bodom jazier. „Obchodná ulica“ na juhu 
a morálne zastaralé ubytovacie bunky už dávno pat-
ria do minulého storočia. Oživením by určite boli aj 
okružné jazdy okolo jazier. Zlepšiť by bolo treba cest-
nú sieť a vyriešiť problém s dopravou, predovšetkým 
na severe. Možnosti športového vyžitia (počet ihrísk, 
druhová štruktúra) sú nedostatočné. Teraz je na mies-

te otázka, prečo tomu tak nie je? Slnečné jazerá žijú 
počas roka štyrmi životmi: leto, zima, deň a noc. Naj-
významnejšie sú prvé dva. V „lete“ jazerá žijú približne 
štyri mesiace a naplno len dva prázdninové mesiace. 
V „zime“ je areál prázdny, stánky sú zatvorené, život-
ná aktivita je minimálna. Tento stav trvá takmer osem 
mesiacov. V tomto hluchom období rekreácie, kaž-
doročne poznačia jazerá nájazdy zlodejov, sprejerov 
a demolátorov vybavenia všetkého druhu. Oplatí sa 
potom podnikateľom investovať do svojich zariadení 
veľké sumy? Kritikom však treba uznať, že rozvoju 
rekreačného areálu chýba koncept. Mesto má síce 
vypracovaný územný plán zóny tohto územia, prax 
si však vyžaduje podrobnejšie urbanistické riešenie 
konkrétnych oblastí. Rozvoj areálu Slnečných jazier 
sa plánuje na severe až po récku cestu. Tu sa buduje 
aj nový aquapark, ktorý bude nesporne prínosom pre 
turistický ruch v Senci. Rekreačný potenciál mesta by 
sa znásobil, keby sa už konečne a oficiálne začalo 
využívať Hlboké jazero. Doteraz je tu aj napriek zákazu 
plno kúpajúcich, preháňajú sa tu vodné skútre,  zatiaľ 
čo nadšenci potápania topia telefónne búdky a staré 
bicykle. Jazerá tak naďalej žijú svojimi životmi, stánky 
a bufety sa rôzne premiesťujú, menia svoj tvar, je 
načase tento pohyb usmerniť a dať našim jazerám 
urbanistickú harmóniu.         Michal Kožuch

Bufetový urbanizmus a štyri životy jazier
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Je všeobecne známe, že architektúra 
Senca je v kríze. Netýka sa to len mesta, 
ale aj areálu jazier. V Senčanovi sa bu-
deme snažiť, článkami v nasledujúcich 
číslach, vyvolať záujem o architektúru, 
veď sa nás bezprostredne dotýka. Niko-
mu nie je ľahostajné, v akom prostredí 
býva, pracuje či relaxuje. V Senci je 
veľa nedostatkov a chýb, ale na prvýkrát 
chceme pozitívne naladiť občana, a preto 
začneme „chválou“.
V areáli Slnečných jazier vyrástli v po-
slednom období tri zaujímavé chaty, na 
ktoré môže byť mesto hrdé v celosloven-
skom kontexte. 
Jedna z nich (foto: 1 a 2), od česko-slo-
venskej architektonickej dvojice Kopecký 
– Studený, je dokonca natoľko zaujímavá, 
že sa ocitla v publikácii Architektúra 
Slovenska v 20. storočí od Matúša Dullu, 
Henriety Moravčíkovej a kolektívu auto-
rov a v mnohých architektonických časo-
pisoch (aj zahraničných). Ide o drevenú 
chatu vyznačujúcu sa jednoduchosťou 
a funkčnosťou archtektonického rieše-
nia. Nič nie je zbytočné, všetko má svoj 
zmysel a poriadok. Zaujímavá je terasa. 
V čase neprítomnosti majiteľov sa vyklo-
pí, čím zakryje zasklenú stenu a vytvorí 
tak „nedobytnú krabicu“, ktorá chatu 
chráni pred nepozvanými hosťami. Chata 
je zariadená stroho, napĺňajú ju jej obyva-
telia a nie pre-zbytočný nábytok. 
Ďalšou zaujímavou architektúrou je cha-
ta na poloostrove východnej časti jazier 
(foto: 3 a 4). Autorom je architekt Juraj Zá-
vodný. Objekt zaujme nielen hmotovým, 
ale aj materiálovým riešením. Vyžaruje 
z neho pokoj a harmónia. Použité materi-
ály nechávajú vyniknúť detaily a ako celok 
pôsobia harmonicky. Chata je jednoznač-
ne orientovaná k jazeru, ku ktorému sa 
otvára celozasklenou stenou, vťahujúcou 
jazero do interiéru, a terasou. (Na fotke 
je zasklená stena zakrytá hliníkovými 
žalúziami). Spätosť s vodou znásobuje 
drevené mólo. Charakteristickým prvkom 
je konzola zastrešujúca terasu, táto je vy-
ľahčená presklenými otvormi.
Treťou a zároveň poslednou lastovičkou je 
chata na hranici východnej a južnej časti 
jazier (5 a 6). Ide o architektúru hovoriacu 
podobnou rečou ako predchádzajúci ob-
jekt. Je zrejmé, že ide o toho istého auto-
ra. Opäť ide o čisté a harmonické riešenie, 
nielen po stránke materiálovej, ale aj hmo-
tovo – kompozičnej. Zasklená stena orien-
tovaná k jazeru je zatienená zaujímavými 
kovovými tieniacimi prvkami, ktoré sú 
otvárateľné. Oproti predchádzajúcej chate 
ide o materiálovo jednoduchšie riešenie. 
Prevládajúcou úpravou je omietka, ktorej 
farebné riešenie je harmonické. Zaujíma-
vým oživením objektu je tehlová stena 
orientovaná do ulice. Tehly vytvárajú 
mozaiku, ktorá posúva ornament do novej 
súčasnej polohy.
              Peter Kopček (autor je architekt)

Prvé las tov ičk y  arch i tek túr y
v  (ne)archi tek tonickej  džungl i  mes ta

Mestečko naše
prekrásne... 4. deň

(pokračovanie rozprávania turistu
zvaného Amurec)

Vôňa pečených rýb z drevenej dediny preniká 
už všetkými škárami do vrzgajúceho hotela 
Amur, kde náš hosť práve precitá do pekného 
slnečného dňa. Základný tábor so sochou 
pred vchodom sa stáva znovu odrazovým 
mostíkom pre ďalšie dobrodružstvá.
Úloha dňa: prebádať skvosty jazier. Rozhodne 
sa urobiť kolečko okolo. Nadšene si vykračuje 
popri brehu, dýcha svieži vzduch a teší sa 
z vytýčených úloh. Hľa amfiteáter s lavičkami, 
projekt, ktorý perfektne využíva konfiguráciu 
daného terénu. Jednoducho design mixnutý 
prírodou a malou zátokou určite vhodná aj 
pre reumatikov a bahenné obaly. Ani neskú-
majúc akustické danosti objektu, poberá sa 
ďalej, kde naráža na prvé oplotenie siahajúce 
až do vody, za ktorým sa rysujú domčeky 
– pravdepodobne nie pracujúcej triedy. Diera 
v oplotení umožní okamžitý prechod do oázy. 
Ale pichľavé pohľady z terás ho popoženú a do-
dajú ráznosť do jeho kroku. Prechádza zo zálivu 
do zálivu pod dozorom neustálych pohľadov. 
Unavený Amurec sa zastaví až pri kolosoch, 
ktoré majú len jedného menovateľa: energetika. 
Oprášená sláva socialistických podnikov, ktoré 
nabrali nový dych a majestátne zapustili korene. 
Plyn, ropa, elektrika, všetko, čo srdce ráči...
5-te jazero ponúka skutočné osvieženie aj ešte 
na nezastavanej severnej strane, kde sa tlačia 
stovky spokojných turistov, lebo na opačnej 
strane by boli predsa v tieni...
Takéto spravodlivé a smelé projekty ohromili 
nášho hosťa – čím zatúžil ešte viac po našej 
mentalite. Z krajiny, z ktorej prichádza, sú 
známe len škandály o výberových konaniach 
v tejto brandži, kde napr. primátorka jeho 
rodného mesta mala bratranca na odbore 
výstavby a jej manžel mal stavebnú firmu. 
Znechutený myšlienkami na švajčiarske 
pomery sa vrhá do vody a predvádza prize-
rajúcim sa slečnám čistý štýl kraula. Pohoda, 
ktorú senecké jazerá takto vedia vytvoriť, sa 
jednoducho nedá zaplatiť.
Vodné bicykle lemujú vodnú hladinu, rýchlik 
Balt – Orient ťahá smer Budapešť a zdá sa, 
že všetko je nenapodobiteľné a jedinečné 
ako aj slovenské devy, ktoré len vzbudzujú 
závisť v očiach českých turistiek. Pokračuje 
sa v prehliadke pobrežia a prichádza k pre-
svedčeniu, že je ešte napr. dostatok miesta 
medzi „chatkami“. Dali by sa využiť na jed-
noosobové víkendové domčeky, ktoré by si 
návštevník po odchode mohol zložiť do kufra 
svojho auta. Takéto geniálne nápady jednodu-
cho niekedy prídu!
Stanový tábor je už na dosah a tabuľa s nápisom 
WC priťahuje ako magnet a udáva konečne smer 
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Rekreanti, ktorí prichádzajú každoročne 
do Senca, sa podľa druhu ubytovania delia 
do niekoľkých kategórií – hoteloví, chatoví, sta-
noví, autocampinogoví, atď. S anketou o kvalite 
dovolenky na Slnečných jazerách sme sa ob-
rátili na tých, ktorých názory by mohlo mesto 
priamo zúročiť. Pri tvorbe článku sme sa pohy-
bovali v areáli rekreačného strediska a na naše 
otázky odpovedali zväčša turisti zo stanového 
a autocampingového tábora. 

1. Čo ste vedeli o Senci a Slnečných jaze-
rách predtým, ako ste sem prišli?
2. Ste spokojní s dovolenkou na Slnečných 
jazerách?
3. Ako trávite čas, keď je zlé počasie?

Manželia Oravcovci, Nové Město pod Smr-
kem:
1. Jazdili sme sem 
pred dvadsiatimi 
rokmi. Vedeli sme, 
že je tu stále poča-
sie a pekná voda. 
2.Strašne veľa ľudí. 
Mala by tu byť ma-
ximálna hranica, 
koľko sem môže ísť 
stanov, aby to nebolo také nahustené. Ale to 
je vec názoru, my sme sa vždy snažili zaistiť 
si viac priestoru pre seba. Kedysi bolo krásne 
stanovanie tam vpredu, kde je dnes tobogán. 
Toalety – tie sú také, ako boli postavené pred 
tými dvadsiatimi rokmi, ale vtedy boli nové, 
dnes sú už opotrebované. Prostredie je prí-
jemné a pekné. 

Beata, Beluša:
1. Slnečné jazerá nám 
odporučil manželov 
kolega. Že je tu pekne 
zvlášť pre rodiny, že sú 
tu ihriská, bezpečne. 
2. Celkom sa to dá, aj 
voda je dobrá, aj po-
časie nám vyšlo. Čo 
sme pochodili po iných 
kempoch v rámci 
Slovenska, neboli tam 
takéto občerstvovacie zariadenia, také služby 
ako tu. Páči sa nám tu.
3. Išli sme pozrieť do mesta, do obchodov. 

Skupina mladých ľudí z Krkonôš:
1. Samú chválu, väčšiu, než to tu je... 
2. „Sociálky“ sú hrozné. Na to, akú to tu má 
kapacitu, je ich málo a sú strašne ďaleko. 
V sprchách nie je teplá voda.  Bordel, kelínky, 
preplnené kontajnery, ktoré by mohli upra-
tovať v priebehu dňa.  Kultúrny život, jedlo 

a voda sú v pohode. Ale sociálne zariadenia 
sa podceňujú a tie sú dosť dôležité. 
3. Práve dnes je prvý deň, čo je škaredo, 
a vôbec nevieme, čo máme robiť. Jedine do 
„hospody“, na prechádzku.

Beata, Poľsko:
1. Krásne miesto, počasie je 
horúce, priateľskí ľudia. Som 
tu druhýkrát.
2. Áno, všetko je tu v poriad-
ku, najmä voda. A máme tu 
už veľa priateľov. 

Starší, česky hovoriaci 
pán:
Nebudem vám odpovedať, nemám náladu. 
Práve mi vykradli auto.

Slávek a Martin, Rychnov nad Kněžnou:
1. Vlani som počul, že 
sú tu pyrane. Vážne. 
Ale to bola asi kači-
ca... 
Bol som tu na vojne, 
vedel som, čo sú 
Slnečné jazerá, a po-
znal som približne 
klímu. Inak jazdíme 
skôr po horách.
2. Pri chatkách, kde 
sme ubytovaní, sa 
nám páči, ale tam vzadu v stanovom tábore 
nie. Je to tam ako na „Václaváku“ v Prahe. Veľa 
ľudí, chaos, rámus, diskotéky. Čudujem sa, že 
na to, koľko je tu ľudí, je kvalita vody ešte dob-
rá. Neviem, ako hlboké je jazero, ale voda je 
v poriadku. Na plážach je troška neporiadok, 
ale to je všade. V Chorvátsku aj inde. Všade to 
robia len ľudia.
3. Dnes sme išli do Nitry, ale nebolo tam nič 
k videniu. Na hrade nič. Asi pôjdeme budúci 
rok na Lipno. Tam je voda a dá sa ísť do hôr 
na túry, po skalách. Kto chce kúpanie, sa 
v Senci môže kúpať. Kto chce niečo vidieť, ide 
dva, tri dni a stále rovina. 

Skupinka tínedžerov, Trnava:
1. Od-
m a l i č k a 
sa sem 
chodieva-
me kúpať 
s rodičmi, 
k a m a r á t -
mi. Slneč-
né jazerá 
p oz n á m e 
a páči sa 
nám tu, akurát v poslednej dobe je špinavšia 

voda.
2. Sme tu prvý deň. Nepáčia sa nám sprchy, 
sú staré, príliš ďaleko, tečie tam studená voda 
a sú otvorené len do deviatej. Spoločenský 
život? Rozhodne to tu žije. Večer tu bude 
určite zábava. 3. Kúpali sme sa, potom sme 
sa v daždi pokúšali spraviť oheň a polievku.  
O zábavu máme postarané celý deň.

Manželia Roling, Holandsko:
1. Boli sme tu už 
raz pred desiatimi 
rokmi.  
2. Krásne jazero 
a počasie. Úroveň 
kempu ujde, hoci 
veľa sa tu od na-
šej prvej návštevy 
nezmenilo, nezre-
novovalo. Ihrisko tu je stále to isté. Mesto je 
ale odvtedy, čo sme tu boli prvýkrát, úplne iné 
- pekné, veľmi pekné. 

Mladí Pražáci:
1. Vlani sme tu boli 
prvýkrát. Pekné kú-
panie, pekný kemp, 
veľa ľudí, pekné 
baby, zábava.
2. Ja som celkom 
spokojný, až nato, 
že sa tu kradne. 
Počuli sme už neja-
kých zlodejov. Toa-
lety katastrofálne. 
Sme z Prahy, takže 
sme zvyknutí na 
nejaký štandard, 
ale sme na dovolenke a dokážeme to pre-
hltnúť. Máme 21, takže to hádžeme za hlavu. 
Kvalita vody je priemerná, sú tam nejaké riasy, 
ale veľmi sa nekúpeme. 

Rodina Váňová, Liberec:
1. Nepočuli sme 
vôbec nič, hľadali 
sme nejaké ter-
málne kúpalisko, 
ale všetko je plné, 
obsadené. Tak 
sme sa sem vrátili 
z Gabčíkova. 
2. Ale áno, to 
sme. Až na to, že 
dva dni tu bol až do rána veľký rámus a potom 
to skončilo. Vlani sa tu dosť kradlo, tento rok 
sme to nepostrehli. 
3. Boli sme sa prejsť na druhej strane a v mes-
te.

A    N    K    E    T    A

Turisti: voda je v pohode, toalety a sprchy nie

Počet a kvalita sociálnych zariadení a spŕch 
sa podľa dovolenkárov v rekreačných stre-
diskách na Slovensku podceňuje. Na Správe 
cestovného ruchu v Senci sme sa dozvedeli, 
že z pohľadu kvantity to je naopak. Práve 
podľa množstva toaliet a spŕch stanovuje 
pred začiatkom turistickej sezóny hygienik 
kapacitu campingového tábora. Na Slneč-

ných jazerách určil po obhliadke areálu 900 
miest. Camping v Senci, to je zmes mest-
ských a súkromných pozemkov. Vzhľadom 
na nevysporiadené majetkové vzťahy s po-
zemkami neplánuje SCR výstavbu nových 
toaliet a spŕch. Ich údržbu vykonáva SCR 
pravidelne. Ako pre Senčan povedala Ing. 
Silvia Škultétyová, poverená riadením SCR, v 

najbližšej dobe budú  rekonštruovať sociálne 
zariadenia na začiatku severnej časti Slneč-
ných jazier. Investície závisia od toho, ako 
skončí letná sezóna. Čerstvo vybudované 
toaletu sú na východnej pláži. V našej ankete 
sa niektorí rekreanti sťažovali na studenú 
vodu v sprchách. Pravdepodobne sme článok 
tvorili v čase, keď raz počas tohtoročnej sezó-
ny vypadla na Slnečných jazerách elektrická 
energia a nefungovalo čerpadlo.              (kd)

SCR: kapacitu campingu určuje hygienik
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Ad: Kto by mal byť 
šéfom SCR v Senci

Skutočne ma prekvapila reakcia pána Ľubomí-
ra Motyčku v minulom čísle Senčana. Vonkon-
com nesúhlasím s jeho tvrdením, že sa Slnečné 
jazerá v minulosti stali zdrojom špekulatívnych 
príjmov. Akých špekulatívnych? Osočil tým 
nielen Správu cestovného ruchu (SCR), ale 
všetkých, ktorí poskytovali na Slnečných jaze-
rách nejaké služby. Ak takéto niečo prehlásil, 
najprv si mal svoje tvrdenie overiť. Je to hrubá 
urážka nielen mojej osoby, ale aj všetkých 
zamestnancov cestovného ruchu v Senci. 
Pokiaľ som pracovala na SCR v Senci, vždy 
sme zverejnili príjmy, žiadne bočné úmysly tam 
nikdy neboli. Skôr by som povedala, že z toho 
mála sme dokázali zarobiť a byť málo ziskoví. 
Samozrejme, je mi jasné, že do rekreačného 
strediska treba investovať kopec peňazí, aby 
nastal rozvoj. V minulosti to bol problém celo-
slovenský. Všetci vieme, že sme na Slovensku 
pocítili stagnáciu, ktorá vyplývala z nedostatku 
finančných prostriedkov. Pán šéfredaktor 
Motyčka, ktorý dlhé roky pôsobil v turizme, 
okolnosti určite veľmi dobre pozná. Dovolím 
si povedať, že od roku 1990 to bolo najťažšie 
obdobie vôbec a napriek tomu sa nám podarilo 
zachovať Slnečné jazerá na úrovni, že ročne 
sme evidovali od 800 tisíc do 1 milióna návštev-
níkov. Dokázali sme Slnečné jazerá zachovať 
pre Senčanov, to, že sa nesprivatizovali. Kto si 
chce spätne overiť účtovníctvo, má ho na SCR 
k dispozícii. Každý rok sa urobil audit.
Zúčastnila som sa na zasadnutí komisie ces-
tovného ruchu pri MsÚ v Senci ako zástupkyňa 
primátora, kde sa ma pán Ing. Zoltán Kovács 

pýtal, ako to bude s SCR ďalej. Informovala 
som ho, že pracujeme na projekte, ktorý 
ešte nie je hotový. Keď bude tento pracovný 
materiál, ktorý rieši novú formu SCR v Senci, 
po každej stránke doladený, samozrejme, pôj-
de do komisie cestovného ruchu. Predloží sa 
mestskej rade a konečný verdikt povie mestské 
zastupiteľstvo. 
Nikdy mi nebolo vlastné, aby som s chatármi 
komunikovala cez médiá. Skôr by som priví-
tala, aby prišli za mnou a prejednali, čo ich 
trápi. Z mojej iniciatívy bol kedysi založený 
chatový výbor. Funkčný bol dovtedy, kým som 
ho zvolávala. Zanikol z nedostatku záujmu. 
Pán Kopriva vo svojej odpovedi tvrdil, že treba 
budovať vzťahy s chatármi. Pokúšala som sa 
o to, ale spolupráca nefungovala, vždy bola 
len jednostranná. Podľa mojich skúseností 
to, že chaty ubytovacieho a rekreačného typu 
zarábali a SCR platila réžiu, ich nikdy netrápilo. 
Podpora zo strany chatárov absolútne chý-
bala. Nechcem urobiť tú istú chybu ako pán 
Motyčka, ale bola by som rada, keby niektorí 
podnikatelia a prevádzkovatelia ubytovacích 
zariadení na Slnečných jazerách trochu zalisto-
vali do predchádzajúcich rokov, keď vyšlo vše-
obecne záväzné nariadenie a povedali sme si, 
že každý musí trocha prispieť do spoločného. 
Prijala sa zásada, že si všetci kúpia permanent-
né vstupenky. Nech si spytuje každý jeden svo-
je svedomie, či kupuje permanentky na lôžkovú 
kapacitu svojho zariadenia. Pokiaľ tomu tak 
nie je, nemajú právo takto vystupovať. Ak pred 
svojim prahom pozametajú a povedia si - urobili 
sme všetko pre rozvoj Slnečných jazier, beriem 
ich názor. Zatiaľ ma nepresvedčili. 

      Helena Nemcová, zástupkyňa primátora                       
      a bývalá riaditeľka SCR v Senci

Na Svätom Martine 
dali bodku za školou

Bodku za školským rokom dali deti zo Senca 
a blízkeho okolia na ihrisku v mestskej časti 
Svätý Martin. „Ľudia dobrej vôle“, ako ich 
nazval jeden z nich Roman Voško, už piaty 
rok pripravili pre deti príjemný deň. Country 
hudba hrala z reproduktorov, rozdával sa gu-
láš. Medzitým približne stovka detí sa tu mohla 
realizovať v rôznych športových disciplínách, 
akými boli skákanie vo vreci, „gumy“ či cez 
švihadlo. Za vynaložený výkon získali tak tro-
chu falošné doláre, za ktoré si na blšom trhu 
nakupovali drobnosti. Knižky, potreby do ško-
ly a čokoľvek, čo by mohlo deti potešiť. Spon-
zorsky prispeli Miroslav Moravský, Ala&Mária, 
SK Servis, EL TRAS, Kačer, Onofrej&syn, 
Belzár, MIBO. Pri organizácii spolupracovali 
saleziáni.                                                 (kd)

Senčania na poľskom 
fiate do Zvolena

Na stretnutie poľských fiatov 126 sa vybrala aj naša 
dvojčlenná posádka zo Senca. Veliteľ a vodič Boris 
Gemerský a vodič-náhradník Csilla Szalayová sa zú-
častnili tretieho ročníka zrazu „126 FAN SLOVAKIA“ 
vo Zvolene, ktorý sa konal 27. až 29. júna vo Zvolene.
Nebolo to však len stretnutie, ale pokus o prekonanie 
svetového guinessového rekordu z roku 2002, kedy sa 
na najväčšom námestí Slovenska (vo Zvolene) zhro-
maždilo 118 maluchov. S hrdosťou Vám teda oznamu-
jeme, že „máme nový svetový rekord!“ Bolo 
nás presne 199. Medzi vášnivými fiatkármi 
neboli „iba“ Slováci, ale aj Česi, Rakúšania, 
Maďari a Poliaci. Najväčšiu vzdialenosť však 
prekonal nemecký fiatkár – a to 1 000 km! 
Pred našou cestou do Zvolena sme sa sna-
žili osloviť aj ostatných seneckých fiatkárov 
– určite postrehli letáčiky, ktoré sme im 
umiestnili za stierače. Okrem nás sme však 
videli iba jedno autíčko so seneckou pozná-
vacou značkou. 
Ubytovaní sme boli v Autokempingu Ne-
resnica. Ale v tento deň to nebol hocijaký, 
ale maluchovský autokemping. Hemžili sa 
v ňom iba fiaty 126 s rôznou úpravou, tunin-

gom a farbou. Jedno spoločné sme však mali všetci 
-. veľkosť vozidla :o). Samozrejme, všetko sa krútilo 
okolo magického čísla 126. Štartovné sme zaplatili 
126 korún, predávali sa tričká za 126 korún, konala 
sa súťaž, v ktorej 10 – členné družstvá museli preniesť 
autíčko o 12,6 metra (v tomto prípade číslo 126 by 
bolo príliš veľké).
Každé autíčko bolo zaregistrované v sídle klubu a malo 
možnosť zúčastniť sa na rôznych pretekoch. Napriek 
tomu, že sme žiadnu oficiálnu súťaž nevyhrali, mali sme 
„najviac leštené malé auto v Európe“.
Ak máte záujem o ďalšie informácie, skúste internetovú 
stránku www.126fan.sk                                     (csilla)

Amurcovi. Multifunkčné hygienické zariadenie je 
zároveň dominantou campingu a určite by si za-
slúžilo viac pozornosti, hoci aj na pohľadniciach.
Pežia zóna (bikinistreet) so stánkami je skutoč-
nou udalosťou a prehliadkou všetkých a všetké-
ho. Byť videný a vidieť... a stále vidieť, kým sa 
nezotmie. Potom nastupuje letné kino, potom 
halli-dalli. Nezúčastniť sa je spoločensky ne-
zodpovedné, pretože na druhý deň niet o čom 
hovoriť. Amurec sa statočne snaží absolvovať 
všetko a k tomu si pred sebou ešte kotúľa veľký 
melón. Igelitka, ktorú mu pri kúpe dali, sa roz-
trhla... A takto sa stáva maskotom zóny.
Hotel Senec už oblizujú posledné paprsky 
večerného slnka a fasáda s nádychom marina-
-blue uchváti aj najväčšieho neznalca. Škoda 
len, že hotelu nepatrí celá vodná plocha jazier 
– zaslúži by si ju! Rampy, SBS, budka, uzatvá-
rajú zónu severu a je už vidieť, že za nimi beží 
normálny všedný život. Náš turista prekračuje 
túto hranicu spokojný, pretože tento deň bol 
plný dojmov, nádherných ľudí a bezvízových 
prechodov.
                                                    Peter Sedala

Dokončenie zo s. 7
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Láska je nehynúca
Mnoho miest a dedín má svojho veľkého rodáka. 
I Senec je takým mestom. V našom meste sa narodil 
svetoznámy športovec v hode kladivom József Cser-
mák. Bol prvým v Helsinkách na olympiáde v roku 
1952. Okrem tohto prvenstva získal i ďalšie významné 
športové úspechy.
Vždy bol a do svojej smrti zostal človekom čistého 
ľudského srdca! Každý, kto ho poznal, hovorí o ňom 
len samé dobré slová. Od roku 1946 žil v zadunajskom 
meste Tapolca.
Častokrát zavítal do svojho rodného mesta, nav-
štívil rodinu, známych, školu a zúčastňoval sa na 
besedách. Každému ukázal svoju zlatú olympijskú 
medailu. Mnohí nikdy nezabudnú na prekrásne chvíle, 
ktoré s ním strávili. 
Naposledy bol v Senci 16. decembra 2000. Vo ves-
tibule maďarskej základnej školy odhalil pamätnú 
tabuľu jej slávnych žiakov. Zomrel, naveky zaspal 12. 
januára 2001. Pohreb mal 22. januára na cintoríne 
v Tapolci, kde žil od roku 1946. Zo Senca sme priniesli 
rodnú zem a sypali na jeho truhlu.  
V organizácii Strany maďarskej koalície navštívila Ta-
polcu 5. júla 2003 45-členná skupina, aby vzdala hold 
svojmu veľkému rodákovi. Položili sme veniec na jeho 
hrob, aby sme takto vyjadrili svoje city a myšlienky, 
že v našich spomienkach je stále živý, vždy je s nami. 
Skupinu návštevníkov viedli Rezső Duray a Gabriel 
Agárdy, poslanci  mestského zastupiteľstva, na cin-
toríne a potom v Športovo spoločenskom centre, kde 
je stála pamätná výstava o našom rodákovi. Privítala 
nás zástupkyňa primátora mesta Tapolca Horváthné 
Szalay Gyöngyi, ako aj jediná dcéra Józsefa Cser-
máka Katalin so svojou dcérou a miestna televízia. 
Dôstojnou výstavou a prehliadkou  prekrásneho 
mesta Tapolca s 20 tisícovým obyvateľstvom nás 
prevádzala N. Horváth Erzsébet, ktorá je autorkou 
knihy aj o našom olympionikovi. 
Účastníci zájazdu navštívili chrám v meste Tihany. 
Ďalšou zastávkou bolo Follyho-arborétum s jedineč-
nými okrasnými drevinami a s možnosťou ochutnávky 
aj kúpy výborných badacsonyských vín.
Myslím si, že na tento deň účastníci zájazdu dlho budú 
spomínať a už sa tešia na najbližší  poznávací výlet.               
Mgr. Katona Roland    

A szeretet halhatatlan
Mindig kell a hűség, mindig kell a szeretet! Az élet 
csodálatos, ezer szépséggel ajándékoz meg ben-
nünket, e csodákat észre kell vennünk. Már több 
éve büszkélkedünk Szenc híres szülöttjével Csermák 
József kalapácsvető olimpiai bajnokkal. Itt született 
Szencen, innen indult el a csúcs felé, amit akkor 
nem is sejtett. Aztán úgy hozta a élet, hogy híres és 
közismert sportoló lett belőle. Az 1952-ben megren-

dezett nyári olimpián, Helsinkiben Ő áll a dobogó 
legmagasabb fokán, teljesítménye a kalapácsve-
tésben erre jogosította. A Himnusz alatt könnyeivel 
küszködött, s utána azt nyilatkozta: ha édesapám ezt 
megérte volna.
Teltek – múltak az évek. Sok-sok sportsiker kisérte az 
életét. Barátai és ismerősei mondják róla, hogy soha 
nem vált gőgös, beképzeltté, ember maradt a szó leg-
tisztább értelmében! Gyakran haza is látogatott, ro-
konaihoz, ismerőseihez, a szenci magyar diákokhoz. 
Megcsodáltuk és kezünkbe fogtuk az olimpiai arany-
érmét. Mesélt és jó tanácsokkal látott el bennünket. 
A diákok lelkére kötötte, hogy anyanyelvüket soha ne 
feledjék el, őrizzék meg!
Utoljára 2000.december 16-án volt odahaza. A szen-
ci magyar alapiskolában részt vett az emléktábla 
leleplezésén, mint az iskola egykori híres diákja. 
Nagyon meghatódva beszélt erről, boldog volt, hogy 
ezt megérte. Aztán jött a kivédhetetlen halál. 2001.ja-
nuár 12-én szíve megszűnt dobogni. Temetése 
január 22-én volt Tapolcán, ahol 1946-tól élt. Többen 
résztvettünk temetésén, a szenci földet meghatódva 
szórtam koporsójára. Egy igaz ember, egy nagyszerű 
sportoló távozott tőlünk. 
A szeretet halhatatlan, sokan emlékeztek rá. Így jú-
lius 5-én a Magyar Koalíció Pártja szervezésével és 
támogatásával a szenciek 45 fős csoportja autóbusz 
kiránduláson vett részt Tapolcán, hogy kegyeletüket 
és tiszteletüket róják le Csermák József sírjánál. 
Koszorút helyeztünk el sírjára és mindannyian arra 
gondoltunk, hogy Ő is, mint ahogy mi az emléke-
zéstől meghatódtunk, és a hála könnyei peregtek le 
arcunkon, mi itt,  Ő odafönn az égben. Ez alkalomra 
írt versemet Balogh Éva, helyi gimnazista szavalta el 
mély átérzéssel és tehetséggel, aki egyben a helyi lap 
egyik kiváló szerkesztője. Mivel csoportunkat Duray 
Rezső és Agárdy Gábor városunk képviselői vezették 
a Városi Rendezvénycsarnokban berendezett állandó 
emlékkiállításon ünnepélyesen fogadott bennünket 
Tapolca város alpolgármestere Horváthné Szalay 
Gyöngyi, vívónő, világbajnok, az atlantai olimpián 

párbajtőr egyéni bronzérmese és Csermák József 
leánya Katalin, valamint a városi televízió. A nagyon 
szép kiállítást és a 20 ezer lakosú Tapolca város 
nevezetességeivel N.Horváth Erzsébet író és tanár  
ismertetett meg bennünket, aki Csermák József 
a kalapácsvető címmel érdekes és vonzó könyvet írt 
a városunk szülöttjéről.   
A kirándulás a Tihanyi Apátság megtekintésével vala-
mint a Folly-arbarétumban tett látogatással fejeződött 
be, ahol lehetőség volt  a badacsonyi hegyek kitünő 
borainak megkóstolására és megvásárlására.
Ez egy élményekben gazdag és felemelő nap volt. 
Minden szenci és minden sportszerető ember büszke 
lehet Csermák Józsefre, a sportolóra, az emberre és 
a magyarra!
            Mgr. Katona Roland

Eljöttek honfitársaid
Eljöttek honfitársaid,
mint hű tisztelők: Tehozzád,
elhozták őket vágyaik
és szenci szívük elhozták.
Az idő oly végtelen, tág,
hisz tegnap még otthon voltál,
ez már csak emlék! Íze vág ...
nem régóta lettél holttá.
Itteni sírhely nyughelyed,
dunántúli csodás vidék,

de jó Felvidék nem feled
és azt is tudja, hogy miért!
Örök, édes álom léted ...
magyar hant alatt álmodol,
de a szenci rögöt érzed
és ő mindig hűn válaszol.
Szenc most velünk hódol neked
önzetlen, ép büszkeséggel,
látjuk: kalapácsod veted
a magyar sport erejével.
Ki hű volt másokban is él,
hisz a lelke halhatatlan!
Ily ember tanít és beszél,

ő így elpusztíthatatlan!
A síri álmod szép legyen,
mint volt a siker idején,
sok követőd példát vegyen
és örüljön majd sikerén.
Mi elmegyünk, Isten veled!
De szíved bennünk is dobog,
tudjuk Jóskánk élni lehet,
hisz a jó vezet és lobog!
A folyók lefelé folynak
és reggel mindig kel a nap!
Jó magyarok el nem fogynak,
az élet így szép jövőt szab.

Mindenkié sportsikered,
Szencen, Tapolcán, messze túl,
egy nemzet érzé hitedet,
szívünkben nem halványul.
Legyünk hát mi is emberek
magunk javából: másokért,
hisz az élet úgy elpereg ...
tegyünk már végre százakért.
Kell a hűség, a példakép,
mert követnünk sokat lehet,
hisz oly gazdag a drága nép,
bárki így közülük vehet!
      Mgr. Katona Roland 

Križovatku na Senec
financoval hypermarket

V auguste bude v Bratislave, v lokalite Zla-
té Piesky, otvorený ďalší z hypermarketov 
siete Tesco. Popri výstavbe obchodného 
domu zrekonštruovali križovatku Vajnorská 
– Rožňavská – Senecká, finančné náklady 
sa vyšplhali na 70 miliónov Sk. Investície 
do okolitých verejných ciest činili 80 milió-
nov Sk.                (red)

Knižná hitparáda 
(najpredávanejšie knihy v seneckých kníh-
kupectvách za mesiac júl 2003)

Kníhkupectvo Effect
1. Mačovský a Mikolaiová: Filozofia života v 
hladine alfa
2. Július Satinský: Momentálne som mŕtvy, 
zavolajte neskôr
3. Meg Cabotová: Denník priznceznej

Kníhkupectvo Lassú - Agárdy
1. Július Satinský: Momentálne som mŕtvy, 
zavolajte neskôr
2. Emma Tekelyová: Žiť je úžasné
3. Kol. aut..: Recepty zo života 7

Kníhkupectvo Pergamen
1. Meg Cabotová: Denník priznceznej
2. Július Satinský: Momentálne som mŕtvy, 
zavolajte neskôr
3. Danielle Steelová: Vypočuté modlitby

                 (kd)
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Internetový portál www.web2web.sk (Se-
nec Online - Senecké internetove noviny) 
sleduje dianie v Senci a prináša aktuálne 
informácie o meste. Z diskusných fór 
k článkom webovej stránky vyberáme, čo 
o Senci a v tomto letnom období aj o Sl-
nečných jazerách čitatelia portálu v júli 
napísali. 

Odkaz pre administrátora 
www.senec.sk 
„Čo sám nezoženieš, to nemáš. Odporúčam, 
aby si nečakal na materiál od pracovníčok, ale 
bombarduj ich denne 10-krát, určite niečo zo-
ženieš. Privítal by som zoznam a elektronické 
kópie všetkých zmlúv, ktoré sa uzavrú v mene 
mesta. Prajem ti veľa trpezlivosti.“

Senec OnLine (4. júla 2003) o problematike 
dodávanie podkladov na www.senec.sk. 

Na ohňostroj peniaze sú
„Návštevníci areálu (pozn. red.: Slnečných ja-
zier), ktorí si zaplatili vstupné na Juhu, musia 
vstupovať do jazera cez záplavu rias. Stačilo 
by ich vybrať aspoň z povrchu jazera. Taktiež 
prezliekárne sú nepoužiteľné. Pritom by ich 
stačilo pravidelne každý rok natrieť farbou a 
starať sa o ich čistotu - podotýkam, že táto 
starostlivosť musí byť denná. Aspoň pred 
začiatkom sezóny by sa prezliekárne mali 
presunúť na nové miesto, alebo by sa mala 
zem pod nimi vybetónovať. Údržba takýchto 
prezliekárni by bola jednoduchšia. Taktiež 
predajné stánky sú vo veľmi zlom stave. Jedlo 
sa predáva a konzumuje v prachu. Lavičky a 
lehátka si už asi nepamätajú, kedy naposle-
dy videli farbu. Atď., atď. Toto všetko nestojí 
veľa. Ale asi to nikomu neprekáža, hlavne, že 
návštevníci platia a prichádzajú. Chýba konku-
rencia. Alebo záujem kompetentných. V nedo-
statku financií to asi nie je. Veď každoročne je 
v Senci niekoľkotisícový ohňostroj.“

Senec OnLine (3. júla 2003, krátené)

Pochváliť treba podnikateľov
„Pretože patrím k pravidelným návštevníkom 
vášho zariadenia už 15 rokov, môžem zodpo-
vedne povedať, že za tie roky ste nič na va-
šom zariadení nezmenili, iba na podnikových 
chatách. Teplá voda je zázrakom, slušnosť 
personálu nekomentujem. Hovorí vám niečo 
slnečná energia? Kolektory? Návratnosť tejto 
investície? Čo sa dá pochváliť, je čistota a fle-

xibilnosť súkromných podnikateľov. Za ceny, 
ktoré od nás inkasujete, by malo byť aj niečo 
vidieť na spoločných priestoroch.“

Senec OnLine (10. júla 2003)

Dva subjekty s mínusom
„Podľa vedenia mesta je dobré zlúčiť dva 
„mínusové“ subjekty??? Podnik, ktorý ne-
dokáže vyprodukovať prijateľný profit z takej 
lukratívnej činnosti, ako je cestovný ruch, je 
mínusový. A tá druhá strana - MsKS, no škoda 
reči. Že vraj primátor bude určovať výberovú 
komisiu na nový konkurz. No čo on tomu rozu-
mie, že čo je to cestovný ruch, predsa jestvuje 
mestská komisia na túto problematiku. Asi to 
bude tak, že jej členov zase postavia pred ho-
tovú vec. Pripomína to praktiku predvolebnej 
garnitúry.“

Senec OnLine (11. júla 2003) o potenciálnom 
zlúčení SCR a MsKS v Senci. 
Senčan: Pripomíname, že takmer všetci členo-
via odborných komisií pri mestskom úrade sú 
politickými nominantami.

Vyčká šesť mesiacov?
Dám ruku do ohňa za to, že primátor vyčká 
tých šesť mesiacov. Asi ho veľmi netrápi, že 
zlatonosná sliepka nemá poriadneho šéfa!!!

Senec OnLine (23. júla 2003) a reakcia na zru-
šenie a ďalšie vypísanie konkurzu na riaditeľa 
Správy cestovného ruchu v Senci.

Ešte k Seneckému letu
„Po dlhšej dobe som sa zúčastnil na otvorení 
letnej turistickej sezóny - Senecké leto. S pria-
teľmi sme dorazili na jazera okolo pol desiatej 
hodiny večer, chceli sme si pozrieť ohňostroj. 
Čo nás pobúrilo a zarazilo, je skutočnosť, že 
o pol desiatej sa ešte stále vyberalo vstupné 
100 korún. Prečo a začo? Z oficiálneho progra-
mu zostával už len ohňostroj a diskotéka. Ne-
bodaj ľudská „nenažranosť“? Podľa mojich in-
formácií na vstupnom a sponzorských daroch 
organizátori vyzbierali toľko peňazí, že z toho 
financovali nakoniec aj karneval 27. júna. Ďal-
šia vec, parkovanie. Na južnej strane pri od-
bočke na hlavný vchod boli umiestnené tabule 
„zákaz vjazdu“, a pritom parkovisko na pravej 
strane cesty bolo skoro prázdne. Neviem, kto 
vydal tieto pokyny, ale určite si nepremyslel, 
čo s tým spôsobí. Kolaps dopravy v priľahlých 
uliciach. Hanba.“

Senec OnLine (4. júla 2003, krátené). 
Senčan: Mimochodom, zo severu Slnečných 
jazier by bol pôžitok z ohňostroja zadarmo... 

Podeľte sa s nami o Váš názor. Volajte a sms-kujte na 0903 621 880, mailujte na 
sencan@senec.sk, prípadne nechajte svoj odkaz v schránke pri dverách našej 
redakcie (je v budove SCR v Senci). Priamo môžete svoje odkazy písať riaditeľovi 
Mestského kultúrneho strediska v Senci na adresu peterszabo.msks@e-net.sk.

M O N I T O R I N G
Mal by sa posilniť eurotím
Myslím si, že je dôležité tlačiť do toho, aby sa 
posilnil eurotím na mestskom úrade, pre efektív-
nejšie získavanie dotácií z európskych fondov. Na 
eurooddelení by nemal pracovať len jeden človek, 
ale ešte minimálne ďalší dvaja. Dobré by bolo pod-
chytiť študentov, ktorí by mohli mestu pomáhať.  
Sú to minimálne náklady oproti veľkým milióno-
vým príjmom pre Senec.                     @ Michal

Náklady aj na koncepciu 
Reagujem na výzvu v poslednom Senčanovi. Chce-
te, aby sa čitatelia ozvali v MsKS s nápadmi, ktoré 
by pomohli vylepšiť ďalší senecký karneval. Moja 
odpoveď: v MsKS by si mali uvedomiť, že za nápady 
sa platí. Neviem, koľko stál tohtoročný karneval, ale 
náklady na koncepciu programu by mali byť prvora-
dejšie ako čokoľvek iné.                            @ Viera 

My sme sa bavili
Chcela by som sa poďakovať Mestskému úradu 
a Mestskému kultúrnemu stredisku v Senci za 
zorganizovanie tohtoročného Veľkého letného kar-
nevalu. Boli sme s deťmi masky v sprievode a veľmi

 

dobre sme sa zabavili.
                

)
 
Silvia Poórová

Nový karnevalový projekt
Ďakujem organizátorom karnevalu za to, že vytvorili 
malým i veľkým Senčanom priestor na netradičnú 
zábavu. Moje poďakovanie však patrí aj vedúcej re-
daktorke Senčana, že sa odvážila poukázať na to, čo 
nie je v poriadku. Prijať kritiku je síce ťažké, ale poučiť 
sa z nej sa oplatí. Bolo by užitočné, keby organizátori 
ponechali to, čo je dobré, za to im patrí chvála. A čo 
nie je, vylepšili. A neľutovali investovať do novej 
dramaturgie. Navrhujem vyhlásiť konkurz na karne-
valový projekt. Už dnes sa teším na „cenu mesta“ za 
všetkých, ktorí zostali, napriek úskaliam, seneckému 
karnevalu verní. Karneval je naozaj jedinečnou príle-
žitosťou zabudnúť na včera a zajtra a vychutnávať si 
nekonečné dnes. Príležitosťou, kedy možno zaletieť 
do krajiny snov a fantázie. Nikdy nebudeme natoľko 
dospelí a veľkí, aby sme mali naplnené všetky sny. 
Našťastie. Aký by mal byť teda karneval 2004? Ešte 
lepší ako tie predchádzajúce. Je dobré vychádzať 
z reality i mentality nášho národa. A citlivo ho skĺbiť.

 
                    

               
)

  
Milka Baštová

Kamery na cintoríne
Keď som išiel s matkou  na cintorín, naskytol sa nám 
hrozný pohľad. Čerstvý hrob našej babky, ktorý bol plný 
krásnych kvetov a vencov, sme našli úplne rozkradnutý. 
Zostali tam prázdne vence bez kvetov, čo sa dalo z nich 
vymontovať, zobrali. Zmizli aj kytice s umelými kvetmi. 
Takáto neúcta k poslednej ceste človeka ma naozaj 
zarazila. Zarážajúce je aj to, že to bolo len pár dní po 
pohrebe. Bohužiaľ, nie sme prví ani poslední. A takéto 
návštevy zlodejov sa opakujú niekoľkokrát do roka a vy-
striehnuť zlodeja sa nedá. Aké je riešenie? Navrhoval by 
som umiestniť kameru na vysokom stĺpe, ktorá by sní-
mala celý priestor cintorína. Vinník prípadnej krádeže 
by tak mohol byť ľahko identifikovaný. A zároveň by sa 
zvýšila aj bezpečnosť na našich cintorínoch. Najmä na 
evanjelický cintorín sa veľa ľudí bojí ísť samo. Chceme, 
aby naše kvety, ktoré dáme svojim blízkym na znak 
spomienky, skončili v rukách zlodeja? Oplatí sa vyzdo-
bovať hroby našich blízkych kytičkami, ktoré na druhý 
deň neuvidíme, alebo ich nájdeme otrhané a zničené? 
Podobne uvažuje mnoho ľudí, ktorým sa stalo to isté. 
Dokedy?    )

 
čitateľ (meno je v redakcii Senčana)

TRIBÚNA SENČANOV

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 
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Deti prázdninujú 
zabávaním turistov

Streda, sedem hodín večer, Slnečné 
jazerá – Juh. Pri betónovom pódiu sa pri-
stavujú turisti. Viac než 10 detí tu pri pláži 
spríjemňuje svojím spevom okoloidúcim 
prechádzku. Nápad, ako „zabiť viac múch 
jednou ranou“, predložil na komisii kultúry, 
športu a rozvoja vzdelávania mestského 
zastupiteľstva jej člen Ing. Michal Hentek. 
Po riešení športových súťaží tak komisia 
vyprodukovala kultúrny projekt, ktorý oživí 
večerné chvíle na Slnečných jazerách po-
čas júla a augusta. Spevuchtivé senecké 
deti sa môžu sebarealizovať a dávať prí-
klad svojím rovesníkom ako zmysluplne 
využiť voľný čas. Pod vedením dospelákov 
M. Henteka, Ľubky Belancovej, Helen-
ky Zváčovej a Tibora Labudu pripravili 
1,5-hodinové kultúrne pásmo. Spievajú 

známe piesne 
naživo, dojem 
dotvárajú tan-
com a mode-
rátorka Gabika 
zabáva publi-
kum súťažami. 
Nejde o striktné 
predstavenie, 
ktoré by sa 
v nezmenenej 
forme opakova-
lo. Niektoré deti 
sa striedajú, 
občas improvi-
zujú. Jednodu-

ché. Nemalé množstvo divákov, ktoré sa 
náhodne pri telese zastaví, je dôkazom 
opodstatnenosti projektu. Podľa M. Hen-
teka sa aktivity detí tanečno-speváckeho 
Melodyk (pracuje pod hlavičkou MsKS 
v Senci) čoskoro rozšíria a v nedeľu začnú 
vystupovať pri veľkom tobogáne na severe 
Slnečných jazier. Medzi chlapcami a diev-
čatami, ktoré prázdninujú doma a spríjem-
ňujú dovolenku rekreantom, sa už objavili 
Gabika Bordáčová, Iveta Halešová, Mirka 
Čizmázyová, trojica rapujúcich chlapcov, 
tanečná skupina Mlynček, Dugeska, Dia-
na Hokšová, Veronika Henteková, Mirka 
Belancová a ďalšie šikovné deti. Do konca 
augusta bude  účinkovať každú stredu na 
Juhu a každú nedeľu na Severe Slnečných 
jazier.                                                     (kd)

Slovenskí valasi, Sedem nedostatočných či 
Lukabakimi – to sú názvy niektorých z od-
dielov, ktorými sa jej členovia pomenovali 
v detskom tábore speváckeho zboru Radosť. 
Po našom príchode do oblasti Tríbečského 
pohoria na chatu Jedliny boli chlapčenské 
skupiny práve na výskumnej ceste v blízkom 
lese. Zdolávali stanovištia (hlavolamy a iné 
psychické alebo fyzické úlohy), aby sa do-
pátrali k vysnenému pokladu. Čo ním bolo, 
prezrádzali deti, ktoré sa postupne vynárali 
z lesa s obrovským melónom v rukách. Jednej 
skupinke od samej radosti a rýchlosti cestou 
do jedálne vypadol z rúk na zem a praskol 
(dostali druhý!). Kvantá detskej energie a bez-
prostrednosti sa zrazu na vás valili zo všetkých 
strán. Viac než 130 detí v každom z dvoch 
turnusov zvládali v Jedlinách vedúci s animá-
torskými preukazmi pod vedením vedúceho 
tábora a šéfa speváckeho zboru Radosť Ferka 
Podolského. „O naše tábory je veľký záujem, 
mali sme mať tri turnusy, ale nemal som už 
animátorov. Tábory robíme precízne s vy-
školenými animátormi,“ dokladá F. Podolský. 
Deti sú podchytené v menších, 5-6 členných 
skupinkách, o ktoré sa vedúci oddielov starajú 
24 hodín denne. Ako podotkol šéf tábora, ani-
mátori nemajú čas si vydýchnuť. S najväčšími 
zážitkami z tábora sa s nami podelili dievčatá 
z oddielu Levice, ktoré viedla animátorka Ren-
ča: „Mali sme plavecké preteky. Dnes večer 
bude skúška odvahy. Pôjdeme do lesa, tam 
nás budú strašiť,“ rozrečnia sa na diktafón 
Dominika Gráfová, Zuzana Filová, Annamária 
Príbelská a Miška Vatráľová. Ak zdolajú večer-
nú skúšku, získajú „zrniečko odvahy“. Stužku, 
ktorou sa budú môcť pred ďalšími deťmi hrdiť. 
Zrniečko si môžu vybojovať aj za niečo iné. 
Ponuka je pestrá –zrniečko pomoci (pomôcť 
kamarátovi), zrniečko poslušnosti (poslúchať 
na 1. slovo), zrniečko poznania prírody a písma 
(určovanie rastlín) či zrniečok mlčania (treba 
dve až štyri hodiny vydržať mlčať). Výhodou je, 
že deťom odpadla, v niekdajších táboroch tak 
neobľúbená, ranná rozcvička. Každá skupina 
dostala tri spevníky a učí sa nové pesničky. 
I keď takmer tretina detí nespieva v speváckom 
zbore Radosť. „Sú to rodinní príslušníci alebo 
kamaráti zo školy. Ak niekto vchádza do veľké-
ho spoločenstva, je dobré, keď tam má kontakt 

a niekoho, koho pozná. Tu sa však vytvárajú 
také vzťahy, keď sa vrátia domov, píšu si, robia 
párty,“ hovorí Ferko Podolský. Okrem letných 
táborov organizuje zbor Radosť ich zimné va-
rianty. Zo Senca sa odchádza hneď po vianoč-
ných sviatkoch, v tomto roku pravdepodobne 
na Donovaly. „Lebo čo robia deti medzi sviat-
kami? Konzumujú a pozerajú televízor. U nás 
im dávame pohyb, môžu sa lyžovať,“ vysvetľuje 
hlavný vedúci zmysel tábora. 

Letný tábor detského speváckeho zboru 
Radosť, ktorého témou bol Strom radosti, sa 
uskutočnil v rozmedzí 5. až 12., 12. až 19. júla. 
V prvom turnuse bolo 132, v druhom 137 detí. 
Na starosti ich mali 19 animátori. S prácou 
s deťmi pomáhali tiež Jozef Lančarič a senecký 
dekan Mgr. Viliam Michalovič.
                                          Kristína Dugovičová

V tábore zboru Radosť by naplnili aj tri turnusy

P R Á Z D N I N Y

Deti prekypovali v tábore energiou. Vy-
biť si ju mohli plávaním v bazéne, hraním 
volejbalu, vybíjanej či futbalu.

Poklad, ktorý po zdolaní rôznych sta-
novíšť objavila skupina v lese, skončil 
v brušku...

Chlapcom a dievčatám z Radosti je do spevu aj cez 
prázdniny.

Ešte 100 minút bez jediného 
slova a Paťka získa „zrnieč-
ko mlčania“.
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Mestské zastupiteľstvo v Senci na základe § 6 ods. 
1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov v spojení s § 4, ods. 3 písm. g) 
a m) cit. zák. a v súlade s § 3, 4, 5 a 6 zákona č. 282/
2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania 
psov (ďalej len zákon o držaní psov) - sa uznieslo dňa 
26.06.2003  na tomto všeobecne záväznom nariadení 
(ďalej len VZN): 

§1 
Účel úpravy

Účelom tohto VZN je utváranie a ochrana zdravých 
podmienok, zdravého spôsobu života obyvateľov, 
zabezpečenie verejného poriadku a úprava niektorých 
podmienok držania psov (viď § 3, 4, 5 a 6 zákona 
o držaní psov). 

§ 2 
Predmet úpravy

1. Toto VZN sa vydáva s cieľom upraviť niektoré 
podmienky evidencie psov, vodenia psov, odchytu 
psov, vykonávanie dozoru nad dodržiavaním usta-
novení tohto VZN a sankcie za ich porušovanie, ako 
aj súvisiace podrobnosti o znečisťovaní verejných 
priestranstiev. 
2. VZN sa nevzťahuje na služobných psov používa-
ných podľa osobitných predpisov1) (viď § 1 ods. 2 zá-
kona o držaní psov) 
 

§ 3 
Vymedzenie pojmov

a. zvláštnym psom je pes 
1. používaný súkromnými bezpečnostnými službami 
podľa osobitného zákona2) 
2. používaný horskou službou 
3. používaný pri záchranných, lokalizačných a likvi-
dačných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany3) 
4. poľovný 
5. ovčiarsky 
6. vodiaci 
7. počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medziná-
rodného alebo národného skúšobného poriadku; 
b. nebezpečným psom je každý pes, ktorý pohrýzol 
alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám napad-
nutý alebo vyprovokovaný, ak nebol použitý v nutnej 
obrane alebo krajnej núdzi4); 
c. voľným pohybom psa sa rozumie pohyb psa bez 
vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na 
chov; za voľný pohyb psa sa nepovažuje pohyb zvlášt-
neho psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo 
zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný 
osobou, ktorá ho vedie. 
 

§ 4 Evidencia psov
1. Prihlasovanie psov, evidencia a vydávanie známok 
sa vykonáva v súlade s ust. § 3 zákona o držaní psa. 
2. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na 
území Mesta Senec podlieha evidencii. Držiteľ psa 
je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote 30 dní 
od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej 
vete tohto odseku, ak sa  pes v danom roku prevažne 
v meste Senec nachádza.   

3. Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapi-
sujú do evidencie je držiteľ psa povinný oznámiť do 30 
dní odo dňa zmeny skutočnosti alebo údaja na MsÚ 
v Senci, oddelení daní a poplatkov , ak pes je alebo má 
byť v meste Senec evidovaný.  
4. Evidenciu a vydávanie známok vedie Mestský úrad 
v Senci. 
5. Do evidencie sa zapisuje najmä: (1. evidenčné číslo 
psa, 2. tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho 
pes má, 3. meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu 
držiteľa psa, 4. umiestnenie chovného priestoru alebo 
zariadenia na chov, v ktorom sa pes zdržiava, ak sa 
umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu 
držiteľa psa, 5. skutočnosť, že pes pohrýzol človeka 
bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokova-
ný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej núdzi, 
6. úhyn psa, 7. strata psa)
6. Pri evidencii zvláštneho psa držiteľ túto skutočnosť 
preukáže príslušným dokladom (napr. preukaz ZŤP, 
protokolom o vykonaní príslušnej skúšky, ...) 
7. Mesto Senec vydá držiteľovi psa zapísaného do 
evidencie evidenčnú známku psa (ďalej len známka). 
Na známke sa uvedie evidenčné číslo psa, názov 
mesta Senec a údaj o tom, či je pes nebezpečným 
psom. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa. 
Známka je neprenosná na iného psa.    
8. Stratu, odcudzenie či zničenie známky je držiteľ psa 
povinný ohlásiť bez zbytočného odkladu MsÚ Senec, 
kde je pes evidovaný. 
9. Cena za náhradnú známku sa stanovuje vo výške 
100 Sk. 
10. Chovateľ vystavuje psa, ktorý nebude mať platnú 
známku nebezpečenstva odchytu.  
 

§ 5 
Podrobnosti o vodení psa

1. Základné pravidlá vodenia psa sú upravené záko-
nom o držaní psov (§ 4 zákona) 
2. Ustanovujú sa ďalšie podrobnosti o vodení psov 
v súlade s § 4 ods. 5 zákona o držaní psov takto: 
a. osoba, ktorá psa vedie alebo nad ním vykonáva 
dohľad, je povinná na požiadanie mestskej polície 
preukázať totožnosť psa známkou umiestnenou 
na obojku; 
b. pes, ktorý sa voľne pohybuje mimo chovného 
priestoru na plochách určených k voľnému pohybu 
psov musí byť riadne označený známkou s identifi-
kačným číslom pre potreby kontroly alebo zistenia 
adresy majiteľa (držiteľa) psa pre prípad jeho straty, 
(chovateľ vystavuje psa, ktorý nebude mať platnú 
známku nebezpečenstvu odchytu); 
c. vodiť psa na miesta so zákazom voľného pohybu 
možno len na vôdzke, bezpečne pripevnenej na obojku 
alebo prsnom postroji. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka mu-
sia byť primerané psovi a situácii tak, aby bolo možné 
psa ovládať v každej situácii; 
d. do vozidla verejnej dopravy možno vstupovať len 
so psom na vôdzke a s náhubkom; 
3. Zakazuje sa: 
a. voľný pohyb psov bez vôdzky na celom území Mes-
ta Senec (intravilán aj extravilán )  
b. opustenie psa na verejnom priestranstve bez uvia-
zania (napríklad pred obchodom); 
c. na verejnom priestranstve opustenie nebezpečného 
psa priviazaného a opatreného náhubkom; 
d. najmä privádzať alebo vodiť psov na detské ihriská, 

kúpaliská, na verejné pláže v areáli Slnečných jazier, 
do plôch verejnej zelene, na športové ihriská, do kosto-
lov, na cintoríny, do areálu škôl a školských zariadení. 
e. kúpať psov  na Slnečných jazerách. 
4. Zákaz voľného pohybu psov na verejnom priestran-
stve sa nevzťahuje na služobného psa počas služob-
ného zákroku a vodiaceho psa. 
 

§ 6 Znečisťovanie verejných 
priestranstiev

Ak pes znečistí v intraviláne mesta verejné priestran-
stvo výkalmi, je ten kto psa vedie povinný výkaly 
bezprostredne odstrániť do košov určených na psie ex-
krementy označenými piktogramami, prípadne do kon-
tajnerov určených pre netriedený komunálny odpad. 

§ 7 
Odchyt psov

1. Voľne sa pohybujúci pes bude odchytený mest-
skou políciou. O odchyte psov vedie mestská polícia 
evidenciu, ktorá obsahuje dátum odchytu, miesto 
odchytu, záznam o rase psa, jeho správaní, o iden-
tifikačnej známke, prípadne iných charakteristických 
okolnostiach odchytu. 
2. Majiteľ je oprávnený prevziať si odchyteného psa, 
ak preukáže jeho vlastníctvo. 
3. Odchyt psov a nakladanie s nimi sa uskutočňuje 
v súčinnosti s príslušnými štátnymi orgánmi alebo 
v medziach ich pokynov (zák. č. 488/2002 o veteri-
nárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov). 
 

§ 8 Sankcie
Porušenie povinností upravených týmto VZN je postih-
nuteľné v súlade s § 7 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým 
sa upravujú niektoré podmienky držania psov a podľa 
všeobecne platných právnych predpisov (napr. § 46, 
47, 48a 49 zák. č. 372/90 Zb. o priestupkoch). 

§ 9 Spoločné a záverečné 
ustanovenia

1. V podrobnostiach a neupravených prípadoch 
o uplatnení tohto VZN rozhoduje primátor. 
2. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva mestská 
polícia. 
3. Ostatné, vo VZN neupravené podrobnosti eviden-
cie a držania psov, musia byť v súlade s ostatnými 
predpismi, najmä v súlade so zákon o 282/2002 Z. z. 
ktorým sa upravujú podmienky držania psov, so záko-
nom o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých 
zákonov č. 488/2002 Z. z. a vyhláškou o chove spolo-
čenských zvierat č. 231/1998 Z. z. 
4. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa zrušuje  
VZN MsZ. 2002 ktorým sa upravujú niektoré pod-
mienky držania psov v mesta Senec 
5. Po vyvesení v úradnej tabuli po dobu 15 dní bude 
všeobecne záväzné nariadenie prístupné na Mest-
skom úrade. 
6. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda 
účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej 
tabuli Mesta. 
7. Vyvesené  od  01.07.2003 do 17.07.2003. 
  

                                  Ing. Karol Kvál, primátor mesta

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2003, ktorým sa upravujú 
niektoré podmienky držania psov v meste Senec
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Mestské zastupiteľstvo mesta Senec podľa § 6 ods. 1 
a § 4 ods. 3 písm. g zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení noviel, § 27 ods. 2, 3 a 5 zák. č. 303/
1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách SR v znení neskor-
ších právnych predpisov a § 628 a nasl. Občianskeho 
zákonníka vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, 
ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií a ná-
vratných finančných výpomocí z rozpočtu mesta.

ČASŤ I. 
ÚVODNÉ USTANOVENIE

Čl. 1 Účel VZN
Účelom tohto VZN je stanoviť podmienky pre posky-
tovanie dotácií a návratných finančných výpomocí 
právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim na území 
spravovanom mestom Senec.

ČASŤ II. 
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Čl. 2 
Zdroje dotácií a návratných 

finančných výpomocí
Rozpočet mesta vytvára zdroje pre poskytovanie:
a/ dotácií v rámci rozpočtovej položky „dotácie“ a roz-
počtovej položky „bežné transfery“ /ďalej len dotácie/ 
a b/ vo výnimočných prípadoch návratných finančných 
výpomocí poskytnutých právnickým a fyzickým oso-
bám.

Čl. 3 

Smerovanie dotácií 
a návratných finančných

výpomocí
1. Dotácie vyčlenené v rozpočte mesta Senec, ktoré nie 
sú priamo určené pre konkrétny subjekt, resp. poduja-
tie, budú prideľované  jednotlivým subjektom na základe 
nimi písomne predloženého projektu.
2. Dotácie sú nasmerované predovšetkým do týchto 
oblastí: 
- záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity
- telovýchova a šport
- deti a mládež
- rozvoj školstva a vzdelávania
- sociálna pomoc občanom a charita
- zdravotníctvo a zdravotne postihnutí
- ekológia a životné prostredie
- podpora občianskych a cirkevných aktivít.
3. Návratné finančné výpomoci budú poskytované jed-
notlivým subjektom na základe osobitnej žiadosti. 
4.Poskytnutie dotácií a návratných finančných výpomo-
cí nesmie zvýšiť dlh mesta Senec na konci rozpočto-
vého roka a podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom 
mesta.

Čl. 4 
Kompetencie pri schvaľovaní 

dotácií a návratných
finančných výpomocí

1. Objem finančných prostriedkov, určených v prí-
slušnom kalendárnom roku na poskytovanie dotácií 
a návratných finančných výpomocí schváli mestské 
zastupiteľstvo pri schvaľovaní rozpočtu mesta Senec.
2. Pridelenie dotácie v rámci rozpočtovej položky 
uvedenej v čl. 2 písm. a/ na návrh príslušnej komisie 
mestského zastupiteľstva podľa čl. 8 tohto VZN a v čl. 2 
písm. b/ na návrh primátora mesta Senec, schvaľuje:
A/ mestské zastupiteľstvo:
- v čiastke nad 50 000,-Sk
B/ mestská rada:
- v čiastke od 20 000 do 50 000,-Sk
C/ primátor mesta:
- v čiastke do 20 000,-Sk
3. O pridelení dotácie podľa čl. 4 bod 2 písm. b/ a c/ 
informuje primátor mesta, resp. mestská rada, mestské 
zastupiteľstvo na najbližšom zasadnutí.
4. Dotáciu alebo návratnú finančnú výpomoc je možné 
poskytnúť v jednom kalendárnom roku na ten istý účel 
tej istej fyzickej alebo právnickej osobe iba raz. 
5. Súčet poskytnutých dotácií, resp. návratných finanč-
ných výpomocí jednej právnickej alebo fyzickej osobe 
v jednom kalendárnom roku schválených mestskou ra-
dou nemôže byť vyšší ako je uvedené v ods. 2 písm. B/. 
Súčet poskytnutých dotácií, resp. návratných finančných 
výpomocí jednej právnickej alebo fyzickej osobe v jed-
nom kalendárnom roku schválených primátorom mesta 
nemôže byť vyšší ako je uvedené v ods. 2 písm. c/.
6. Mestské zastupiteľstvo môže na návrh príslušnej komi-
sie MZ, uvedenej v čl. 8 tohto VZN, resp. primátora mesta 
rozhodnúť o poskytnutí dotácie, resp. návratnej finančnej 
výpomoci aj nad rámec schváleného rozpočtu.
7. Vo výnimočných prípadoch /napr. pomoc pri odstrá-
není následkov živelnej pohromy, na podporu verejno-
prospešných činností, podnikania a zamestnanosti, 
a len z vlastných príjmov mesta/ môže primátor mesta 
v rámci svojich kompetencií vymedzených  v ods. 2 
tohto čl. schváliť, resp. odporučiť na schválenie  dotácie 
i právnickej osobe pôsobiacej na území, ktoré nie je 
spravované mestom Senec.

ČASŤ III. 
DOTÁCIE A NÁVRATNÉ 
FINANČNÉ VÝPOMOCI

Čl. 5 
Postup pri prideľovaní dotácií 

a návratných finančných 
výpomocí z rozpočtu mesta

1. Príslušné komisie mestského zastupiteľstva podľa 
rozdelenia uvedeného v čl. 8 tohto VZN stanovia záväz-
né kritériá pre výber projektov na poskytnutie dotácií na 
príslušný kalendárny rok, pričom vychádzajú z výcho-
dísk pre spracovanie kritérií podľa čl. 7 tohto VZN.
2. Mestský úrad v Senci predloží jednotlivé projekty, 
žiadosti o dotácie na posúdenie do príslušných komisií 
mestského zastupiteľstva.
3. Príslušná komisia MZ posúdi projekty a žiadosti o ná-

vratné finančné výpomoci a odporučí pridelenie výšky 
dotácií a návratných finančných výpomocí v rámci 
schváleného rozpočtu a v zmysle čl. 4 ods. 2 tohto VZN 
ich predloží na schválenie primátorovi mesta, mestskej 
rade, resp. mestskému zastupiteľstvu.
4. Žiadosti o poskytnutie dotácií a návratných finanč-
ných výpomocí na príslušný rozpočtový rok sú žiada-
telia povinní predložiť do 31.12. predchádzajúceho roka 
a po schválení rozpočtu mesta sa následne prerokujú 
v príslušnej komisie podľa čl. 8 ods. 1 tohto VZN a pred-
ložia sa na schválenie príslušným orgánom mesta podľa 
čl. 4 ods. 2 tohto VZN.
5. Po schválení primátorom mesta, mestskou radou, 
resp. mestským zastupiteľstvom, spracuje Mestský 
úrad v Senci dohodu medzi subjektom predkladajúcim 
projekt /žiadosť o dotáciu/, resp. žiadosť o návratnú 
finančnú výpomoc a mestom Senec a predloží ju na 
podpis primátorovi mesta.
6. Dohoda musí obsahovať:
a/  výšku a účel použitia poskytnutej dotácie, resp. 
návratnej finančnej výpomoci,
b/ ustanovenie, že mesto Senec si vyhradzuje právo 
kontroly efektívnosti využitia ním poskytnutých finanč-
ných prostriedkov,
c/ ustanovenie, že poskytnuté finančné prostriedky 
nesmú byť použité na:
- alkohol a tabakové výrobky
- pohostenie, okrem občerstvenia, ktoré je súčasťou 
projektu
- odmeny funkcionárom
d/ ustanovenie, že žiadateľ je povinný pri obstarávaní 
tovarov, služieb a verejných prác postupovať podľa zá-
kona č. 263/1993 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení 
neskorších právnych predpisov
e/ ustanovenie o povinnosti zúčtovania dotácie podľa 
tohto VZN.
7. Na základe tejto dohody Mestský úrad v Senci umož-
ní čerpanie dotácie podľa potreby príjemcu dotácie a po 
odsúhlasení dostatku voľných finančných prostriedkov 
vedúcim ekonomického odboru mesta Senec zabezpečí 
prevod  stanovenej finančnej čiastky na účet žiadateľa 
a následne kontrolu využitia poukázaných finančných 
prostriedkov.

Čl. 6 
Obsah projektu a žiadosti 

o návratnú finančnú 
výpomoc

1. Projekt /žiadosť o dotáciu, resp. transfer/ musí 
obsahovať:
- oblasť v zmysle čl. 3 ods. 2, do ktorej je projekt na-
smerovaný,
- žiadateľa - u fyzických osôb: meno, priezvisko, rodné 
číslo, č. OP a adresa,
- u právnických osôb:   názov, sídlo a IČO,
- názov projektu,
- autora projektu,
- odborného garanta projektu,
- miesto a dátum realizácie projektu /od – do/,
- bankové spojenie žiadateľa,
- rozpočet podujatia obsahujúci rozpis predpokladaných 
výdavkov a príjmov,
- požadovanú výšku príspevku od mesta,
- stručnú charakteristiku projektu,

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2003, ktorým sa určuje metodika po-
skytovania dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu mesta
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- u fyzickej osoby podpis a u právnickej osoby podpis 
štatutárneho zástupcu a pečiatka,
- ďalšie skutočnosti určené príslušnou komisiou MZ.

2. Žiadosť o návratnú finančnú výpomoc musí obsaho-
vať nevyhnutné údaje charakterizujúce žiadateľa a účel 
použitia návratnej finančnej výpomoci. /Primerane sa 
použije ods. 1 tohto článku./

Čl. 7 
Východiská pre spracovanie 

kritérií  na posudzovanie 
projektov

I. Záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity
a/ história a tradícia záujmovo – umeleckej skupiny 
alebo jednotlivca,
b/ dosiahnuté výsledky ich činnosti,
c/ význam a rozsah podujatí, ktorými napĺňajú kultúru 
v meste, v regióne i nad jeho rámec,
d/ možnosť využitia pre rozvoj kultúrnych aktivít,
e/ netradičná forma a predpokladaný prínos aktivity, 
f/ záchrana a rekonštrukcia mestských historických 
a kultúrnych pamiatok.

II. Telovýchova a šport
a/ stav a charakter členskej základne,
b/ výkonnostná úroveň a dosiahnuté výsledky, 
c/ spolupráca s mestom Senec pri zabezpečovaní roz-
voja telovýchovy a športu na území mesta Senec,
d/ predpokladaný prínos a forma uskutočnenia pro-
jektu,
e/ rozvíjanie a skvalitnenie tradičných telovýchovno-
-športových podujatí na území mesta Senec.

III. 
Deti a mládež

a/ celkové výsledky činnosti detskej alebo mládežníckej 
organizácie, resp. zoskupenia /počet členov, doba exis-
tencie, intenzita aktivít..../,
b/ rozsah činnosti /sféry pôsobenia: koho združujú 
– vekové, sociálne skupiny..., aké druhy činnosti 
vykonávajú.../,
c/ zapájanie sa do kultúrnych, športových a spoločen-
ských aktivít mesta /pasívne – účasťou, aktívne – orga-
nizátorskou prácou/,
d/ objektívna možnosť získania prostriedkov z iných 
zdrojov, resp. z vlastnej činnosti.

IV. 
Rozvoj školstva 
a vzdelávania

a/     realizácia netradičnej aktivity,
b/  závažnosť, resp. dôležitosť podujatia zameraného 
na obsah činnosti, rozsah pôsobnosti, resp. tradície 
inštitúcie,
c/ nevyhnutnosť realizácie projektu zameraného 
na skvalitnenie výuky a vzdelávania,
d/ predpokladaný prínos uskutočnenia projektu.

V. 
Sociálna pomoc občanom 

a charita
a/ zameranie na podporu aktivít orientovaných na huma-
nitárnu a charitatívnu činnosť voči obyvateľom mesta,
b/ zvlášť zdôvodnená žiadosť na podporu aktivít humani-

tárneho charakteru presahujúca rámec mesta Senec,
c/ priame humanitárne a charitatívne aktivity mesta 
Senec /deti nezamestaných, sociálne slabé rodiny, deti 
v detských domovoch, občania Senca v domovoch 
dôchodcov a pod./,
d/ podpora vytvárania podmienok pre rozvoj kultúrnych, 
telovýchovno-športových a turistických aktivít detí bez 
rodín a detí zo sociálne odkázaných rodín.

VI. 
Zdravotníctvo 

a zdravotne postihnutí
a/ podpora aktivít zdravotne postihnutých občanov ako 
doplnkových foriem ich liečenia, pracovného a spolo-
čenského uplatnenia, najmä sezónneho, či víkendového 
charakteru,
b/ podpora aktivít zameraných na upevňovanie vzťahov 
v rodinách zdravotne postihnutých a medzi rodinami 
navzájom,
c/ podpora vytvárania zdravého náhradného rodinného 
zázemia, hlavne u detí bez rodičov,
d/ podpora vytvárania podmienok pre rozvoj kultúrnych 
a telovýchovno-športových aktivít zdravotne postih-
nutých.

VII. Ekológia a životné 
prostredie

a/ zlepšovanie životného prostredia v meste Senec,
b/ ochrana prírody a prírodných hodnôt v meste Senec,
c/ podpora aktivít občanov a združení v oblasti skrášľo-
vania životného prostredia,
d/ podpora vzdelávacích aktivít v oblasti životného 
prostredia, 
e/ podpora spracovania projektov na ochranu životného 
prostredia v meste Senec.

Čl. 8 
Prerokovanie projektov 

a žiadostí o návratné finančné 
výpomoci a spracovanie 

návrhov na ich poskytnutie
1. Projekty /žiadosti o dotácie/ prerokujú tieto komisie 
MZ:
a/ oblasť záujmovo-umeleckej činnosti a kultúrnych 
aktivít – komisia rozvoja vzdelávania, kultúry a športu
b/ oblasť telovýchovy a športu -  komisia rozvoja vzde-
lávania, kultúry a športu
c/ oblasť detí a mládeže - komisia rozvoja vzdelávania, 
kultúry a športu
d/ oblasť rozvoja školstva a vzdelávania - komisia roz-
voja vzdelávania, kultúry a športu
e/ oblasť sociálnej pomoci občanov a charity - komisia 
sociálna a zdravotná
f/ oblasť zdravotníctva a zdravotne postihnutých – komi-
sia sociálna a zdravotná
g/ oblasť ekológie a životného prostredia – komisia 
životného prostredia
2. Žiadosti o poskytnutie návratných finančných vý-
pomocí posudzuje primátor mesta, finančná komisia, 
mestská rada a schvaľuje mestské zastupiteľstvo.
3. Pri odsúhlasení poskytnutia návratných finančných 
výpomocí mestské zastupiteľstvo schváli aj lehotu, do 
ktorej musí byť návratná finančná výpomoc vrátená. 
Táto je stanovená v maximálnom rozsahu ako pri vyúč-
tovaní dotácií podľa čl. 9 tohto VZN.

Čl. 9 
Zúčtovanie dotácií a návrat-
ných finančných výpomocí

1. Subjekty, ktoré obdržia dotáciu alebo návratnú 
finančnú výpomoc, sú povinné bezodkladne po ich 
použití, najneskôr však do 31. januára nasledujúceho 
kalendárneho roku predložiť mestu prostredníctvom 
mestského úradu ich zúčtovanie.
2. Žiadateľ, ktorý nepredloží zúčtovanie dotácie alebo 
návratnej finančnej výpomoci v zmysle ods. 1 tohto čl. 
alebo použije dotáciu alebo návratnú finančnú výpomoc 
na iný účel ako boli určené, je povinný bezodkladne, 
najneskôr však do 31. januára nasledujúceho kalendár-
neho roku, dotáciu alebo návratnú finančnú výpomoc 
vrátiť na účet mesta.
3. Zúčtovanie nevyčerpanej dotácie v nižšej hodnote 
ako 50,-Sk /vrátane/ sa nepožaduje.

ČASŤ IV. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Čl. 10 
Limitujúce ustanovenia

1. Na podujatia organizované s finančnou účasťou mes-
ta v rámci plánovaných podujatí, nemožno poskytnúť 
dotáciu.
2. Ďalšie projekty, resp. žiadosti o návratné finančné vý-
pomoci od fyzických alebo právnických osôb, ktoré bez 
súhlasu primátora mesta, doloženého dodatkom k do-
hode, použili finančné prostriedky na iný účel ako boli 
určené, resp. nepredložili zúčtovanie dotácie alebo ná-
vratnej finančnej výpomoci v stanovenom termíne a ani 
ich v stanovenom termíne nevrátili v zmysle čl. 9 ods. 2 
na účet mesta, nebudú predložené na prerokovanie do 
príslušných komisií, resp. primátorovi mesta a písomne 
to Mestský úrad v Senci oznámi žiadateľovi.
3. Mestský úrad po termíne zúčtovania / 31. január/, 
spravidla do 15. marca, vyhotoví komplexný zoznam 
fyzických a právnických osôb, ktoré bez súhlasu pri-
mátora mesta, doloženého dodatkom k dohode, použili 
finančné prostriedky na iný účel ako boli určené, resp. 
nepredložili zúčtovanie dotácie alebo návratnej finančnej 
výpomoci v stanovenom termíne a ani ich v stanove-
nom termíne nevrátili v zmysle čl. 9 ods. 2 tohto VZN 
na účet mesta, a dá ho na vedomie primátorovi mesta 
a predsedom komisií MZ.
4. Projekty, ktoré nebudú spracované v zmysle čl. 6 
tohto VZN, Mestský úrad v Senci nepredloží na prero-
kovanie do príslušnej komisie MZ a písomne to oznámi 
predkladateľovi projektu /žiadateľovi o dotáciu /. Toto sa 
nevzťahuje na žiadosti o návratné finančné výpomoci. 
Mestský úrad v Senci, pri rešpektovaní ods. 2 tohto 
čl., ich predloží primátorovi mesta, ktorý rozhodne 
o ďalšom postupe.

Čl. 11 
Účinnosť

1. Toto VZN bolo schválené uznesením MsZ č. 73/2003 
zo dňa 26. júna 2003. 
2. Toto VZN nadobúda účinnosť 15 – tym dňom odo 
dňa vyvesenia na úradnej tabuli. VZN bolo vyvesené od 
1.7.2003 do 18.7.2003.
                                                                                    
                                Ing. Karol Kvál, primátor mesta
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Spoločenská kronika
Narodili sa
Viktória Danišová, Renáta Nováková, Mária 
Suchobová, Mária Lančaričová, Alex Mi-
zerák, Vanda Vláčilová, Adriana Glindová, 
David Šlosár, Sebastian Mezzey, Dominika 
Belašičová, Laurita Mikulášových, Dávid Csi-
rik, Nina Kválová, Viktória Šefčíková, Martin 
Vicena, Martin Valach

Manželstvo uzatvorili
Jaroslav Molek - Simona Krčová
František Filo - Renáta Tornyaiová

Blahoželáme jubilantom
Jednota dôchodcov MO v Senci 
Alžbeta Bertóková (60), Anna Paľovová (65), 
Mária Rekeňová (65), Zuzana Horáčková 
(70), Elena Knapová (70), Juliana Žilincová 
(70), Mária Barančíková (75), Pavol Repka 
(75)

Základná organizácia Slovenského zväzu 
telesne postihnutých a združenia zdravot-
ne postihnutých v Senci
Terézia Fülöpová (55), Marta Vršková  (70)

Klub dôchodcov 
Zuzana Tomašeková (75), Zuzana Horáče-
ková (70), Marta Vršková (70), Helena Kraj-
čovičová (65), Terézia Mučková (70), Anna 
Palovová (65), Alžbeta Bertoková (60), Emília 
Ujhelyiová (60)

Navždy nás opustili
Ján Michalek (*1930), Ján Selecký (*1920), 
Anna Lehoczká (*1914), Mária Nagyová 
(*1919), Jozef Nečas (*1929), Ľudmila Més-
zárosová (1949), Marián Juhás (*1979), Má-
ria Gábrišová (*1928), František Čulík (1949)

Dňa 3. júla sme si pripomenuli 
10. výročie úmrtia 
Zoltána Méheša
Kto ste ho poznali venujte mu 
spolu s nami tichú spomienku

13. augusta uplynie päť rokov, 
čo nás opustil
Jozef Szabados
Len kytičku kvetov Ti na hrob 
môžeme dať, tichú modlitbu 
odriekať a s láskou na Teba 
neprestaneme spomínať.
Manželka a deti s rodinami

S  p  o  m  í  n  a  m  e

Jozef Susla
*12.8.1982  †20.7.2002

Ani nevieme, ako začať máme, 
isté je iba to, že pán Boh si vzal 
so sebou niekoho, kto bol našim milovaným 
synom a bratom, no hlavne vzal nám človeka 
s úprimným a štedrým srdcom. Zdá sa nám, že 
sa život zastavil, ručičky na hodinkách akoby 
zaspali, hviezdy na nebi stále svietia, len duša 
nášho syna a brata už dodýchala. Tak rýchlo 
a nečakane. Zanechal bolesť, no on za to ne-
môže. Nevybral si to sám. Neveríme ani my, ani 
jeho veľa priateľov, že odišiel bez slova rozlúč-
ky. Zostalo nám len veľa krásnych spomienok 
na toho živého a stále vysmiateho „Dodyho“.
Vieme, že teraz kráčaš rajskou záhradou, SÁM, 
možno smutný, ale raz sa tam všetci zídeme. 
Vieme, že si praješ, aby sme ďalej žili, vztýčili 
hlavy, ako keby sa nič nestalo. Teraz sa nám tis-
nú slzy do očí, keď odišiel človek, ktorý nikomu 
neublížil, až teraz, keď nás tak nečakane opustil.
S bolesťou a žiaľom spomínajú tí, ktorým najviac 
chýbaš.
                           Rodičia, brat Marek, Janka 
                           a celá smútiaca rodina

Filmové predstavenia  do 24.augusta začínajú o 21.00 hod. 
od 25.augusta začínajú o 20.30 hod.

1. piatok   KAMEŇÁK
Bláznivá česká komédia s „ľudovým humorom“  nadväzuje 
na predchádzajúce filmy ako napr. Slnce, seno, jahody. Komé-
dia Zdeňka Trošku. ČR, MP 100 min. Vstupné:55,-Sk

2.-3. sobota-nedeľa KURZ  SEBAOVLÁDANIA
„Čo je horšie než šialenstvo? Šialený psychiater.“
Jack Nicholson a Adam Sandler v hlavných úlohách bláznivej 
komédie. 
USA MP 106 min. Vstupné:60,-Sk

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

5.-6. utorok-streda PO ČOM DIEVČA TÚŽI
„Prečo by si zapadala, keď si sa narodila na to, aby si vyčnieva-
la.“ Tínedžerská komédia. 
USA MP 105 min. Vstupné:55,-Sk

7. štvrtok TELEFÓNNA BÚDKA
Newyorský novinár /Farrel/ zodvihne v telefónnej búdke slúcha-
dlo a neznámy hlas mu oznámi, že ak slúchadlo položí, bude 
zabitý... USA MP 81 min. Vstupné:55,-Sk

8. piatok TELO NA TELO
Snažia sa zlikvidovať sami seba, až kým nezistia, kto je skutoč-
ný nepriateľ. V hlavných úlohách: Antonio Banderas, Lucy Liu 
a ďalší. USA MP 91 min. Vstupné:55,-Sk

10. nedeľa TAXI  2003
Hyperatívny postmoderný mix s adrenalínovou príchuťou.
FR MP 84 min. Vstupné:55,-Sk

11.-12. pondelok-utorok CHARLIEHO ANJELI:
                         NA PLNÝ PLYN
Cameron Diazová, Drew Barrymoreová ,Lucy Liuová – sexi 
agentky opäť v akcii! 
USA MP 103 min. Vstupné:60,-Sk

13. st. CHALANI TO TIEŽ CHCÚ... A STÁLE!
Variácia komédie „Baby to chcú tiež“ – podobná téma, rovnaká 
herečka, ale úplne iný uhoľ pohľadu. 
Nem. MP český dabing. Vstupné:55,-Sk

14.-15. štvrtok-piatok MATRIX RELOADED  2
Znovu sa pripoj! Udalosť roka sa blíži! V hlavnej úlohe: Keanu 
Reeves. 
USA MP 135 min. Vstupné:60,-Sk

17. nedeľa HODINA PRAVDY
Ako detektív musí chytiť vraha. Ako otec musí chrániť syna, 
ktorý je hlavným podozrivým. V hlavnej úlohe: Robert De Niro. 
USA MP 108 min. Vstupné: 55,-Sk

18. pondelok KRYSAŘ
Príbeh lásky, hriechu a nádeje, zrodený v diabolskom tempe jedinej 
noci. Scenár a réžia: F.A.Brabec. Kombinácia Dykovho a Landovho 
Krysaře sľubuje dobrý zážitok. 
ČR MP 70 min. 50 Sk

19. utorok HULK
Neviem, kto som. Neviem, ako som vznikol. Viem len, že ma 
nebudete mať radi, keď sa nahnevám. Hrajú: Eric Bana, Nick 
Nolte a ďalší. USA MP 138 min. Vstupné:55,-Sk

20. streda SEXI KOSŤ
Ako by ste sa tvárili, keby ste sa prebudili ako muž? Bláznivá 
komédia. USA MP 101 min. Vstupné:55,-Sk

21. štvrtok FRIDA
Odvážna v umení i v sexe... priprav sa, že Ťa zvedie. Film získal 
niekoľko prestížnych ocenení (Zlatý Glóbus, Oscara). V hlav-
ných úlohách: Salma Hayek a Antonio Banderas.
USA, Kan, MP 15, 118 min., Vstupné: 55,-Sk

22. piatok PÁN PRTEŇOV  2 – DVE VEŽE           
Jeden prsteň vládne všetkým, jeden im všetkým prikazuje, jeden 
ich všetkých zjednotí, do temnoty zviaže.
USA MP 180 min., Vstupné: 50,- Sk

23.-24.sobota-nedeľa CHICAGO
Sex, vražda, lož, sláva. Muzikál vo veľkolepom a strhujúcom 

štýle. Zážitok na celý život. V hlavnej úlohe herečka Rennée 
Zellweger ocenená Oscarom. USA MP 113 min. 65,- Sk

POZOR ! ZAČIATOK FILMOVÝCH PREDSTAVENÍ o 20 30 hod.

25. pondelok RÝCHLO A ZBESILO 2
Pokračovanie auto-show  ako rýchlo to chceš?
USA MP 100 min. Vstupné: 55,-Sk

26.-27. utorok-streda RÍMSKE PRÁZDNINY
Najväčšie riziko na dobrodružstve je, ako ho vôbec nezažijete. 
Romantická komédia o výlete do Ríma a o tom, že hádzať
mince do fontány sa vypláca. 
USA MP 94 min. 60,- Sk

NOČNÉ PREDSTAVENIE – Uvádzame necenzurované!
27. streda o 22 00 hod. KEN PARK
Erotický thriller. Vášeň, erotika, prázdnota.
USA MP 18  96  min. Vstupné:60,-Sk

28. štvrtok MILUJTE SVOJHO ZABIJAKA
Dvojaký život známeho televízneho šoumena Chucka Barrisa, 
ktorý bol slávnym ale i vrahom CIA. Hrajú :George Clooney, 
Julia Roberts ,Drew Barrymore. 
USA MP 15 113 min. Vstupné:60,-Sk

29. piatok MEDOVÉ TÝŽDNE
Boli to krásne medové týždne, až kým sa to nezačalo...
USA MP 97 min. Vstupné:55,-Sk

30.-31. sobota-nedeľa TERMINÁTOR 3: 
                       VZBURA STROJOV
Arnold Schwarzenegger na záchrannej misii v najnovšom po-
kračovaní TERMINÁTORA. 
USA MP 103 min. Vstupné:60,-Sk    

Kultúrne podujatia:
9. sobota DISKOTÉKA
16. sobota DISKOTÉKA
Ibiza night session. Vvstupné: 80,- Sk. Štart 22,00–04,00 hod.

Program filmových predstavení a kultúrnych podujatí na mesiac august  2003


