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DO POZORNOSTI OBYVATEĽOM

Jesenné čistenie mesta
Mesto Senec tak, ako aj v predchádzajúce
roky, organizuje jesenné upratovanie. Žiada preto obyvateľov, aby sa do pripravovanej akcie zapojili a umožnili tak včasný
odvoz komunálneho a iného odpadu na
riadenú skládku.
Jesenné upratovanie sa uskutoční v dvoch
etapách. Veľkokapacitné kontajnery budú
umiestnené na týchto miestach:

Šéf FIFA Sepp Blatter: Som rád,
že Národné tréningové centrum je v Senci
Senec sa stal hlavným mestom futbalu na Slovensku, povedal prvý muž svetového futbalu
Joseph Sepp Blatter 6. septembra v Hoteli
Senec. Do Senca prišiel prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) S. Blatter
s delegáciou, v ktorej bol aj člen rady projektu
GOAL a futbalová legenda Michel Platini, na
septembrový Deň futbalu. Organizoval ho
Slovenský futbalový zväz (SFZ) kvôli otvoreniu Národného tréningového centra (NTC)
v Senci. Výstavbu takmer 140 – miliónového
diela kofinancovala FIFA cca 41 miliónmi Sk.
S. Blatter bol na Slovensku ako šéf FIFA prvýkrát. Vzácnosť návštevy ocenil aj prezident
Dokončenie na s. 12

Čím prispeli ku vzniku NTC?
Vláda SR
FIFA
UEFA
SFZ
Mesto Senec

45 000 000 Sk
40 931 824 Sk
4 028 115 Sk
40 316 806 Sk
pozemok za symbolické nájomné
Kapacita štadióna NTC: 3264 miest.

V pamätnej knihe mesta Senec zanechali svoje podpisy prezident FIFA Sepp
Blatter a futbalová legenda Michel Platini (vzadu). Vľavo primátor Senca Karol
Kvál.

Etapa: 17.-19. októbra 2003

1. križovatka ulíc Moyzesova – Šafárikova
2. plocha na Robotníckej ulici – pivnice
3. parkovisko na Ul. Fraňa Kráľa (pri ZES)
4. sídlisko Jesenského (voľná plocha
pri Zelovoci)
5. parkovisko pred Okresným úradom
v Senci
6. parkovisko pred Zdrojom na Fučíkovej
ulici
7. parkovisko pred Amfiteátrom na Vodnej
ulici
8. parkovisko pred Zeleným Dvorom
9. plocha pred ZŠ na Mlynskej
10. plocha pri križovatke na Letnej
a Športovej ul. (starý výkop)
11. plocha na Liptovskej ulici
12. roh ulíc Slnečná a Fučíková
13. Dúhová ulica pri bytovke
14. Rybárska ulica – Štefániková ulica
15. roh Hollého a Hurbanovej ulice
16. Martin

Etapa: 24. – 26. októbra 2003

1. plocha v zákrute Svätoplukovej a Hviezdoslavovej ulice
2. plocha pri kanceláriách Bytového podniku na Sokolskej ulici
3. plocha pri telefónnej ústredni na Košickej ulici
Dokončenie na s. 3

Slávnostnú pásku na otváracom ceremoniáli NTC prestrihol muž č. 1 svetového futbalu
S. Blatter. Asistoval mu šéf Slovenského futbalového zväzu František Laurinec.
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S P R Á V Y
Zastupiteľstvá ešte dva
razy
Do Vianoc bude senecký parlament zasadať ešte dvakrát. Najbližšie rokovanie Mestského zastupiteľstva v Senci sa koná 30.
októbra 2003 o 10.00 h. Ďalšie zasadnutie
bude 11. decembra o 10.00 h. Uvažuje sa,
že sa miesto rokovania presťahuje z Tureckého domu do Reštaurácie Nostalgia. (kd)

Dohodli splátkový kalendár
Definitívnu prehru utŕžilo mesto Senec
v súdnom spore, ktorý viedlo v rokoch
1992 až 2003 proti spoločnosti Palivá
Bratislava. S oponentom dohodlo vedenie mesta splátkový kalendár, na ktorého
základe spoločnosti vyplatia z peňazí
seneckých daňových poplatníkov čiastku
2 553 569,3 Sk. Ide o penále z omeškania
istiny cca 1,27 milióna Sk z roku 1992 až
do zaplatenia, ktoré sa realizovalo tohto ro
ku.
(kd)

Senec v spoločnom
európskom regióne
Mesto Senec sa formálne stane súčasťou
spoločného európskeho regiónu. Politickú
deklaráciu k jeho vytvoreniu podpísali
predstavitelia regiónov v Zámku Kittsee.
V rakúskom pohraničnom mestečku sa
na jednodňovej konferencii v pondelok
22. septembra zišli vrcholní predstavitelia
susedných regiónov a miest Slovenska
(Bratislavský samosprávny kraj, Trnavský
samosprávny kraj, hlavné mesto SR Bratislava, Trnava), Česka (Juhomoravský
kraj, Brno), Maďarska (Župa Győr-Mošon-Šopron, mestá Győr a Šopron) a Rakúska
(Krajina Burgenland, Dolné Rakúsko,
Viedeň a mestá Viedeň, Eisenstadt, St.
Pölten). Za Bratislavský samosprávny kraj
sa podujatia zúčastnil jeho predseda Ľubo
Roman a predseda Komisie dopravy Zastupiteľstva BSK Roman Filistein.
(red)

Z Okresného úradu v Senci
obvodný úrad
Od 1. januára 2004 prestane Okresný úrad
v Senci existovať a mal by sa transformovať
na nový obvodný úrad (ako jeden zo 46
okresných úradov na Slovensku). Niektoré
ministerstva uvažujú nad tým, že po Slovensku zriadia svoje špecializované úrady. Na
krajskej úrovni by podľa návrhu mali vzniknúť špecializované úrady v oblasti školstva,
stavebnej správy, životného prostredia,
dopravy a pozemných komunikácií a ďalšie. Po prechode kompetencií na obce si
priamo v nich môžu dnes občania vybaviť
stavebné povolenie, matričné záležitosti,
žiadosti o umiestnenie v zariadeniach sociálnych služieb a ďalšie veci.
(red)

Tretí kruhový objazd
Na Pezinskej ulici pri výjazde zo Senca
začali stavať tretí kruhový objazd v meste.
Výstavba nepočíta s odklonmi premávky.
(red)

Z rokovania mestského zastupiteľstva
Na šieste zasadnutie Mestského zastupiteľstva (MsZ)
v Senci prišli poslanci 4. septembra do Tureckého
domu. Zobrali na vedomie vyhodnotenie rozpočtu za
prvý polrok Mestského kultúrneho strediska a Správy
cestovného ruchu v Senci. Rovnako ako aj správu
o plnení rozpočtu mesta Senec za I. polrok roku 2003
a schválili úpravu rozpočtu mesta Senec na rok 2003.
Príjmy sú podľa nej celkom 148 265 tis. Sk (z toho
bežné príjmy 132 950 tis. Sk, kapitálové príjmy a finančné operácie 15 315 tis. Sk). Výdavky predstavujú
148 265 tis. Sk (z toho bežné výdavky 132.950 tis.
Sk, kapitálové výdavky a finančné operácie 15 315
tis. Sk). MsZ prijalo Všeobecne záväzné nariadenie
č. 3/2003 o úhradách za poskytovanie sociálnych
služieb v Zariadení opatrovateľskej služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Pri tejto príležitosti Emese
Dobošová informovala o zlom stave spotrebičov
v kuchyni zariadenia. Podľa primátora Karola Kvála
bude MsÚ hľadať prostriedky na výmenu nefunkčných
zariadení a tiež opravu pretekajúcej strechy. Poslancov oboznámil s úvahou v budúcnosti rozšíriť objekt
o prístavbu.
Na vedomie zobrali poslanci podrobný prehľad príjmov
a výdavkov na zabezpečenie akcií Senecké leto 2003
a Veľký letný karneval 2003. Zisk z podujatí 80 tisíc
Sk putoval podľa ekonómky mesta Ing. Janette Matúšovej na organizáciu Festivalu dychových hudieb,
ktorý sa konal cez leto. Poslanec Rudolf Galambos
v mene klubu Strany maďarskej koalície poďakoval za
veľmi dobrý výkaz. O činnosti Mestskej polície v Senci
informoval MsZ náčelník Vladimír Rybárik. Uviedol, že
bežný deň slúžia v teréne dvaja mestskí policajti. Za
Senecké leto a karneval odslúžili dohromady 274 hodín nadčasov. Poslankyňa Gabriella Németh prejavila
sklamanie z činnosti mestskej polície a spomenule
zlé skúsenosti s nahlasovaním sťažností. Slovami, že
poplach je dôležitejší než podnet, reagoval náčelník V.
Rybárik. Rudolf Galamboš a Emese Dobošová zhodne
konštatovali, že mestskí policajti sa môžu namáhať,
ale ich počet je na Senec nízky. Odporučili prehodnotiť
sezónne financovanie súkromnej SBS na Slnečných
jazerách a radšej tieto peniaze investovať do mestskej polície. Na prevenciu mládeže apeloval Vladimír
Chríbik, najmä v súvislosti s predajom alkoholických

nápojov mladistvým a mládežou, ktorá trávi noci v internetových kaviarňach. Podľa primátora Karola Kvála
by sa mali policajti viac zameriavať na parkovanie na
trávnikoch a chodníkov. Poslanec Peter Zváč navrhol
polícii upriamiť väčšiu pozornosť na odchyt túlavých
psov.
Mesto podľa rozhodnutia poslancov odkúpilo pozemky s vecným bremenom verejného užívania v blízkosti
kruhového objazdu pri cintoríne. Poslanci zobrali na
vedomie zmenu a doplnok Územného plánu mesta
Senec, podľa ktorého sa rozšíri Skládka komunálneho
odpadu v Senci. Poslanec Gabriel Agárdy vyslovil
prosbu k podpore separovaného zberu. Prítomný zástupca spoločnosti SOBA, s.r.o. Ing. Gabriel Klokner
uviedol, že väčšinu obyvateľov organizujú k separovanému zberu a ako jedni z mála firiem lisujú PET
- fľaše. K zvýšeniu nádob na separovaný zber vyzval
Marián Príbelský.
Hlavná kontrolórka Ing. Gabriela Kakašová informovala poslancov o výsledku finančnej kontroly na
používanie služobného vozidla primátora vo februári
2002, pričom konštatovala, že nezistila porušenie
zákona. MsZ prišli o svojej ponuke na biologickú
revitalizáciu Slnečných jazier informovať zástupcovia
Organica, spol. s r. o.
Na záver vystúpil František Pomšahár za Starých
pánov Senca s prosbou, aby vedenie mesta zaintervenovalo pri tvorbe programu slávnostného otvorenia
Národného tréningového centra a umožnilo im v ňom
predstaviť sa.
Štefan Kollát informoval poslancov, že bol vypovedať
na polícii v súvislosti so šetrením trestného činu
zneužitia právomoci verejného činiteľa. Požiadal
pritom o záväznú odpoveď do 30 dní s vysvetlením,
ako bola financovaná výstavba Čistička odpadových
vôd v Senci. Navrhol vytvorenie komisie, ktorá by to
preverila. Ak bude odpoveď neadekvátna, podá návrh
na prešetrenie na Najvyšší kontrolný úrad. O prešetrenie súdneho sporu s Palivami Bratislava, ktoré
mesto prehralo, a vyvodenie zodpovednosti prišiel
poslancov požiadať Ing. Tibor Tóth.
Na časovú tieseň pri posledných rokovaniach MsZ
upozornil Ladislav Nádaský, pričom podľa neho poslanci nestihli prebrať všetky svoje pripomienky. (kd)

Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva v Senci
na jeho rokovaní 4. septembra v bode rôzne:
Emese Dobošová, Pavol Škovránek odporučili vyvarovať sa komunikácii cez noviny.
Ladislav Nádaský, Ivan Fendek odporučili, aby redakčná rada viac kontrolovala, čo ide do novín.
Helena Nemcová predniesla, že by mesto malo do budúcnosti plánovať výstavbu diskohaly mimo mesta.
Vladimír Chríbik podal návrh, aby mesto vyvolalo
rokovanie s vedením pošty o vhodnejších priestoroch
pre poštu a o skvalitnení služieb na pošte. Odporučil
podporiť projekt ISOMI a označiť verejné záchody.
Gabriel Agárdy informoval, že Regionálna rozvojová
agentúra Senec – Pezinok získala projekt na zaškolenie pracovníkov pre prípravu projektov na získanie
grantov. Upozornil na využívanie fondov cez RRA
Senec – Pezinok.
Gašpar Józan upozornil na problém s nevybudovanými chodníkmi na niektorých uliciach v meste. Navrhol
vybudovať káblovú televíziu v meste a zvolať stretnutie
poslancov, kde by boli pomenované hlavné problémy
mesta pri spracovaní stratégii rozvoja mesta.

Marián Príbelský a Gabriella Németh upozornili, že
treba včas oznámiť termín jesenného upratovania.
Ladislav Nádaský, Vladimír Chríbik, Gabriella Németh, Gašpar Józan, Mária Podolská chceli preveriť
podmienky zmluvy s NTC (výstavba športovej haly)
a zmluvu dať prezrieť právnikom. Požadovali dohodnúť
sa so SFZ a určiť si režim, kedy môže mesto využívať
priestory NTC.
Peter Zváč navrhol vypracovať plán rozvoja zelene
v meste, podľa ktorého by sa jeden pracovník mesta
staral len o zeleň.
Jozef Olas upozornil na list občanov, ktorí požadujú zriadenie prístupovej cesty podľa GP zo dňa
18.11.1977 a majetkoprávne vysporiadanie s pôvodnými vlastníkmi záhrad na Železničnej ulici v Senci.
Požadoval do 30 dní vyvolať rokovanie s majiteľmi
pozemkov (so zúčastnenými).
Podľa zápisnice zo zasadnutia MsZ (kd)
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O transformácii SCR osobitná komisia
Osobitná komisia zložená z poslancov mestského zastupiteľstva bude pracovať na transformácii Správy cestovného ruchu (SCR) v Senci.
O budúcnosti SCR budú jej členovia rokovať so
zástupcom konzultačnej spoločnosti. Dohodli
sa na tom poslanci Mestského zastupiteľstva
v Senci na svojom septembrovom zasadnutí.
Priamo na zasadnutí nahlásili do komisie svojich zástupcov nezávislí poslanci a poslanecký
klub Strany maďarskej koalície. Stali sa nimi
Ján Winkler, Emese Dobošová, Helena Nemcová a Rezső Duray. Dodatočne delegoval
klub Kresťanskodemokratického hnutia Pavla
Škovránka, Jozefa Olasa, Gašpara Józana,
Ladislava Nadaského a Jozefa Sedlára, hoci
ten poslancom nie je. Na rokovaní zastupiteľstva poslanec a predseda komisie cestovného

Z diára vedenia mesta

- mimoriadne zasadnutie valného zhromaždenia Bratislavskej vodárenskej spoločnosti
- jednanie s primátormi Pezinka, Malaciek,
Skalice, Myjavy a Senice, témou rokovania
bola Bratislavská vodárenská spoločnosť
- jednanie so zástupcami spoločnosti BILLA
ohľadom výstavby veľkoskladu pri diaľnici
- rokovanie s riaditeľom Okresného riaditeľstva Slovenskej správy ciest o výstavbe
kruhového objazdu na Pezinskej ulici
- stretnutie so zástupcom firmy Liedl kvôli
výstavbe obchodného centra pri bývalom
„mlyne“
- návštevy na základných a stredných školách z dôvodu začiatku školského roka,
stretnutie s riaditeľmi škôl a školských zariadení
- jednanie s predstaviteľmi Bratislavského

ruchu Rezső Duray uviedol problematiku tým,
že je načase venovať sa otázke transformácie
a do budúceho zastupiteľstva je podľa neho
potrebné posúdiť možnosti. Aby sa v novembri
a decembri vypracovala koncepcia, podľa ktorej by sa od 1. januára začalo pracovať. Navrhol
prípadne zorganizovať mimoriadne zasadnutie,
na ktorom by sa táto problematika mohla riešiť.
Treba vymyslieť takú spoločnosť, ktorá bude
mať najlepšiu možnosť čerpať peniaze z európskych fondov, konštatoval primátor Karol Kvál.
Pavol Škrovránek zdôrazňoval časové limity
postupu riešenia. Turistika je v rámci bratislavskej župy pre Senec prioritou číslo jedna, pripomenul Gabriel Agárdy. Informoval, že vláda
odsúhlasila vyššiu spoluúčasť štátu na kofincovaní eurprojektov z 25% na 45%.
(kd)
samosprávneho kraja kvôli výstave Sloviakiatour 2004
- rokovanie so zástupcami firmy Palivá
- športový deň Podunajsko
- rokovanie s novým seneckým evanjelickým
farárom
- stretnutie starostov regiónu Podunajsko
kvôli transformácií vodární
- seminár s Regionálnou rozvojovou agentúrou Senec – Pezinok v Hoteli Senec
- zasadnutie Združenia miest a obcí Slovenska na Štrbskom Plese, na programe
bola prezentácia využitia elektronického
podpisu, prejednanie aktuálnej situácie na
úseku financovania školstva a reformy verejnej správy, návrh štátneho rozpočtu na
rok 2004, Národný rozvojový plán SR, návrh
ústavného zákona o ochrane verejného
záujmu, návrh zákona o zodpovednosti za
škodu.

Redakčná rada k redakčnej práci
Ako členov redakčnej rady nás schválili poslanci Mestského zastupiteľstva v Senci. Od
začiatku sme sa snažili a stále snažíme zachovať v novinách názorovú pluralitu. Vyvarujeme
sa cenzúry, ktorá by ohrozovala slobodu slova
a viedla k názorovej jednostrannosti novín. Kto
skutočne číta Senčana, bude s nami súhlasiť,
že sme sa neštítili uverejniť kritické postrehy
na prácu Mestského úradu v Senci a jeho
organizácií. Rovnako nebudeme odmietať ani
kritiku Mestského zastupiteľstva v Senci, ktoré
je podstatnou súčasťou vedenia mesta a nesie značnú zodpovednosť za to, ako Senec
vyzerá. Môžeme prehlásiť, že primátor Senca
Ing. Karol Kvál pristupuje k mestským novi-

nám demokraticky a nikdy nezasahoval do
obsahu iných ako svojich článkov a už vôbec
nie do novín ako celku. Zdá sa, že naša snaha
urobiť zo Senčana noviny všetkých Senčanov
nebola márna. Spolupráca súčasného zloženia redakčnej rady s vedúcou redaktorkou
Senčana totiž viedla k zvýšeniu predajnosti
periodika. Všetkých našich čitateľov môžeme
uistiť, že naďalej budeme odmietať selektovať
príspevky na vhodné a nevhodné, samozrejme s výnimkou prípadov, keď by mali rozširovať násilie, rasovú, nacionálnu, náboženskú
a inú neznášanlivosť.
Členovia redakčnej rady, ktorí sa zúčastnili
jej zasadnutia 25. septembra 2003

Správa cestovného ruchu v Senci prijme

pracovníka/pracovníčku
do Turistickej informačnej kancelárie v Senci
Podmienky:
- min. SŠ s maturitou - ovládanie aspoň jedného cudzieho jazyka (najlepšie NJ, AJ)
- výborné komunikačné schopnosti - príjemné vystupovanie - dynamickosť - samostatnosť
Informácie na SCR, Mierové nám. 19, 903 01 Senec

Pod lupou
Na jazerách našli zastreleného
muža
Telo zastreleného muža našli
vo štvrtok 18. septembra v Senci. Ležalo v jarku
pri strednej bráne k rekreačnému areálu Slnečných jazier. Privolaný lekár konštatoval smrť na
následky strelných poranení. Pravdepodobne
tu v ranných hodinách prišiel o život 46-ročný
podnikateľ Jozef S. z Bratislavy. Neznámy vrah
do neho vpálil sedem guliek kalibru 9 milimetrov,
ktoré sa dajú použiť do pištole, ale aj do menšieho samopalu. Známemu podnikateľovi patrila
spoločnosť El Dorado Plus, s.r.o, v bratislavskom
Ružinove reštaurácie Jadran a na Trávnikoch,
v centre mesta Malí františkáni a diskotéka Laverna, v Petržalke reštaurácia Alfa. V obchodnom
registri figuruje meno Jozefa S. v 25 spoločnostiach, ktoré sa zaoberajú celou škálou podnikateľských aktivít, od prevádzkovania hazardných hier,
cez pohostinské služby až po rôzne poradenstvá.
(red)

Horela senecká skládka
V piatok 29. augusta o tretej hodine ráno začala
horieť súkromná skládka komunálneho odpadu
v Senci. Hasiči likvidovali požiar ešte aj cez víkend.
Oheň neohrozoval ľudské životy, nepríjemným doplnkom bol hustý dym valiaci sa z miesta požiaru.
Ako nás informoval šéf pezinských a seneckých
hasičov Emil Moťovský, požiar bol náročný predovšetkým na čas, pretože horelo v hĺbke skládky.
Hasičom sa podarilo oheň zlikvidovať už v piatok
v noci, po niekoľkých hodinách sa skládka znovu
rozhorela. Pätnástim požiarnikom Okresného
riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Hasičskej stanice Senec a Pezinok prišli na pomoc
hasiči z Malaciek a Blatného. Zástupca spoločnosti, ktorá skládku prevádzkuje, podal trestné
oznámenie na neznámeho páchateľa. Podľa E.
Moťovského príčina požiaru nebola pred našou
uzávierkou došetrená. Išlo o druhý tohtoročný
požiar skládky.
(red)

Dokončenie zo s. 1
4. plocha pri garážach (potraviny Oľga,
teraz Jednota)
5. sídlisko Inovecká na parkovisku
pri vojenských bytovkách
6. plocha pri bytovke na Žitavskej ulici
7. plocha pri garážach na Gagarinovej ul.
8. plocha pri bytovke na Novomeského ul.
9. plocha pri záhradách
na Ul. E.B. Lukáča
10. Pivničná ulica – pivnice
11. Robotnícka ulica – pri soche
12. Vinohradnícka ulica
13. Bratislavská ulica
14. Škôlka Košická a Svätoplukova ulica
15. cesta smerom hore k cintorínu
a na Farského námestie
16. Martin
Záhradkári a rybári po dohode na Mestskom úrade v Senci.
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D O K E D Y ?

Na vinobraní sa
prezentovali aj iné obce
Na burčiak, pečené dobroty a bohatý kultúrny
program prišlo na vinobranie v Pezinku podľa
niektorých odhadov 170 tisíc návštevníkov, medzi
nimi Poliaci, Rakúšania, Česi, Maďari, Fíni či Francúzi. Pezinskí organizátori mysleli aj na propagáciu
iných lokalít. Pôvodne poskytli 50%-nú zľavu na
poplatok za jeden stánok pre tých, ktorí v ňom súčasne zviditeľnia svoju obec, resp. mesto erbom,
typickými špecialitami či rôznymi propagačnými
predmetmi. Primátor mesta Pezinok však nakoniec
rozhodol o ich úplnom oslobodení od poplatku.
Jeho rozhodnutie využili podnikatelia z Modry,
Dubovej, Vinosadov, Píly či Slovenského Grobu.
Zástupcu Senca sme na vinobraní nezaregistrovali. S výnimkou známeho podnikateľa s typickou
tureckou pochúťkou (na snímke), ktorý sa však
k Sencu viditeľnejšie nehlásil. Žeby sme nemali čo
pôvodné ponúknuť?
(kd)

Otázky k rozvojovej stratégii Senca pribúdajú
Čitatelia mestských novín, ktorí sa profesne zaoberajú oblasťou verejnej správy, sa s nami po vydaní
minulého čísla spojili a zaujímali sa o spôsob vzniku
dokumentu rozvojovej stratégie Senca (pre naše
mesto ho v súčasnosti tvorí spoločnosť Aurex). Najčastejšie, nimi kladené, otázky sme posunuli vedúcej
Turistickej informačnej kancelárie v Senci Ing. Nataše
Urbanovej, ktorá momentálne vypracováva pre mesto
aj europrojekty a seminár k rozvojovej stratégii Senca
v mene mesta pripravovala.
Prečo boli k tvorbe rozvojovej stratégie mesta Senec
prizvaní len politickí a ekonomickí predstavitelia
Senca? Argumenty čitateľov zneli, že „po voľbách
nemusia byť títo ľudia zvolení a podnikateľom sa tiež
nemusí vždy dariť“. Keď budú za pár rokov politickými
predstaviteľmi, resp. ekonomickými lídrami iní Senčania, vyhodíme celú stratégiu von oknom?
Politickí a ekonomickí predstavitelia mesta dostali pozvánky na svoje meno, okrem toho však k rozvojovej
stratégii mesta boli po meste rozvešané pozvánky,
ktoré na túto stratégiu pozývali bez konkretizácie
cieľovej skupiny. Mohol prísť každý, kto sa vopred
prihlásil na sekretariáte. Neprihlásil sa žiaden občan.
Ako teda môžu riešitelia vypracovávať stratégiu pre
Senčanov bez Senčanov? Načo niečo plánovať, keď

to možno občania tohto mesta nepríjmu? Pripravuje
Senec v spolupráci so spoločnosťou Aurex stretnutie s občanmi?
Mesto Senec je otvorené k zorganizovaniu podobného
stretnutia. Iniciatíva a záujem by však mal vyjsť zo
strany občanov.
Prečo si Senec pre spracovanie rozvojovej stratégie
mesta Senec vybral spoločnosť, ktorá sa doteraz
zaoberala najmä územnými plánmi. Prečo sme
nedali prednosť napríklad renomovanej spoločnosti
Berman group, ktorá má skúsenosti práve s rozvojovými stratégiami (na Slovensku ich vytvorila napríklad pre mestá Trnava, Prešov, Humenné, Šaľa)?
Spoločnosť Aurex sa zaoberá nielen územnými plánmi, ale aj tvorbou stratégií, a mesto Senec dostalo na
túto spoločnosť dobré referencie. Bližšie informácie
o spoločnosti nájdete na www.aurex.sk
Prečo spracovateľom dokumentu nie je Aurex, ale
vyžaduje od mesta pracovné skupiny neodborníkov,
ktorým demografický potenciál veľa nehovorí?
Spracovateľom dokumentu je firma Aurex, pracovné
skupiny majú poskytnúť iba námety a problémové
okruhy, ktoré je potrebné v stratégií riešiť.
Ďakujeme za rozhovor.

(kd)

Na pasportizáciu verejnej zelene nie sú peniaze

Výzva
Grantová schéma miestneho a regionálneho rozvoja - výzva na podanie projektov v rámci projektu
2002/000.610-13
Výzva na predkladanie návrhov projektov podporuje
3 oblasti aktivít grantovej schémy miestneho a regionálneho rozvoja (GSRR) ( Aktivita A - Stratégie a Partnerstvá, Aktivita B - Miestne rozvojové organizácie,
Aktivita C - Rozvoj projektov), ktoré sú progresívne
adresované pre rozvoj regionálnej infraštruktúry na
celom území Slovenskej republiky a sú financované
Európskym Spoločenstvom z Národného programu
Phare 2002. Oprávnenými žiadateľmi sú mestá, obce,
mikroregióny, miestne a regionálne verejné organizácie, združenia miest a obcí, mimovládne organizácie.
Úplné znenie Smerníc pre žiadateľov je k dispozícii
v sídle Regionálnej rozvojovej agentúry Senec-Pezinok, Kysucká 14, 903 01 Senec (e-mail:rra@rrasenec-pezinok.sk), ktorá je Technickým sekretariátom
(GSRR) pre Bratislavský samosprávny kraj, alebo
na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja
SR - Agentúre na podporu regionálneho rozvoja,
Špitálska 8., 816 44 Bratislava 1 a na nasledovnej
internetovej adrese: www.build.gov.sk.
Informačné stretnutie pre žiadateľov – záujemcov z Bratislavského samosprávneho kraja bude
dňa 13.10.2003 o 14.00 hod na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja, Trnavská cesta
8/A, 820 05 Bratislava.
Konečný termín na predkladanie projektových
návrhov je 27. novembra 2003.
RRA Senec-Pezinok

V súvislosti s verejnou zeleňou v Senci evidujú na mestskom úrade (MsÚ) jej celkovú výmeru. Podrobnejšie informácie o stave zelene, tzv. pasportizácia chýba. „Uvažovali sme o nej, ale stála by asi 400 tisíc Sk. Momentálne nemáme na to finančné prostriedky. Ošetrovanie
zelene sa však u nás konzultuje s odborníkmi,“ hovorí
prednosta MsÚ v Senci Henrich Polakovič. Zmluvným
partnerom na údržbu mestskej zelene je firma Verejno-prospešný podnik (VPP), a.s. Senec. Ako pre mestské
noviny uviedla Ing. Viera Kolozsváriová z VPP, výsadby
nových stromov všeobecne v Senci uviazli. „Len keď
niekto niečo vyrúbe, musí to nahradiť výsadbou nových
stromov.“ Pasportizácia verejnej zelene je podľa nej
dobrá práve kvôli ďalším výsadbám, ale aj celkovému
prehľadu zelene či jej zdravotného stavu. „Keď sa
chodia strihať kríky alebo robí orez stromov, všetko
je evidované pod číslami, skôr je urobený prehľad,“
konštatuje. Značné finančné prostriedky investovali
do pasportizácie a inventarizácie svojej verejnej zelene

pred piatimi rokmi v susednom Pezinku. „K objednaniu
„Pasportizácie“ viedla zástupcov mesta potreba získania podrobného prehľadu o množstve a stave verejnej
zelene na území Pezinka. Na to, aby bolo možné s „Pasportizáciou“ pracovať a aktualizovať ju, zakúpilo mesto
geografický informačný systém PC ArcView. Celková
suma vložená do pasportizácie a tohto systému bola
cca 500 tisíc Sk,“ informoval mestské noviny zástupca
vedúceho oddelenia výstavby a životného prostredia na
Mestskom úrade v Pezinku Ing. Miloš Bačák. Využitie
dnes podľa neho spočíva najmä v okamžitej informovanosti o stave vysokej zelene, čo je možné použiť pri
výruboch a výsadbách verejnej zelene.
Na území Senca zaberá dnes verejná zeleň 24,2 hektárov, čo je asi 16,3 m2 na jedného obyvateľa. Odporúčané
normy predstavujú okolo 50 až 70 m2 na obyvateľa. Na
bežnú údržbu zelene vynaložilo mesto vlani sumu 3,5
milióna Sk. Najvyššie náklady sú na kosenie trávnikov
a polievanie.
(kd)

K jednému z
mála pamätníkov štátnosti
na Slovensku
položili kvety
viceprimátorka
Senca Helena Nemcová
a prednosta
Mestského
úradu v Senci
Henrich Polakovič.
Urobili tak pri
príležitosti Dňa
ústavy SR.
(red)
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Na úrade sa začína budovať počítačová sieť

Informačné technológie na MestDo budúcnosti by malo podľa Š.
skom úrade v Senci podstúpili
Papa mesto uvažovať nad stálym
nutnú omladzovaciu kúru. Nový
zamestnancom, ktorý by zodpoveserver, šesť počítačov a zosieťodal na meste za informačné techvanie dvoch oddelení podstatne
nológie. Mal by to byť „minimálne
zefektívni prácu ich zamestnančlovek, ktorý by určoval stratégiu.
cov. Navyše server priniesol na
Vedel by o infraštrukúre čo najviac,
úrad novinku – budú sa na ňom
pretože by každý deň komunikoval
zálohovať dáta a minimalizuje sa
s pracovníkmi úradu. A na záklatak riziko straty dôležitých údajov.
de toho by sa mohol interesovať
Senčania pocítia zmenu v rýchdo takých vecí, ako je získavanie
lejšom vybavení na daňovom
grantov alebo ako investovať čo
a ekonomickom úseku. „Doteraz Zastaralé počítače
najvýhodnejšie pre mestský úrad.
boli systémy roztrieštené. Keď čakajú na výmenu.
Ľudia, ktorí s počítačmi na úrade
si predstavíte situáciu, že na dapracujú, sú bežní užívatelia, ktorí
ňovom nahádzali do počítača dáta, potom to
nevedia, ako a prečo zálohovať, načo používať
vytlačili a účtovníčka to musela z papierovej
sieť, ako sa chrániť pred počítačovými vírusmi...
formy prepísať znova do počítača. Postupne Treba mať zodpovedného človeka s technickými
sa bude preklápať všetko na jeden spoločný
znalosťami, ktorý povie vedeniu, že tu je riziko
systém a bude možné sa k údajom dostať
a je potrebné sa o to postarať. Aby nevznikla
z akéhokoľvek počítača, s prihlásením mena
situácia, že niečo padne a potom sa bude hľadať
a hesla,“ vysvetľuje externý technik mestského
vinník.“ Pokiaľ nemáme finančné prostriedky
úradu Štefan Pap. Ďalšia etapa počíta s dosie- na zaplatenie stáleho zamestnanca, prácu by
ťovaním ďalších oddelení úradu a postupným
mohol podľa Š. Papa zvládnuť dynamický mladý
nákupom nových počítačov a vyradením tých
človek na civilnej službe. „V štátnej a aj komerčstarých. „Používa sa tam dosť, povedal by som,
nej sfére sa často využívaju civilkári pod vedením
predpotopných počítačov, vhodných možno na
niekoho skúseneho. Bola by tu možnosť využiť
písanie v T602, ktoré normálne už vôbec nepo- absolventov technických vysokých škôl so zastačujú na to, aby sa na nich používali apliká- meraním na informatiku. Potom by stačilo možcie, ktoré pracovníci úradu potrebujú.,“ hovorí
no tyždňové školenie od skúsenejšieho človeka,
Š. Pap. „To sa nedá jednorázovo,“ popisuje prípadne mať servisnú zmluvu s externou firmou
postup modernizácie informačných technológii a v prípadoch, keď si civilkár nevie dať rady, tak
na úrade jeho prednosta Henrich Polakovič. má možnosť konzultovať to s odborníkom.“ Po„Teraz treba zosúladiť aj softvér, čo tiež nie
sledné informačné školenie pracovníkov úradu
je lacné. Aj na iných úradoch išli postupne.“
bolo pred dvoma rokmi, Témou najbližšieho
V Senci teraz aplikovali štrukturovanú kabeláž
bude používanie elektronickej pošty. Mailom sa
s rozvádzačom, na ktorú, ak na to najbližšie v súčasnosti môžu Senčania nakontaktovať len
budú finančné prostriedky, môžu napojiť ďalšie na sekretariát a redakciu mestských novín Senmiestnosti.
čan.
(kd)

Polikliniku si chce prenajať s.r.o. 26 lekárov
Budúcnosť seneckej polikliniky je v súčasnosti
v rukách Bratislavského samosprávneho kraja
(BSK), uviedla pre Senčan jej riaditeľka JUDr.
Viera Šilhavíková. O dlhodobý prenájom
objektov polikliniky má záujem spoločnosť
súkromných lekárov pôsobiacich v priestoroch
zariadenia - Poliklinika Senec, s.r.o. Spoločnosť
uplynulý mesiac podala na úrad BSK projekt,
v ktorom predložila svoje predstavy o podobe
kolektívneho prenájmu. Práve BSK je od 1. januára 2003 zriaďovateľom seneckej polikliniky.
„Primátor podporuje náš zámer a záujem
zamestnaneckej s.r.o. o prevzatie polikliniky
do dlhodobého nájmu. Očakávam, že zmluva
o nájme bude podpísaná v najbližšom období.
BSK dohliadne a garantuje v zmysle zákona,
že zdravotnícke služby v meste Senec a regióne budú zachované a dostupné,“ uistil
nás Dr. Bc. Štefan Jaška z úradu BSK. Podľa
Obchodného registra SR vznikla Poliklinika
Senec, spoločnosť s ručením obmedzením
so základným imaním 520 tisíc Sk ešte v roku 1995. V zozname spoločníkov figuruje 26
mien, konateľmi spoločnosti sú MUDr. Slavomír
Jaďuď, MUDr. František Jurča, MUDr. Agneša
Somogyiová a MUDr. Pavol Šilhár. Predmetom
činnosti s.r.o.-očky je kúpa, predaj a prenájom

nehnuteľností, prístrojov a zariadení, prenájom
nebytových priestorov, prístrojov a vecného
vybavenia na poskytovanie ambulantnej
liečebno - preventívnej starostlivosti.
V súčasnosti sú takmer všetky zdravotné
činnosti v dvoch objektoch polikliniky „odštátnené“. Výnimkou sú oddelenie turberkulózy
a pľúcnych chorôb, čiastočný úväzok v kardiologickej ambulancii a lekárska služba prvej
pomoci (LSPP). „Za posledné roky došlo k postupnému znižovaniu počtu pracovníkov polikliniky. V súčasnosti má poliklinika zamestnaných
36 zamestnancov. Ich počet sa bude naďalej
znižovať z dôvodu ďalšieho „odštátnenia“,
ako aj z dôvodu ekonomickej efektívnosti.
Dopravnú zdravotnú službu zabezpečuje od 1.
októbra zmluvný partner,“ informoval o súčasnom stave vedúci odboru odvetvových činností
úradu BSK Š. Jaška. K 31. decembru 2002
mala podľa neho poliklinika záväzky vo výške
viac ako 13 mil. Sk (všetko záväzok štátu, zatiaľ
nebola poliklinika oddĺžená). Mesačná strata je
cca 100 tis. Sk.
V zriadovateľskej pôsobnosti BSK je Nemocnica s poliklinikou v Malackách a štyri polikliniky
- Senec, Pezinok, Karlova Ves a Petržalka.
(kd)

Vzácny dar - dar krvi
Dňom 1. júla 2003 bola zrušená prevádzka na
Transfúznej stanici na Partizánskej ulici v Bratislave. V dôsledku toho Miestny spolok SČK v Senci
neorganizoval ako obvykle hromadné odbery krvi.
Na požiadanie Transfúznej stanice v bratislavskej
nemocnici na Antolskej ulici pripravil odber krvi až
v septembri. K odberu sa dostavilo 39 občanov,
traja z nich krv darovať zo zdravotných dôvodov
nemohli. 25. septembra darovali krv bezplatne:
Katarína Adameová (30), Gabriela Ballanová
(3), Daniel Čambal, st. (80), Ladislav Čermák
(78), Ján Čuvala (3), Albert Dóka (13), Ing.
Alfonz Duchoň (10), Ing. Anna Ďurišová (35),
Jozef Farkaš (46), František Filo (1), Ján
Fülöp, st. (23), Rudolf Galamboš (10), Ľudovít
Galamboš (10), Ľudovít Galovič (58), Valentín
Gergely (36), Viera Guldanová (34), Veronika
Hokšová (24), Viera Jančia (11), Václav Knap
(16), Mgr. Ondrej Koreň (17), Marek Kubica
(17), Adrián Labuda (12), Emil Lancz (68),
František Meszároš (22), Ladislav Molnár (56),
Vlastimil Nouza (20), Milan Novák (36), Blanka
Olleová (8), Anna Skácelová (3), Ondrej Surmák
(40), Alžbeta Šandorová (39), Erika Šebová (2),
Alžbeta Šušlová (12), Rudolf Švec, st. (53), Eva
Tichá (5), Jozef Uherčík (39).
Podmienkou pre udelenie bronzovej plakety
MUDr. Janského splnili Ing. Alfonz Duchoň a Rudolf Galamboš, striebornej Vlastimil Nouza, zlatej
Katarína Adameová a Ondrej Surmák, diamantovej Daniel Čambal. Plakety si prevezmú na celookresnej akcii v novembri. Všetkým darcom krvi
vyjadrujeme poďakovanie za dar krvi.
MG

Viktória
v Slovenskom rudohorí
Členovia Základnej organizácie Slovenského
zväzu telesne postihnutých a združenia zdravotne
postihnutých „Viktória“ sa zúčastnili týždňového
rekreačného pobytu od 7.-13. septembra 2003 v rekreačnom zariadení Poniklec v Hronci, situovanom
v nádhernej panenskej prírode Osrblianskej doliny,
ktorá je súčasťou Slovenského rudohoria. Spoločnú
dopravu do zariadenia zabezpečila firma L+L s pánom Andrássym. Autobus nám bol k dispozícii počas celého pobytu. Navštívili sme pútnicke miesto
Staré Hory, Baziliku s odborným výkladom. Pozreli
sme si krásnu prírodu na Donovaloch, ako aj lyžiarske vleky, mesto Banskú Bystricu, Bystriansku
jaskyňu a Horehronské múzeum v Brezne. Zážitkom
pre nás bolo, že sme sa vláčikom previezli na Horehronskej železničke z Hronca do Čierneho Balogu
a späť. Cestou sme si urobili aj prechádzku do Osrblia na bežecké trate, ktoré majú svetové parametre.
Po celodennej únave mali naši členovia možnosť
absolvovať v zariadení masáže a saunu, zahrať si
biliard a iné športy. Na uvolnenie bolo posedenie pri
country hudbe. Nakoniec by som sa chcela poďakovať, za všetkých členov, MÚ v Senci za finančnú
príspevok na dopravu. Poďakovanie patrí aj všetkým
sponzorom, ktorí pomohli, aby sa mohol uskutočniť
tento týždňový pobyt, z ktorého si naši členovia
odniesli veľa pekných spomienok.
Za základnú organizáciu predsedníčka
Ľ. Bartošovičová
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Študenti gymnázia budú mať novú telocvičňu, učebne, jedáleň, šatne
Stavební robotníci ovládli od prázdnin Gymnázium Antona Bernoláka (GAB) v Senci. Do polročných prázdnin
by mali dokončiť prístavbu k budove školy a telocvičňu
na tzv. Slávii. V pristavenom objekte nájdu študenti
a učitelia šesť nových tried, rozšírenú jedáleň a zborovňu, nové šatne. Murovaná telocvičňa nahradí starú,
ktorá prežívala a bola v dezolátnom stave. Investície do
gymnaziálnych budov presiahnu 20 miliónov Sk.

Prístavba do Vianoc hotová
Senecké gymnázium pred siedmimi rokmi zaviedlo
8-ročnú formu štúdia. Postupne pribúdal počet žiakov, učiteľov, priestory gymnázia začínali byť tesné.
„Rozšírili sme sa z pôvodných 8 na 12 tried a dnes
máme kmeňové triedy v odborných učebniach a laboratóriách, čo nie je z viacerých dôvodov vhodné,“
hovorí riaditeľ školy RNDr. Jozef Radzo. Krajský úrad
projekčne pripravil a následne Bratislavský samosprávny kraj (BSK) začal s výstavbou štvorpodlažnej
budovy od Školskej ulice. „V podzemnom podloží
bude šatňový priestor, horné podložia budú obsahovať po dvoch triedach. Spolu šesť nových kmeňových
učební. S touto výstavbou súvisí rekonštrukcia jedálne a kuchyne. A keďže sa rozšíril aj profesorský zbor,
dôjde k rekonštrukcii priestorov zborovne. Prístavba
by mala byť do Vianoc už hotová,“ opisuje situáciu šéf

ANKETA

S akými ďalšími úpravami a rekonštrukciami pracovného prostredia vstúpili do školského roka 2003/
2004 senecké základné a stredné školy. Na našu
otázku odpovedajú zástupcovia seneckých škôl.

Mgr. Ema Petrovičová, riaditeľka,
ZŠ, Mlynská ulica: V priebehu mesiacov máj až

september 2003 škola zrekonštruovala 4 triedy. Pri
rekonštrukcii boli zrenovované podlahy, vymenila
sa podlahová krytina, vymaľovalo sa, na okná sa
namontovali žalúzie. Vymaľovali sa chodby a vestibul.
Pri rekonštrukcii výrazne pomohlo Stredisko služieb,
ktoré poskytlo remeselníkov a tiež páni Moravskí,
ktorí poskytli nemalé finančné prostriedky na zakúpenie materiálov, ale i zabezpečenie pracovníkov,
ktorí vykonali odborné práce. Škola im, i Mestskému
úradu touto cestou vyslovuje srdečné poďakovanie za
pomoc a dobrú spoluprácu.

Mgr. Božena Venerčanová, riaditeľka,
ZŠ Tajovského ulica: Výmena podlahoviny v troch

triedach, oprava podlahoviny v spoločných priestoroch, dobudovanie učebne VTP, zriadenie klubovne
pre učiteľov s počítačom a kopírkou, zriadenie učebne
HV, zriadenie šatne pre zamestnancov, oprava strechy na telocvični a na jedálni, vymaľovanie kuchyne
a jedálne, oprava stoličiek v jedálni, zriadenie herne
a doplnenie zariadenia ŠKD, vymaľovanie sociálnych
zariadení v ŠKD, veľká udržba zastaralého, opotrebo-

gymnázia. V čase našej septembrovej návštevy ešte
z ulice nebolo badať známky stavebných prác, ale
v rozbúranom suteréne školy sa už murovalo. Podľa
našich odhadov tu rozšírili jedáleň na dvojnásobnú
plochu, než bola doposiaľ. Budovanie nových priestorov školy je súčasťou stavby, do ktorej patrí aj rekonštrukcia podkrovia v budove Gymnázia s vyučovacím
jazykom maďarským v Senci. Akciu dotuje BSK, jej
rozpočet je 10 miliónov Sk. Ako bude financované
vybavenie interiérov, ešte nie je zrejmé.

Obnovenú „Sláviu“ sprístupnia verejnosti
Proces, ktorý teraz v areáli tzv. Slávie prebieha, je
oficiálne rekonštrukciou starej telocvične. Dve jej
nosné steny sa mali pôvodne zachovať. Pri demontáži sa zistilo, že nie sú riadne previazané a spadli.
Výstavba nového stánku športových hier sa musela
začať doslova od základov. Pôdorys hracej plochy sa
od starej nelíši, pribudne tu však hľadisko pre približne
60 divákov. Hracia plocha bude slúžiť predovšetkým
volejbalistom a basketbalistom. Aký materiál sa
použije na jej povrch, sa rozhodne behom výstavby.
Všetko sa bude odvíjať od financií. Náklady by mali
dosiahnuť 12 miliónov Sk.
Projektant stavby sa rozhodol rozšíriť sociálnu časť.
Riaditeľ RNDr. Jozef Radzo: „Pribudnú tam samostatné sociálne zariadenia pre vyučujúcich a divákov, doteraz boli len v šatniach. Okrem plynovej kotolne bude
v telocvični miestnosť pre správcu. Chceli by sme, aby
vonkajší priestor bol voľný pre verejnosť, pod dohľadom správcu.“ Postupom času budú môcť osvetlený
areál využívať senecké deti a športovci, a to po ukončení vyučovania až do večerných hodín. Počas dňa
si hodiny telesnej výchovy v novej telocvični odcvičia
študenti GAB i oboch susedných škôl s vyučovacím
jazykom maďarským. „Keďže sa telocvičňa dosť nákladne stavia, aj BSK zrejme bude súhlasiť alebo nám
odporúčať, aby sa skomercionalizovala, aby sme ju
prenajímali,“ myslí si riaditeľ gymnázia. Podľa neho
vaného nábytku a zariadenia v školskej budove. V súčasnosti prebiehajú záverečné práce na rekonštrukcii
telocvične.

Jozef Alqayer, zástupca riaditeľky, Základná
škola, A. Molnára v Senci: Maľovka sedemnás-

tich tried (Rodičia zakúpili materiál a Mestský úrad
v Senci poskytol dvoch maliarov.), maľovka chodieb
(Prácu a materiál sme finančne pokryli zo sponzorských peňazí.), oprava okien na starej budove školy
(Finančne nám prispeli z Mestského úradu v Senci
- 10 tisíc Sk.), rekonštrukcia elektrického rozvodu
a hromozvodu po revízii - zistené nedostatky nám
sponzorsky odstránila ako aj namontovala nové neónové svietidlá, firma ATYP-STAV pána J. Izsáka (50 tisíc Sk), oprava hydroizolácie strechy na časti budovy
(Financie sme dostali z MÚ v Senci - 50 tisíc Sk.)

Mgr. Béla Susla, Gymnázium s vyučovacím
jazykom maďarským: Počas letných prázdnín

sa vo veľkom začali s rekonštrukčnými prácami v
prístreší Gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským Alberta Molnára Szencziho. Dodávateľom je
BSK. Škola týmto rozbehla rozsiahlu modernizáciu
budovy. Práve spomínané práce znamenajú prvú
etapu významnej rekonštrukčnej činnosti. V podkroví sa vybudujú štyri triedy, dva kabinety a sociálne
zariadenia. V tejto časti bude vybudované aj multimediálne informačné centrum. Škola už aj momentálne
má dobre vybudovaný počítačový park, a to ešte ku
koncu tohto roka sa rozšíri o 4 počítače. Okrem toho

majú na škole záujem pokračovať v bývalej volejbalovej tradícii a plánujú založiť školský športový klub.
Vo finančnom rozpočte nie je zahrnutá úprava okolia
telocvične. „Asi pred piatimi rokmi na areál vypracoval
sponzorsky projekt jeden architekt z útvaru hlavného
architekta mesta Bratislava. Takže máme predstavu,
ako by sme to mohli zrekonštruovať. Bude to závisieť
od toho, či dokážeme ušetriť nejaké peniaze, či BSK
uvoľní financie alebo či budeme musieť hľadať sponzorov,“ rozpráva o budúcej prestavbe RNDr. J. Radzo.
Obnova čaká bežeckú dráhu i trávnatú časť. V budúcnosti tu možno vybudujú tenisový kurt, prípadne
ihrisko na plážový volejbal.
Majiteľom areálu s telocvičnou je BSK, senecké
gymnázium ho spravuje. Prebiehajúca výstavba
je v kompetencii BSK, no peniaze na ňu vyčlenil
ešte bratislavský Krajský úrad (medzitým boli v depozite). Dvanásťmiliónová stavba nie je financovaná
z investičných prostriedkov, ale financií určených na
rekonštrukciu a opravy. Riaditeľ gymnázia vyvracia
dohady o finančnom prepojení na štát: „Pokiaľ sa
v Senci šíria fámy, že na úkor tejto telocvične nie je
postavená športová hala v Národnom tréningovom
centre, tak nie je to pravda. Ministerstvo školstva
neprispelo na stavbu ani korunou.“
Starú telocvičňu museli zbúrať, pretože prestala byť
v posledných rokoch funkčná. „V zime sa nedala
vykúriť. Boli tam zastaralé elektrické akumulačné
kachle, do ktorých sa už nedali ani zohnať náhradné
súčiastky,“ argumentuje J. Radzo. Podľa neho museli
v telocvični v zime učitelia učiť niekoľko hodín - pri
maximálne ôsmich stupňoch. Už pred štyrmi rokmi
inicioval projekt na výstavbu plynovej kotolne. Keď
prišiel telocvičňu z drevotriesky obhliadnuť zástupcu
Krajského úradu z Bratislavy, zhodli sa na tom, že
bude výhodnejšie objekt z roku 1975 rovno zbúrať.
Vlani v lete dokonal dielo skazy požiar.
Kristína Dugovičová
v týchto priestoroch budú aj modernou technológiou
vybavené jazykové učebne a učebňa strojopisu. So
slovenským gymnáziom spoločne začalo maďarské
gymnázium výstavbu moderného športového areálu, ktorého súčasťou bude, samozrejme, aj kvalitne
vybavená telocvičňa. Na tej sa práve v plnom prúde
pracuje. Je to veľmi potrebné, lebo s radosťou môžeme
konštatovať, že počet študentov maďarského gymnázia
a strednej podnikateľskej školy v porovnaní s minulým
rokom stúpol. Rekonštrukciou podkrovia a vybudovaním športového areálu chceme pre našich študentov
zabezpečiť ešte lepšie podmienky na úspešné štúdium,
aby sme ich mohli čo najkvalitnejšie pripraviť na úspešné riešenie každodenných problémov.

Ing. Vladimír Kovalovský, riaditeľ, Združená
stredná škola v Senci: V posledných mesiacoch

sme v priestoroch školy vykonali nasledovné opravy
a rekonštrukcie, ktoré sme financovali z vlastných
zdrojov: zriadenie priestorov pre vytvorenie fiktívnej
cvičnej firmy pre žiakov ZSŠ, vymaľovanie jedenástich tried a sociálnych zariadení počas letných prázdnin, vytvorenie priestorov pre zriadenie novej školskej
knižnice s pripojením na internet, oprava prívodu
vody do kotolne ZSŠ po havárii, úprava ubytovacích
priestorov pre vytvorenie vhodnejšieho ubytovania
pedagogických zamestnancov, rekonštrukcia troch
tenisových kurtov, rekonštrukcia v školskej jedálni,
rozšírenie internetovej siete v budove ZSŠ.

Pripravila K.D.
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Patrí Senec do Malokarpatskej vínnej cesty?
Pred pár rokmi, keď sa rozhodovalo na mestskom zastupiteľstve, kam sa Senec zaradí,
či do regiónu Podunajského
alebo Malokarpatského, nebolo jednoznačné, kam geograficky prirodzene patrí.
Treba povedať, že mestom
prechádza rozhranie dvoch
geologických štvrtohorných
útvarov. Jedným je alúvium,
tvorené nánosmi štrkopiesokv Dunaja, a druhým vrstva
sprašovej hliny, vytvorená
v ľadovej dobe veternou
činnosťou. Jeden výbežok
Trnavskej tabule zasahuje
k mestu medzi Trnavskou
a Pezinskou cestou. Naj- Autor článku s pozostatkami viniča, ktorý sa kedysi pestovyššia kóta pod Názvom val za seneckým „Pincešorom“.
Vinohrady má nadmorskú
výšku 160 m. Nástupom vegetácie sa ča- desiatky hektárov veľký, družstevný vinohrad.
Pestovanie viniča sa teraz uplatňuje iba v prísom na sprašiach vyvinuli černozeme, ktoré
domových záhradách a v záhradkárskych
patria k najživnejším pôdnym substrátom.
osadách. O zachovalej tradícii pestovania
Ešte v polovici 19. storočia väčšiu časť kopca
viniča potvrdzujú aj pravidelné výstavy vína
pokrýval teplomilný dubový les s lesostepným
organizované Slovenských zväzom záhradcharakterom, ktorého fragmenty sa zachovali
pri osade Martin. Hlboký c-horizont v spraši károv (SZZ). V Senci žije aj istý počet odbordovoľuje koreňom prenikať hlboko, čo vyho- níkov, vinárov, absolventov Strednej vinárskej
školy v Modre. Dovolím si pripomenúť jedného
vuje vinnej réve. Postupne svahy obsadzovali
z nich - rodáka z Modry RNDr. Jána Nosála,
pásy viníc, oddelené prašnými cestami, ktoré
sa lúčovito rozbiehali z námestíčka na konci dlhoročného učiteľa vinárskej školy, autora
publikácie „Pestovanie viniča v záhradke“,
Pivničnej štvrte (Pincešor). Tu sa skutočne
nachádzali väčšie a menšie pivnice na spra- zakladateľa SZZ v Senci, ktorý viac ako tri
desaťročia žil v Senci. Umrel 11. mája 1999
covanie a uskladnenie vína. Vinič sa pestoval
v Modre, kde je aj pochovaný.
na nízke hlavy viazaný k agátovým kolom
(štekom). Samorodé odrody Otello a Delewá- Záverom chcem potvrdiť, že viac ako 150-ročnou vinohradníckou a vinárskou tradíciou
re. Prechodne v novších dejinách zachvátil aj
Senec prirodzene patrí k Malokarpatskej
naše mesto Talian. Jeho zvyšky preštepené
na ušľachtilé sorty nájdeme v mnohých prído- vinárskej oblasti a mal by byť zaradený do
združenia Malokarpatská vinná cesta.
mových záhradách. Vrchol slávy súkromných
Ing. Ján Maglocký
viníc, žiaľ, už dávno skončil, zachovali sa iba
poslanec Mestského zastupiteľstva v Senci
miestne názvy a ojedinele sa nájdu v opustených viniciach splanené kŕče viniča. A súvislý

Rozvíjame spoluprácu so Záhrebskou župou
Predseda Bratislavského samosprávneho
kraja (BSK) Ľubo Roman bol v septembri so
štvorčlenným sprieovodom na pracovnej návšteve v Chorvátsku. Na Balkán pricestoval na
pozvanie župana Záhrebskej župy Stjepana
Kožiča. Z pracovných rokovaní vzišli spoločné aktivity a námety na ďalšiu spoluprácu.
Rozhovory sa konali v konkrétnej rovine.
Týkali sa predovšetkým hospodárskej oblasti
so zreteľom na stredných a malých podnikateľov - pripravuje sa hospodárske fórum
na jar (Záhreb) a na jeseň (Bratislava) budúceho roka. BSK bude iniciovať vypracovanie
spoločných projektov v rámci špeciálneho
podporného programu Európskej únie INTERREG, zameraného na medziregionálne
aktivity. Nadviaže sa tiež spolupráca regionálnych rozvojových agentúr pôsobiacich v BSK
s novozaloženou agentúrou v Záhrebskej
župe. Ďalšou oblasťou spolupráce bude
výmena študijných pobytov žiakov, prípadne

pedagógov stredných odborných škôl. Medzi témami rozhovorov boli tiež možnosti
kultúrnej spolupráce a podpory či pomoci
z obidvoch strán chorvátskej menšine, žijúcej
v regióne BSK. Z pracovného stretnutia na
Jesennom záhrebskom veľtrhu vzišla tiež
ponuka od Agrokoru na spoluprácu s partnerskou Jednotou zo Slovenska, táto má
v Chorvátsku pomerne silný hospodársky
zástoj. Delegácia tu navštívila niektoré stánky
vystavovateľov zo SR. Predseda BSK sa s delegáciou krátko zastavil vo Varaždíne, kde sa
stretli s Varaždínskym županom Zvonimirom
Sabatim, s ktorým len nedávno podpísali
Dodatok k protokolu o spolupráci o kultúrnej
a spoločenskej výmene. Na záver pracovnej
cesty prijal predsedu a ďalších predstaviteľov
BSK a ich partnerov zo Záhrebskej župy
náš veľvyslanec v Záhrebe Ján Petrík.
Dr. Gabriela Leinerovičová

F E J T Ó N

Mestečko naše
prekrásne... 6. deň
Náš turista sa pomaly pripravuje na
odchod do svojej vlasti. Odľahčený o bicykel, ktorý sa, žiaľ, nenašiel, ale o to
bohatší o zážitky... Senec mu jednoducho
prirástol k srdcu. Deň znovu, ako z časopisu vystrihnutý, ponúka množstvo nových
vecí.
Objav, že mlyn zmizol aj s kolajnicami,
zbadal až dnes a bol to šok. Od miestnych
občanov zisťuje podrobnosti, ale protichodné informácie ho len znepokojujú.
Miestna piváreň ponúka zmiernenie bolesti a rezaná okamžite zaberie. Na scénu znovu prichádza červenogvardejec,
z ničoho–nič stojí zoči–voči so smädnými
očami ako nedávno. Vrúcne zvítanie vyústi v spoločnú vychádzku k Montostroju
– kam ho neustále ťahal za ruku.
Betónová príjazdová cesta umocňuje
očakávanie veľkého objektu. Už so slzami v očiach prichádzajú k vlajkovej lodi
nedávnej éry. Kasárenský štýl (hoci bez
tankov a obrnených transportérov) pôsobí dôležito, chcene a pyšne. Chýbajú už
len červené zástavy, ale nešťastne z tohto
opojenia ich prebudí T-138-čka trúbiac na
otvorenie závor. Ošmahnutý sivo – čiernym výfukovým dymom a neustále slzami
vydávajú sa na cestu domov do Drevenej
dediny, do miesta večného zlatého moku.
Smäd je predsa veľký učiteľ!
Prítomnosť južnej arómy a blízkosť čističky
dodáva Amurcovi odvahy a zaprisaháva
sa, že doma vo Švajčiarsku už nikdy nebude zlý, že bude platiť dane a nebude
demonštrovať. Po uplynutí omamných
vôní, to však okamžite odvoláva. Takéto
silné útoky na jeho zmysly vlastne ešte
ani nezažil. Vďačný červenogvardejcovi
a opierajúc sa oňho prichádza do centra
Senca.
Paneláky tvoria oponu v tomto dejstve,
polícia chráni občanov, poliklinika lieči,
odemat šatí, hasiči hasia a náš Amurec
je dojatý.
Zrazu sa rozbehol, smer bývalá zahraničná škola, a hľadá stíhacie ruské lietadlo,
ktoré tam ešte pred 35 rokmi bolo, ako
dekorácia a memento.
K miestu činu prichádza červenogvardejec a vysvetľuje, že tryskáč skončil v zbere, ako aj koľajnice, alebo čokoľvek, čo sa
dalo odskrutkovať. Ako súdruhovia sme si
v onej dobe dovoľovali čokoľvek a vôbec,
kde sú tie krásne časy zahraničných študentov, dolárového prílivu, súdružských
stretnutí na izbách...?
Nostalgia a slzy boli na tvárach ošľahaných mužov stále viditeľné, až kým nezavreli poslednú seneckú piváreň.
Peter Sedala
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AMFITEÁTER SENEC
Najnavštevovanejšie
filmy 2003
1. Matrix 2
1028 návšt. 19.-20. júla
2. Taxi 3
664 návšt. 21. júla
3. Chalani to chcú tiež 616 návšt. 22. júla
4. Rýchlo a zbesilo 2 492 návšt. 3. júla
5. Charlieho anjeli
821 návšt. 11.-12. aug.
(názov filmu, počet návštevníkov,

deň premietania)

V seneckom amfiteátri sa premietalo od 1. júna
do 31. augusta 2003. Počas tejto sezóny prvýkrát
uviedli necenzurovaný film. Na Ken Park prišlo
273 divákov.

KNIŽNÁ HITPARÁDA
(najpredávanejšie knihy v seneckých kníhkupectvách za mesiac september 2003)

Kníhkupectvo Effect

1. Táňa Keleová - Vasilková: Manželky
2. Truhlářová: Karmická učebnice
3. Kol. aut.: Recepty zo života 7

Kníhkupectvo Lassú – Agárdi
1. Marcela Laiferová: Žiť svoj sen
2. Táňa Keleová - Vasilková: Manželky
3. Július Satinský: Čučoriedkáreň 2

Kníhkupectvo Pergamen

1. Táňa Keleová - Vasilková: Manželky
2. Daniel Hevier: Nevyplazuj jazyk na leva
3. William Arden: Záhada stonajúcej jaskyne

KULTÚRNE SPRÁVY
Organizátori na jednom fóre
Za účelom „zjednotenia síl“ sa stretli takmer všetci
organizátori seneckých kultúrnych podujatí v Mestskom kultúrnom stredisko (MsKS) v Senci. Nechýbali zástupcovia seneckých, aj umeleckých, škôl,
tanečných, speváckych a hudobných súborov, súkromných agentúr. Sedenie s asi tridsiatkov kolegov
viedol riaditeľ MsKS Peter Szabo. Prítomných vyzval
na prezentáciu svojich budúcoročných aktivít a predstavy spolupráce s mestom Senec. Získané poznatky sa stanú podkladom pre podrobné plánovanie
kultúrnych podujatí na budúci rok. Kultúrneaktívnym
Senčanom prisľúbil riaditeľ MsKS podporu v spolupropagácii, konkrétne spomenul vydanie spoločného
informačného bulletinu na rok 2004.
(kd)

Prednáška
O„Vplyve komunikačných štýlov na výber povolenia“ hovorila v stredu 10. septembra v Senci Mgr.
Oľga Milerová - Kurbatová. Akciu organizovala
Katedra vychovávateľstva a sociálnej pedagogiky
Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
(red)

Real stále živý
Známa senecká rocková skupina Real vydala live
nahrávku z letnej šnúry na Slnečných jazerách.
Unikátne CD je nepredajné. Senecká skupina hrala
tento rok v zložení Alexander Šušla (spev), Marián
Miček (gitara), Miroslav Dugovič (gitara, vokály),
Rastislav Podmanický (bicie) a Andrej Vinš (basová
gitara, vokály). Novým členom sa stal Imrich Hokša
(klavír).
(red)

Koncom októbra Akcent Live s novým CD
Senecká skupina Akcent Live
predvedie na svojom najnovšom
CD, ako to zvyčajne rozkrúca
„na slovenskom plese“. Platňa
vyjde koncom októbra a krátko
nato by mala byť vo všetkých
sieťach predajcov hudobných
nosičov na Slovensku. Do práce
na novom CD sa členovia kapely
pustili s vydavateľom Martinom
Sarvašom. Na v poradí už
tretej platni „Akcent Live na
slovenskom plese I“ uvedú najobľúbenešie pesničky z plesov:
Báječná ženská, Máj, Zaragoza mix a ďalšie. „Dali
sme do toho všetko, čo sme mohli dať, snažili sme
sa to spraviť dobre. Vyberali sme, čo ľudia majú radi,
to, čo si želajú, keď vystupujeme na akciách,“ tvrdí
kapelník Vojtech Barányi. Akcent Live je podľa neho
silný širokým žánrovým repertoárom. CD začína fanfárou a valčíkmi, nasleduje kabaretná pieseň a potom
pokračuje muzikou do tanca – Nalej mi vína Malvína,
Dej mi víc své lásky, Mama, kúp mi rentgen, Nervózna
família, Jede, jede mašinka, Biele margaréty, Vrabčí
tanec, atď. „Bolo to dosť náročné nahrávanie, začali
sme 1. septembra. Nahrávali sme v bratislavskom
štúdiu Xline do jedenástej, dvanástej, niekedy až do
jednej v noci. V štúdiu sme sa zdržali asi desať dni,“
rekapituluje kapelník. Spievajú najmä gitarista Teodor

Bulavčiak a klávesák Štefan
Barányi, ale spevácky prispeli
aj Vojtech Barányi (bicie), Vladimír Barányi (basová gitara) a
Julius Banyia (dychové nástroje). Miesto a čas krstu platne
ešte nie je známy. „Boli by
sme veľmi radi, aby sa krstilo
v Senci a krstným otcom bol
opäť primátor. Cítime spolupatričnosť so Sencom, chceme
ho zviditelňovať. Ale zdá sa mi,
že sme viac známi v Bratislave
a iných mestách ako v Senci.
Všade Senec reprezentujeme a na karneval si zavolajú
kapelu zo Serede,“ pozastavuje sa V. Barányi. Na
svoju veľkú šancu vystúpiť pred seneckými publikom
Akcent Live stále čaká. Vlani hral na Seneckom lete
na malom pódiu pred pár desiatkami ľudí, v ten istý
deň sa objavil na podujatí na Kuchajde pred 10 tisíc
návštevníkmi. Naposledy seneckých hudobníkov pozvali na hlavné pódiá na vinobrania do Rače a Pezinka.
Veľkým úspechom seneckej kapely bol reprezentačný
ples na Ministerstve zahraničných vecí SR. Doteraz
spolupracovali s hudobníkmi, ako sú Š. Skrúcaný
a M. Noga, Senzus, Vidiek, E. Pilarová, Dan Nekonečný, Misha, Ingola, M. Molnárová. Podľa kapelníka
skupina na sebe veľa pracovala a stále pracuje, bez
podpory sponzora.
(kd)

Tragédiou je, že deti z ulice nikoho nezaujímajú
V amfiteátri na Slnečných jazerách sa v piatok 19.
septembra večer niekoľko hodín rapovalo. Pred tínedžerským hľadiskom vystúpilo na koncerte „Stretávka“ 2WP, Vedľajšie Účinky (zo Senca), Protanofóbia,
Združenie, fLaPs a iní (z Bratislavy). Súčasťou akcie
bola prezentácia výtvarných prác - graffiti z produkcie
seneckých detí. Na protest-nástenke mohli účastníci
„Stretávky“ vidieť fotografie zo „skejtovania“ v Senci.
Mládež na ňu písala, že „skejtovanie“ je práve tá činnosť, ktorá sa dá robiť len na ulici a že nemajú v tomto
meste slušné podmienky. Réžiu celého podujatia mali
v rukách senecké „deti z ulice“.
„Akcia bola vyústením dvojmesačnej práce dvoch sociálnych pracovníkov, ktorí pracovali na projekte ´Rekognoskácia pouličnej kriminality´. Jeho cieľom bolo
zmapovať deti a mládež ulice. Ide o skupiny mladých
ľudí od 12 do 17 rokov, ktorí vypadli zo systému, nemajú žiadnu voľnočasovú aktivitu a nikto im nevenuje
čas a záujem,“ opisuje cieľovú skupinu projektu, ktorý
bežal pod hlavičkou Okresného úradu (OÚ) v Senci
a za finačnej podpory štátu, predsedníčka Komisie pre
drogové závislosti a prevenciu protispoločenskej činnosti pri OÚ v Senci Mgr. Iva Pipíšková. Behom vyše
dvoch mesiacov pôsobili v seneckom teréne špeciálne
vyškolení sociálni pracovníci z občianskeho združenia
Odyseus. „Po večeroch chodili po uliciach. Osobne
som videla, ako nadväzovali kontakty. Deti reagovali
takmer okamžite. Nakoniec si určili, že projekt vyústi
do ´Stretávky´,“ opisuje genézu Mgr. I. Pipíšková. Nie
u všetkých však deti našli pochopenie. Podali žiadosť
na zorganizovanie akcie v priestoroch Združenej
strednej školy v Senci, ale neuspeli. „Reagovala som
osobným stretnutím s pánom riaditeľom Kovalovským
a on za určitých výhrad prisľúbil poskytnúť priestory.
Dali sa vytlačiť plagáty, ale v deň konania to zrušil.
Akciu sme veľmi narýchlo zorganizovali na Slnečných
jazerách. Podujatie bolo oficiálne povolené mestom.“

Podľa sociálnej pracovníčky prišlo na koncert viacero
druhov mladých ľudí. Jedna skupinka s rodičmi, ďalšiu
časť tínedžerov si po skončení koncertu prichádzali
rodičia vyzdvihnúť. „A potom je ďalšia skupina deti,
ktoré sú totálne neprízorné.“ Mnohí z mladých ľudí
dostali možno prvý raz priestor na sebaprezentáciu.
„Prvýkrát si niečo zorganizovali, museli niečo zabezpečovať, boli prinútení niečo urobiť. Faktom je, že
deti, pretože to možno tak cítili a potrebovali, sa vo
svojom prejave nie raz uchýlili k vulgarizmu, ale keď
ste počúvali vystúpenie do konca, počuli ste protest
- songy a výzvy k dospelým, mestu, celej spoločnosti.
Ale nikto z dospelých, ktorí to mali počuť, to napríklad
nepočuli. Viem si však predstaviť, že oficiálne v škole
takáto kapela nevystúpi.“ Pracovníčka OÚ v Senci sa
pozastavuje nad postojom dospelých k deťom: “Trošku ma zaskočilo, že o akcii vedeli všetci riaditelia škôl,
aj predstavitelia mesta a okresu, ale nikto sa neprišiel
pozrieť, kto sú tieto deti. To je presne tá tragédia, že
nikoho nezaujímajú... A bolo tam večer v pohybe asi
150 - 200 detí! O pol jedenástej skončil oficiálny
koncert. Za niekoľko hodín tam bol jeden incident,
ale títo 17-roční chalani ho zvládli. Priestor sme po
koncerte vyčistili - možno to bolo prvýkrát, čo sa deti
museli zohnúť a špinu po sebe pozbierať. Išli sme do
strašného rizika, pracovníci občianskeho združenia
ale aj okresu, lebo na otvorenom priestranstve sme
nevedeli zabezpečiť, aby sa nepodával alkohol, aby
deti nefajčili, aby nemali styk s drogami. Faktom je
tiež, že tam nefungoval bufet, kde pán bez zábran predával deťom pivo a väčšina detí si priniesla cigarety
jednoducho so sebou.
Cieľom projektu bolo tiež urobiť kroky smerom k samospráve, ktorá by mohla pre „deti z ulice“ urobiť
viac. OÚ v Senci bol v Bratislavskom kraji jediný,
ktorý v tomto roku dostal na sociálny projekt takéhoto
zamerania finančnú podporu.
(kd)
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Informačné a komunikačné technológie hýbu svetom
Vytvorilo si už vaše dieťa samo webovú stránku?
Pozná internet? Má svoju internetovú adresu? Alebo
je to preňho stále vzdialený neobjavený svet, ktorý
mu nemôže sprostredkovať rodič ani učiteľ? V čase,
keď informačné a komunikačné technológie hýbu
celým vyspelým svetom, je situácia na Slovensku
taká, že takmer dve tretiny základných a stredných
škôl sú z hľadiska informatizácie nedotknutou pôdou.
Počítač, ak tam majú, využívajú zväčša na administratívne účely a zvyčajne býva umiestnený v riaditeľni.
Informatika ako predmet alebo vyučovací prostriedok
sa tam zatiaľ nedostala. Na zvyšku škôl je situácia
oveľa lepšia, pretože sa zapojili do informatizačného
projektu INFOVEK.
Na ZŠ Mlynská funguje Infovek už tretí školský rok.
Jeho nosnou myšlienkou je zaviesť do vyučovacieho
procesu IKT, t. j. informačno-komunikačné technológie. Cieľom Infoveku je vzdelávanie detí pomocou nových informačných programov tvorivým prístupom.
Nejde tu len o využitie počítačov na výučbu predmetu
výpočtová technika, ale ide najmä o spoznanie internetu a možností jeho
využitia. Prostredníctvom
Infoveku sa na tejto základnej škole vyučujú takmer
všetky predmety. Samozrejmá je matematika,
fyzika, chémia, geometria,
ale i biológia, dejepis,
zemepis, ba dokonca aj
hudobná výchova. Veľmi
zaujímavé sú napríklad
cabrigeometria, čo je
program na vyučovanie geometrie a riešenie konštrukčných úloh, ale i program o ľudskom tele, ktorý
slúži pri výučbe biológie. Aj keď Infovek tu funguje
už dlhšie, neskĺzol do stereotypu. Jeho koordinátori
sa pravidelne vzdelávajú na odborných sústredeniach
a konferenciách, kde sa dozvedajú o novinkách v procese vývinu projektu Infovek a aplikujú ich potom
do vyučovacieho procesu. Na týchto konferenciách
zároveň jednotlivé školy prezentujú využitie Infoveku
v uplynulom a prevezmú požiadavky na nasledujúci
školský rok. Odborným garantom Infoveku je Mgr.
Alžbeta Ivanová, z ktorej slov je zrejmé, že počítačové
učebne sú v priebehu vyučovania využité na 90 percent a tri dni v týždni v popoludňajších hodinách sú
využívané deťmi na tzv. počítačový krúžok. Takmer
50 % detí našej školy, t. j. asi 300, má vytvorenú
svoju e-mailovú adresu a výnimkou nie sú ani webové
stránky jednotlivých tried. Tieto e-mailové adresy sú
veľmi dôležité, pretože prostredníctvom nich môžu
deti komunikovať so svojimi rovesníkmi nielen zo
Slovenska, ale z celej Európy, ba i zo zámoria. Okrem
toho sa prostredníctvom nich môžu prihlasovať do
rôznych súťaží. Podľa slov riaditeľky školy Mgr. Emy
Petrovičovej je veľmi dôležité, že sa deti cez Infovek
naučia orientovať vo svete informácií, vedia si ich vyhľadať a následne spracovať. Vďaka tomu sa môžeme
zapojiť do ďalších zaujímavých projektov, a práve o to
pri využívaní Infoveku ide.
Od augusta t. r. je škola na Mlynskej ulici zaradená do
projektu Sokrates, ktorého podprogram Comenius 1
je zameraný na vytvorenie partnerskej bázy pri spoznávaní národných tradícií, zvykov, umenia, kultúry
a životného štýlu jednotlivých regiónov Európy. Zdalo
by sa, že zapojenie do uvedeného projektu bolo jednoduché. Ako nás informovala Mgr. Ivanová, prostredníctvom internetu oslovili niekoľko škôl v Európe
s ponukou na spoluprácu. Táto ponuka sa zapáčila

hlavnému koordinátorovi projektu, ktorým je škola
v Palerme na talianskom ostrove Sicília. Okrem nich
si vybrali ešte partnerské školy v Tarragone v Španielsku a v Daadene v Nemecku. Tu však jednoduchosť
končí. Začína sa zložitá fáza prípravy na realizáciu
projektu. A na to treba zanietených ľudí, hovorí Mgr.
Petrovičová. Títo pracujú na príprave prezentácie školy a na návrhu otázok pre partnerské školy, s ktorými
pravidelne prostredníctvom internetu komunikujeme.
Chceme, aby všetci kolegovia, pedagógovia boli do
projektu zainteresovaní. Budú sa do neho zapájať
so svojimi žiakmi na vyučovacích hodinách. Okrem
prezentácie školy budeme spracovávať informácie
o tradíciách a zvykoch nášho regiónu, ktoré potom
poskytneme partnerským školám. Cieľom projektu je
okrem poznania tradícií jednotlivých národov Európy
podporovať vzájomné porozumenie rovesníckych
skupín, využitie kontaktov s rovesníkmi na vzdelávanie a výmenu informácií pre ich osobný rast. Takéto
intenzívne vyhľadávanie kontaktov predpokladá práve
perfektné ovládanie počítačovej techniky.
Ďalším
zaujímavým
projektom úzko spätým
s využívaním počítačovej
techniky je program diaľkovo riadených exkurzií
RAFT. Do tohto medzinárodného projektu sú
okrem našej školy, hovorí
Mgr. Ivanová, zapojené
ešte dve slovenské školy.
Jeho cieľom je inovácia
vzdelávacieho
procesu
pomocou informačno-komunikačných technológií,
zvyšovanie jazykovej kultúry, zbližovanie pracovných
skupín žiakov, technická zainteresovanosť na diaľku
riadených výletov s výskumným zameraním. Do
projektu je zapojených aj 25 žiakov z jazykových tried
a tíéto si spolu s pedagógmi vybrali na spracovanie
tému Faunu a flóru okolia Malého Dunaja. Vo svojej
práci chcú poukázať na výskyt určitých druhov rastlín
a živočíchov, na ekologické a enviromentálne aspekty. Pri práci na projekte si žiaci budú rozvíjať praktické
zručnosti manipulácie s biologickým materiálom
a modernými technológiami. Naučia sa vnímať rieku
a prírodu okolo nej ako spoločenstvo vzájomne sa
ovplyvňujúcich organizmov, ktoré sú závislé na vonkajších prírodných podmienkach.
Podľa riaditeľky Emy Petrovičovej sú vo všetkom
najdôležitejší ľudia. „Väčšina mojich kolegov je počítačovo gramotná. Mladí učitelia prichádzajúci na našu
školu sú už v oblasti narábania s novou technikou
erudovaní a tí, ktorí sa k počítačom pred pár rokmi
vôbec nedostali, sa v tomto smere radi vzdelávajú.
Dnes sú už takmer všetci schopní vyučovať svojich
žiakov týmto novým spôsobom. „Štatistiky uvádzajú,
že v Európskej únii pripadá na jeden počítač 20 žiakov.
Na porovnanie v Maďarsku a Poľsku je to menej než
40 žiakov. Na Slovensku sa okolo jedného počítača
obrazne povedané tiesni asi 100 žiakov. Je preto veľmi
potešiteľné, že ZŠ Mlynská sa vyrovná európskemu
priemeru.
Ak by ste sa osobne chceli presvedčiť o tom, ako
prebieha výučba prostredníctvom spomínaných
projektov za výdatného využitia informačných a komunikačných technológií, môžete ZŠ Mlynská v Senci
navštíviť počas Dňa otvorených dverí, ktorý sa bude
konať pravdepodobne v januári 2004. O presnom
termíne budeme čitateľov informovať.
Spracovala Mária Kerekešová

V galérii tempery a koláže

Ivan Mojík: Nezmerateľná sila imaginácie
a jej hrozné dôsledky (koláž, 1999)
V seneckom Mestskom kultúrnom stredisku je
otvorená výstava koláží a kresieb Ivana Mojíka
Neviditeľný prameň. Ivan Mojík (1928) má na
svojom literárnom konte sedemnásť básnických
zbierok (za knihu Divé stromy neplačú dostal v roku 2000 prémiu Asociácie organizácií spisovateľov
Slovenska), venuje sa okrem poézie ja písaniu
textov o avantgardných smeroch a hnutiach, píše
aj rozhlasové montáže a pásma a prebásnil (v spolupráci s filológmi) viaceré diela cudzích autorov
(Shakespeaere, Villon, Shelley, Calderon de la Barca, a i.). V poslednom čase sa zaoberá i výtvarnou
tvorbou. Tohto roku vydal zbierku básní Slepec
a labuť i knihu svojich koláží Zatváram oči, preto
aby som lepšie videl. Koláže vystavoval v Galérii P.
M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši a v Bratislave. Vo
svojej výtvarnej i literárnej tvorbe smeruje k avantgardným umeleckým smerom a prúdom (surrealizmom) a aj jeho senecká výstava Neviditeľný plameň
je poznačená týmto vplyvom. Autor predstavuje na
seneckej, komorne ladenej výstave výber svojich
najnovších, čiernobielych i farebných prác, no
okrem nich sú tu sprístupnené aj niektoré autorove
literárne diela a texty. Výstavu otvoria začiatkom novembra.
(red)

Prihláste sa do CVČ
Žiakov základných a stredných škôl vyzýva Centrum voľného času (CVČ) v Senci,
aby sa prišli prihlásiť do jedného z ponúkaných krúžkov. Organizácia, ktorá sídli na
Lichnerovej 61 v Senci, ponúka krúžky rôznej záujmovej činnosti. Denne od 8.00 do
16.00 h. V CVČ otvárajú krúžky: anglický
jazyk, nemecký jazyk, práca s počítačom,
Internet klub, hry na počítači, výtvarný,
literárno-dramatický, spevácky, origami,
chovateľský, prírodovedecký, modelársky.
V športových krúžkoch sa hrá futbal, volejbal, basketbal, šach, vybíjaná, stolný tenis,
iné pohybové a loptové hry. Senecké deti
môžu v CVČ pestovať aj turistiku a orientačný beh. Telefonický kontakt na CVČ je
4592 3300.
(red)

10

SENČAN č. 9/2003

MO MATICE SLOVENSKEJ
* Koncom októbra, prípadne začiatkom
novembra chystáme návštevu opery Carmen alebo Tosca v SND v Bratislave. Bližšie informácie včas uverejníme.
* Akadémiou si v novembri pripomenieme
160. výročie uzákonenie spisovnej Slovenčiny.
* Vydavateľstvo Matice slovenskej vydalo
doplnené Dejiny Slovenska a Slovákov,
ktorej autorom je M. Ďurica. Záujemcovia
o knihu si ju môžu kúpiť v cene 450,- Sk
v Matičnom kníhkupectve na Grösslingovej ulici v Bratislave.
* Nácvik spevokolu pri MOMS v Senci,
je každý pondelok o 19.30 h v Kultúrnom
dome v Senci. Srdečne pozývame záujemkyne a záujemcov, ktorým sa páčia
naše národné a iné piesne a chceli by sa
takýmto spôsobom a nezištne realizovať.
Vzhľadom k tomu, že by sme chceli vytvoriť zmiešaný zbor, radi by sme uvítali aj
mužov, ktorí by nám skrášlili naše zborové
a ľudové spevy, čím by pomohli vytvoriť
krásne viachlasy.
* Ak máte záujem o akcie alebo o podrobné informácie o Matici slovenskej, môžete
si vyhľadať teletextovú stránku MS č. 369
alebo internetovú stránku MS www.matica.sk
* Tento rok si pripomíname 140. výročie
vzniku Matice slovenskej, ktorá bola založená 4. augusta 1863 v Martine.
Miestny odbor Matice slovenskej v Senci

Molnár Albertről
Már otthon!
bár kemény szoboralakban,
de jött,már itt van,
itt a messzi útról,
jött haza!
haza?
van-e még itt haza?
és földi-e a földi?
és érti-e még nyelvét?
Üdvözlégy hű mester!
vajon ilyen hű-e
a még itt élő?
Kedves jó Mester,
vándora vén Európának,
hogy látod Te helyét
világrajöttödnek ?
Reggel van-e itt,
avagy még csak este?
vár-e haza szüléd,
avagy mostohák-e,
akik örökölnek?
Te sokat adtál nekünk:
drága honi szót,
eszmét,
becsületet,
hisz nélüle veszünk!
és kitartást és erőt,
és a szépet,
és a jót.

Avattuk szobrát végre,
és mentünk a szenci
térre,
és ha élnél,
és itt járnál közöttünk,
csak annyit kérnél
tőlünk,
Te példaképünk,
hősünk,
hogy úgy éljünk
most is itt,
ahogy akkor Te is
tetted ...
ELSŐ LEGYEN MINDIG
A BECSÜLET,
A NEMZET!
Nyugodj békén a házsongárdi kertben,
szeretnek még Téged,
s nem felednek
Szencen!
Igaz földijeim
volt már ám itt szobra,
a lelkünk , a szívünk,
ami megalkotta,
maradandó emlék,
mindhalálig legyen:
hű néped soha
Téged ne feledjen!
Mgr. Katona Roland

A XXXIV. Szenczi Molnár Albert napok műsora

2003. október 11. (szombat) – Szenci Művelődési Ház
14.30 - A Kincskeresők irodalmi délutánja Petrőczi Évával
18.00 - Szenci Művelődési Ház
Szenci Molnár Albert naplóját bemutatja - Szabó András,
a budapesti Károli Gáspár Református egyetem tanára
Beszélgetőtárs: Kulcsár Katalin, a Kossuth Rádió
irodalmi szerkesztőségének munkatársa
2003. október 17. (péntek)
18.00 - Koszorúzás Szenczi Molnár Albert szobránál
Beszédet mond: Csehy Zoltán, költő, egyetemi oktató
Közreműködik: Danter Katalin és Szabó Zsuzsa
19.00 - Szenci Művelődési Ház
Petrla Ferenc - Látványtöredékek című képkiállításának
megnyitója
19.30 - Szenci Művelődési Ház - Ünnepi műsor
- A Galántai Kodály Zoltán Daloskör hangversenye
Vezényel: Józsa Mónika
- A BOLDOG SZISZÜPHOSZ (Sors hárfára, fuvolára és firfihangra)
Közreműködnek: Polónyi Ágnes – hárfaművész, Oross Veronika – fuvolaművész, Papp János, színművész
2003. október 20. (hétfő) - Pozsony – P.O.Hviezdoslav Színház
19.00 - Peter Stona - Mikó István: “Van, aki forrón szereti”
- zenés vígjáték a kassai Thália Színház előadásában
2003. október 22. (szerda) – Szenczi Molnár Albert Gimnázium
10.00 – Emlékműsor
2003. október 23. (csütörtök) – Nosztalgia étterem
19.00 – Beszélgetés Burján atyával
2003. október 25. (szombat) – Szenci Művelődési Ház
13.00 - A szenci magyar óvoda jubileumi és névadó ünnepsége
2003. október 30. (csütörtök) – Szenci Művelődési Ház
18.00 - Irodalmi est Grendel Lajos, Kossuth-díjas íróval
Házigazda: Bárdos Ágnes
2003. november 9. (vasárnap) – Szenc, római katolikus
templom
16.00 - Ünnepi hangverseny
Közreműködik: a Bátorkeszi Karátsony Imre Kamarakórus
- Záróünnepség
Szenczi Molnár Albert Alapiskola – Szenczi M.A. domborművének megkoszorúzása
Ünnepi beszéd: Bárdos Gyula, a Csemadok OT Elnökségének
tagja, a Csemadok Szenci TV elnöke
Közreműködnek: Huszár Melinda és a Kincskereső Ifjúsági
Klub tagjai
2003. november 14. (péntek) – Szenci Művelődési Ház
19.00 – Parti Nagy Lajos – Darvas Ferenc: IBUSÁR zenés-táncos huszarett a komáromi Jókai Színház előadásában
Főszervező: a Csemadok Szenci Területi Választmánya és a
Csemadok Országos Tanácsa
Társszervezők és támogatók: a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma, az Illyés Közalapítvány, a Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériuma, a Magyar Köztársaság
Kulturális Intézete, a Szenci Városi Hivatal, a Szenci Művelődési Központ, a Szenci Városi Könyvtár, a Szenc- és Vidéke
Társulás, a Pro Patria Honismereti Szövetség, a Csemadok

Gondolatok Tőle és róla
Szenc városában születtem,az ember megváltásának
1574.esztendejében, augusztus 30-án, egy hétfői
napon, reggel nyolc órakor, mely napon a heti vásárra
érkező parasztasszonyok anyámat, Orsolyát meg
szokták látogatni.
Apám, odafutva hozzám, rögtön a szekercéjét nyújtotta felém, hogy fogjam meg. Ezzel a jellel kimutatta,
hogy azt óhajtja, lépjek nyomdokaiba. Ezt az esetet
drága édesanyám gyakran megemlítette a gyermekkori ácsolásaimon csodálkozó embereknek.
Megesett egy éjjel, hogy az egész házunk népe fölkelt
és a hálókamrából kiment. Én a zajtól fölriadván, mert
egyedül hagytak, szörnyen sírtam. Anyám bejött, karjaiba emelt, kivitt, s ujjával az égre mutatott: egy igen
hosszú, a végénél horgas üstökös csillagot láttam,
melynek képe mindig megmaradt lelkemben.

Szenczi Molnár Albert Naplójából
Benedek Elek:
Csodálatos nagy lelkierő, megindító, felemelő honszerelem lakozott ebben az emberben, példátlan a maga
korában, s gyér a hasonmása ennek a későbbi időkben is.

Szenci Alapszervezete, a Szenci MTNY Óvoda, a Szenczi
Molnár Albert MTNY Alapiskola, a Szenczi Molnár Albert
MTNY Gimnázium, Vállalkozói Szakközépiskola és Leány-szakközépiskola, a Szenczi Molnár Albert Klub, az MKP
Szenci Alapszervezete

Program XXXIV. Dní Alberta Molnára Szencziho

11. októbra 2003 (sobota)
14.30 – Literárne popoludnie pre členov Mládežníckeho
súboru Kincskereső v MsKS
Hosť: Eva Petrőczi z MR
18.00 – András Szabó z MR – Predstavenie denníka Alberta
Molnára Szencziho v MsKS
Besedu vedie: Katalin Kulcsár z MR
17. októbra 2003 (piatok)
18.00 – Kladenie vencov k pomníku Alberta Molnára
Szencziho v parku pred mestským úradom
19.00 – Výstava obrazov – ZLOMKY VÍZIÍ – František Petrla
19.30 – Slávnostný program v MsKS
Účinkujú: Spevácky zbor Zoltána Kodálya z Galanty a herci z MR
20. októbra 2003 (pondelok) – Divadlo P.O.Hviezdoslava
v Bratislave
19.00 – Niekto to rád horúce – divadelné predstavenie v podaní Divadla Thália z Košíc
22. októbra 2003 (streda)
10.00 – Gymnázium A. M. Szencziho
Slávnostný program
23. októbra 2003 (štvrtok) – Reštaurácia NOSTALGIA
19.00 – Rozhovor s otcom Burjánom
25. októbra 2003 (sobota) – MsKS
13.00 – Slávnostné pomenovanie materskej škôlky
s vyučovacím jazykom maďarským v Senci
30. októbra 2003 (štvrtok) – MsKS
18.00 – Literárny večer so spisovateľom Lajosom Grendelom
Besedu vedie: Ágnes Bárdos
9. novembra 2003 (nedeľa) – Senec, rímskokatolický kostol
16.00 – Slávnostný koncert – vystúpi: Komorný súbor Imreho Karátsonya, Bátorové Kosihy
- Kladenie vencov k reliéfu Alberta Molnára Szencziho v ZŠ
Alberta Molnára Szencziho
- Slávnostný príhovor: Gyula Bárdos, člen Predsedníctva RR
a predseda OV Csemadoku Senec
- Účinkujú členovia Mládežníckeho klubu Kincskereső, Melinda Huszár z Boldogu
14. novembra 2003 (piatok) – MsKS
19.00 – Parti Nagy Lajos – Darvas Ferenc: IBUSÁR hudobno-tanečné predstavenie v podaní
divadla Jókaiho z Komárna
Hlavní organizátori: Oblastný výbor Csemadoku Senec
a Republiková rada Csemadoku
Spoluorganizátori a sponzori: Ministerstvo kultúry SR, Nadácia Illyés, Ministerstvo národného a kultúrneho dedičstva,
Kultúrny inštitút MR, Mestský úrad Senec, MsKS Senec,
Združenie Senec a okolie, Vlastivedná spoločnosť Pro Patria,
MsK Senec, ZO Csemadok Senec, Klub Alberta Molnára
Szencziho, ZŠ s VJM A. M. Szencziho, Gymnázium Alberta
Molnára Szencziho, ZO SMK Senec

Templomba ha mentek, s lelketek a zsoltárok szárnyain száll az ég felé, szálljon kegyelettel Szenczi
Molnár Albert nemes, dicső alakja felé is: az őreá
való emlékezés az ifjú lélek termékenyítője, nagy
elhatározásokra, Istennek, embernek tetsző munkás
életre serkentője.
Féja Géza:
Szenczi Molnár Albert nem lett üstökös, ez a rang
Balassi Bálintnak jutott. Molnár a bolygó csillag elrendeltségével írta le pályáját a földi tereken, hogy szinte
reménytelennek tetsző hivatás részese lehessen:
próbáljon ő is Európát teremteni a szétszaggatott és
megtiport hazából.
Farkas Jenő: Szenci séta /részlet/
„...Nem vitatkoznánk, és nem is lapoznánk
ellenségként a csatos bibliában,
de arról szólnánk, mi közel van hozzánk :
az ősi nyelvről, s merengve a múlton,
jövőbe nézve ,lopva mind a ketten
azt kivánnánk, a szívünk ne csituljon,
és új énekünk egyre szebben zengjen. ...“
Szenczi Molnár Albert 1634.január 17-én Kolozsvárott
távozott el az élők sorából.
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Donáška „do domu“

Žijete v neskutočne modernom svete. Viem, nie je to
žiadna novinka. Ale!? Čo je veľa, to je veľa! Za peniaze
sa predsa dá všetko zariadiť. A kde sú peniaze, tam je
aj pohodlie. Posúďte. Taká donáška do domu. Zdvihnete telefón, vytočíte správne číslo a pizzu máte doma,
resp. v zamestnaní. Iný príklad. Nájdete si potrebné
množstvo potravín? Donesú vám ich domov. Donáška
do domu funguje.
Iný príklad. Zafúka vietor, padne pár vločiek. Je
chrípkové odbobie. Pozor!!! Moje dieťa ofúkne vetrík.
Využime svoj prepych a zavedme ho až pred vchod
družiny, školy, škôlky. Čo je na tom, že sa práve tam
hrajú deti, prípadne ide matka s kočíkom. Donáška...

Môj zážitok z cesty

Kolektív Poradenského centra Filip – Štúdio mladých
zorganizoval koncom septembra pre svojich návštevníkov zážitkový pobyt vo Švajčiarskych Alpách.
Mikrobus bol plný veselých zvedavých mladých ľudí,
ktorý smerovali cez celé Rakúsko, Lichtenštajnsko do
cieľa cesty - Švajčiarska. Už počas cesty sme robili
mnohé zastávky, aby sme mohli obdivovať nádherné
prírodné scenérie, pri ktorých sa tajil dych. A na krásu
švajčiarskych Álp a jazier, nie je ani možné nájsť primerané slová obdivu...
Chcem však spomenúť aj iný zážitok, z tohto pobytu,
ktorý nás obohatil a rozšíril náš ľudský rozmer : bolo to
za Insbruckom, kde sme si fotografovali a natáčali dokonalú krásu prírody, keď tu zrazu počujeme zvučný hlas
staršieho pána. Hovoril bezchybnou slovenčinou a pýtal

Senčan veľmi prokválovský?
Zaujala ma kritika na zasadaní Mestského zastupiteľstva, že noviny Senčan sú proprimátorské. Som
členom redakčnej rady druhé volebné obdobie. Na
celkové porovnanie prístupu primátorov k Senčanovi
je iste priskoro, ale môj dojem o vplyve predchádzajúceho a súčasného primátora je opačný. Preto som
si prelistoval posledné štyri čísla Senčana (jún, júl,
august, september, spolu 62 strán) a porovnateľné tri
čísla Senčana z roku 1999 (jún, júl – august, septem-

TRIBÚNA SENČANOV
do školy! Ach, a že je tam chodník? No nech si chodci
dajú pozor!
Iný príklad. Sídlisko chvalabohu rozlíšiteľné od autostrády. Ale len pre tých zrejme sčítanejších. Trávnik, chodník, prosím vás, čo to je? Uhni, nevidíš, že prichádzam?
Štvorkolesový tátoš s rôznymi poznávacími značkami
zaberá miesto tam, kde sa za normálnych okolností
chodí peši. Pomaly rašiaca tráva, nenachádza svoju
cestičku zo zeme, pretože nemilosrdnosť kolies vytlačila
pôvodnú cestičku rastu. No a čo? Parkoviská sú plné,
a predsa pred vlastným „prahom“ je to najistejšie. A že
je chodník úzky, švihnem si to cez trávnik. Priestoru je
tam habadej. Skrátka skratka.
Iný príklad? A načo? Aj tak s tým nikto nič neurobí.
Alebo predsa?
Monškov
sa, odkiaľ sme a kam ideme....Slovo dalo, slovo a pustili
sme sa do priateľského rozhovoru. Vysvitlo, že je to náš
krajan, ktorý už 26 rokov žije vo Švajčiarsku, v Badene
a bol lyžovať na rakúskom ľadovci.. Náš nový priateľ
nás otcovsky starostlivo svojim autom sprevádzal dlhý
úsek cesty, cez Lichtenštajnsko až do Zürichu, pozval
na občerstvenie, dal mnoho cenných rád, zaujímal sa
o našu prácu, život a vymenil si s nami adresy. Keď sme
sa dojatí lúčili, prezradil nám že v októbri sa chystá na
Slovensko a určite navštívi naše centrum. Dlho pán Jozef
Šramek, ktorý sa v mládeneckých rokoch kúpaval v Seneckých jazerách, ešte šiel s nami v našich srdciach...
Tešili sme sa, že my Slováci sme aj takýto! Máme vzácnu vlastnosť- národnú spolupatričnosť a nezabúdame na
svoje korene ani v novom svete a aj ďaleko za hranicami
našej vlasti si nezištne pomáhame.
Účastník pobytu Ľubo, 22 rokov
ber, spolu 52 strán). Porovnateľné preto, že bolo zhruba rovnako po voľbách. V tohtoročných som našiel
3-krát foto, 1-krát rozhovor a 1-krát článok primátora.
V Senčanovi z roku 1999 7-krát foto a dva rozhovory
s primátorom. S negatívnymi zmienkami o práci
primátorov naše noviny naozaj neprekypujú. Azda
len článok Gabriela Kloknera z júla tohto roka možno
označiť za kritický. Netvrdím, že s našimi novinami, čo
sa týka nezávislosti a kritickosti voči primátorovi, je
všetko v poriadku, ale tvrdím, že situácia sa zlepšila.
Ivan Fiala

Úvaha o insolventnosti návštevníkov Slnečných jazier

Mnohí zo zainteresovaných sa sťažujú, že na Slnečné jazerá
chodia zväčša málo solventní hostia. Túto skutočnosť radi
využívajú na argumentáciu, že prečo sú také malé zisky
z cestovného ruchu. Čo je príčinou tohto javu? Kompetentní
možno vedia, možno nie. V prvom rade je to kvalitou ponúkaných služieb. Je pravda, že, čo sa stravovania a celkovej
vizáže areálu týka, sú určité pokroky. Ďalej je to chýbajúcou
kategorizáciou služieb. Prečo sú dominantné stany? Veď
práve tieto služby využívajú menej solventnejší návštevníci.
Bola tu jedna možnosť na južnej strane jazier, pekne si
postaviť rôzne apartmánové domy na teraz už rozpredaných
pozemkoch. A tie stavbárske bungalowy zlikvidovať. Kompetentní asi ešte nevideli napríklad v Bibione (Taliansko) tie
prekrásne apartmánové parky, ktorých výstavba je podľa
mňa finančne menej náročnejšia, ako ročne vrážať nemalé
prostriedky do opráv už existujúcich zariadení. Samozrejme,
táto možnosť by bola aj na severnej strane jazier. Ďalej nemôžem nespomenúť ubytovňu na južnej strane Slnečných
jazier. Tu určite nenájdete zahraničných klientov zo solventnejších krajín. Áno, karavanový park je na dobrej úrovni,
ale priznajme, že z tohto nemôžu byť zaujímavé finančné
príjmy. Kapacitne je to nedostačujúce. Ďalej neviem, či na
SCR-ke vedia, čo je to touroperátorstvo. Určite by som mohol porátať na jednej ruke počet zahraničných cestovných

kancelárií, dealerov, ktorí sú zmluvnými partnermi SCR. Z
toho nikdy nebude veľký biznis, keď budeme čakať na to,
aby nás návštevník (solventný jednotlivec) sám našiel. Táto
metóda je už zastaralá, nefunkčná a svedčí o amaterizme.
Áno, poviete si, však návštevníkov je dosť. Ale akých?
Potencionálny solventný návštevník nebude doma na mape
hľadať svoj cieľ dovolenky, ale navštívi svoju cestovnú kanceláriu, ktorá – samozrejme pri intenzívnej marketingovej
podpore touroperátora – môže ponúknuť klientovi napríklad
naše jazerá. Poviete si, však zisk sa rozdelí medzi dealerom
a touroperátorom. To áno. Ale, pri takomto štýle predaja, sa
ceny môžu kalkulovať úplne iným spôsobom. Verte, že tento
spôsob predaja funguje. V prvom rade je treba vytvoriť dobrý produkt a vybudovať predajnú sieť dealerov. Potenciál na
dobrý produkt tu je, len zatiaľ nevyužitý. Kľúčová otázka: kde
na toto zobrať finančné prostriedky. Jednoduchá odpoveď.
S kvalitne vypracovaným projektom zamieriť do eurofondov.
A, samozrejmou, nutnosťou je kvalitné realizačné a touroperátorské oddelenie v pozadí s kvalitným vedením. Všetky
politické, osobné záujmy musia ísť bokom. Dnešný stav
skutočne vystihujú články v mestských novinách Senčan
o turistovi zvanom Amurec.
Senec On Line (www.web2web.sk),
12. septembra 2003
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Leto bez kultúrnych
akcií by nebolo letom
Uzávierka septembrového čísla bola kvôli dovolenkám podstatne skôr než obvykle. Aj z toho dôvodu
nám po nej prichádzali do redakcie písomné pripomienky k letným tanečným akciám v seneckom
amfiteátri. Tu sú:
Ďakujeme za to, že sa mohol uskutočniť Open Air
DOUBLE X... bola to dobrá zábava s dobrou hudbou
a videoprojekciou. Už sa tešíme na budúci ročník.
Kolektív www.gregi.net
Chcel by som prostredníctvom Vás poďakovať mestu
Senec za zlepšenie jeho kultúrneho života. Zúčastnil
som sa dvoch z akcií, ktoré sa tu uskutočnili v auguste. Bol som milo prekvapený ich úrovňou a taktiež vysokou návštevnosťou turistov a domácich.
Pevne verím, že aj naďalej bude podporovať takéto
a im podobné podujatia. Veď toto mesto je známe
svojim cestovným ruchom a turisti sa chcú na dovolenke dobre cítiť a baviť. Taktiež tu žije veľké množstvo mladých ľudí túžiacich po dobrej zábave. Bola by
veľká škoda, ak by táto možnosť zanikla. Ďakujem.
Tomáš Poór
Dobrý deň, chcem sa spýtať, či bude aj budúci rok
taká, alebo podobná akcia, ako bola v amfiteatri 9.augusta 2003? Nakoľko sa nám veľmi pozdávala (fotky
nájdete aj na našej stránke www.boro.sk, radi by
sme spolupracovali pri jej organizácii, alebo by sme
aspoň mediálne podporili reklamou na našom webe.
Boro
Chcel by som reagovať na akciu Double X, ktorá sa
konala v Senci 9.8. Podľa mňa táto akcia dopadla na
slovenské pomery vynikajúco, dokonca si myslím,
že bola jedinečná. Mala jedinú chybu a to tú, že trvala
iba do 4.00 h. Je pravda, že akcia bola dosť hlučná,
ale myslím si, že raz za čas sa to dá prežiť... Senecké
leto, karneval a koncerty konajúce sa v amfiteátri sú
tiež hlučné! A leto bez kultúrnych akcií by predsa
nebolo letom. Takže dúfam, že táto akcia si vybuduje
v Senci tradíciu a že bude lákať mladých ľudí z celého
Slovenska. P.S.: cca 100 ľudí sa sťažovalo, že nemôže spať, a cca 1000 ľudí nadávalo, že sa nemôžu
zabávať na najlepšej party, aká kedy bola v Senci...
Michal N.
Chcel by som sa touto cestou poďakovať vedeniu
mesta a organizátorom DOUBLE.X OPEN AIR za
umožnenie a skvelé zorganizovanie niečoho, čo sa
v Senci už dávno nekonalo (určite nie za bývalých
mestských pánov). Dúfam, že sa nájdu priestory a
chuť organizovať takéto podujatia aj v budúcnosti
(čím bližšej, tým lepšie).
Peter Fiala
Chcel by som pochváliť organizátorov skvelej akcie
DOUBLE.X_OPEN AIR! Takéto niečo Sencu už dlho
chýbalo a dúfam, že bude aj o rok. Parádna akcia!
Rado Buranský
Chcel by som pozdraviť Senec a odkázať všetkým
Senčanom, že tanečná party DOUBLE X bola uuuplne
skvelá!!! Také niečo v Senci nebolo a, keď vezmem
do úvahy aj videoprojekciu, tak také niečo ešte nebolo na celom Slovensku!!! Dúfam, že bude aj další
Double X! Zvládli ste to skvele...
Radiks
Ja by som len chcela napisať, že konečne bola
v Senci nejaká normálna akcia. Sú tu väčšinou samé
komerčné diskotéky, takéto niečo tu vždy chýbalo.
Jednak to bolo na moje prekvapenie dobre zorganizované a okrem toho som sa výborne zabavila.
Rada by som navštívila podobnú akciu aj na budúci
rok... Takže, kto to ma na starosti, nech to povolí ...
Katka
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sa zdržali približne od štrnástej do sedemnástej hodiny večer. V Hoteli Senec absolvovali
SR Rudolf Schuster, ktorý - aby ho mohol
stretnutie so zástupcami SFZ a neskôr si prena Slovensku prijať - zrušil naplánovanú zazreli areál novopostaveného NTC.
hraničnú cestu.
Vrcholom sobotňajšieho dňa bolo otvoreV Hoteli Senec sa v sobotu popoludní svetové
nie NTC. Na tribúne bolo v sekcii VIP vidieť
futbalového osobnosti stretli s primátorom
vrcholných funkcionárov SFZ, osobnosti
Senca Karolom Kválom a poslancami Mestslovenského futbalu a spoločenského života.
ského zastupiteľstva v Senci. Primátor sa výPred začiatkom priateľského medzištátneho
znamným hosťom v mene všetkých Senčanov
stretnutia Slovensko 20 - Poľsko 20 vyšiel na
poďakoval za krásny futbalový stánok, ktorý
hraciu plochu S. Blatter, ktorý za asistencie
v našom meste vyrástol. S. Blatter sa s kapipredsedu SFZ Františka Laurinca prestrihol
tánom majstrov sveta z roku 1964, víťazom
o 15.50 h slávnostnú pásku. „Chcem sa poEurópskeho pohára majstrov a trojnásobným
ďakovať všetkým, ktorí umožnili vznik tohto
držiteľom Zlatej lopty M. Platenim podpísali do
centra - slovenským politickým špičkám,
pamätnej knihy mesta. Pôvodne mali predstazástupcom regiónu a predstaviteľom Slovenvitelia Senca prijať delegáciu FIFA na mestského futbalového zväzu. Ďakujem všetkým,
skom úrade, na poslednú chvíľu však miesto
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o vznik
stretnutia organizátori Dňa futbalu zmenili.
tohto strediska. Som rád, že centrum je vybuVzácnych hostí čakal nabitý program, v Senci
dované v takom peknom prostredí,
akým je Senec,“ povedal z hlavného
štadióna S. Blatter. Na Michela Platiniho a generálneho manažéra SFZ
Dušana Tittela zostal slávnostný výkop
pred zápasom slovenskej a poľskej
dvadsiatky.
Od poludnia prebiehal
na novom seneckom štadióne bohatý
program. Odštartovali ho slovenskí internacionáli s výberom Senca. Po nich
nastúpili na hraciu plochu dievčenské
tímy a žiaci regionálnych výberov do
12 rokov z celého Slovenska. Program
moderoval Rastislav Dutka a v prestávkach bavil futbalových návštevníkov
spevák Peter Nagy.
Financie na Národné tréningové centrum získalo Slovensko od FIFA v rámci programu GOAL. Riaditeľom NTC sa
stal Dušan Keketi, jeho zástupcom je
Sepp Blatter a Michel Platini krátko po vstupe na Štefan Mrva.
senecký štadión.
Kristína Dugovičová
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Futbalistky dokazujú:

Chceme hrať ligu
Ženské futbalové družstvo konečne začína fungovať,
ako má. Prosba hráčok o dobrého trénera bola vyslyšaná. Ujali sa ich dvaja správni muži, Miroslav Nemčík
a Ivan Stankovič, ktorí na svoje zverenkyne nedajú
dopustiť. Spočiatku to však nebolo jednoduché.
Keďže je družstvo ešte len v štádiu vývinu, začínalo
sa od piky.
Je však ťažké donekonečna trénovať a nehrať. A tak sa
naše senecké futbalistky v priebehu letných prázdnin
prihlásili na turnaj v Lábe, kde mali možnosť okúsiť
nekompromisnosť, drsnosť a zápal prameniaci zo
skutočnej hry. Naše hráčky hrali srdcom a teda s plným nasadením. Trénerovi M. Nemčíkovi sa zdá byť
ženský futbal na vyššej úrovni. „V ženskom futbale
je to, čo chýba v mužskom, a to je fair play. U mužov
je to skôr skazené.“ Na turnaji boli naše ženy samým
prekvapením. Tréneri oceňujú najmä ich prístup a disciplínu. Prehra finálového zápasu bola síce veľkým
sklamaním, obdivuhodné však bolo, že naše hráčky
vyrovnali v priebehu desiatich minút zo stavu 2:0 na
2:2. Smolu priniesol iba pokutový kop, ktorý býva len
otázkou šťastia. „Keby mi niekto povedal, že skončíme druhí zo šiestich, neverím už len z toho dôvodu,
že sme predtým hráčky ani nepoznali. Niektorým bolo
treba dodatočne vysvetľovať pravidlá, okrem toho

brankárka ešte nemala skúsenosti,“ otvorene dodáva
tréner Nemčík.
Dievčatá by si rady pozvali družstvá z okolitých dedín,
aby si zmerali sily i na domácej pôde, ale k tomu sa
musí vyjadriť predovšetkým mesto. V súčasnosti
hodnotia jeho postoj pozitívne. Primátor Karol Kvál
odporučil odovzdať žiadosť mestu o pridelenie
príspevku. Mimochodom, trofej patriaca seneckým
futbalistkám si našla čestné miesto vo vitríne
v priestoroch Mestského úradu v Senci. „Sme na ne
hrdí. Nájsť v ženskom pokolení niekoho, kto je tak
zapálený pre šport, je obdivuhodné. Mnohé z nich
študujú či pracujú a i napriek tomu si nájdu čas na
to, aby niečo dokázali.“ K M. Nemčíkovi sa pridáva
i I. Stankovič: „Obdiv patrí najmä kapitánke Diane,
Miške, Ivanke, Nikole. Tým, ktoré to začali.“ Veľký podiel na rozvoji klubu má i Hanka Vondrášková, ktorej
pridelili titul hospodárka. Spolu s kapitánkou sa stará
naozaj o všetko a po úmorných tréningoch ochotne
masíruje hráčkam nohy. „Hlavná vďaka patrí ľuďom,
ktorí nás v tom podporili, teda hlavne sponzorom.
Len vďaka nim sme pokryli náklady na materiálové
zabezpečenie,“ konštatuje I. Stankovič. K seneckým
futbalistkám sa rada pridá občas Dorotha Ziburová,
pochádzajúca z Prievidze, ktorá hrá vyše troch rokov.
Hráčky sú však stále ochotné prijať medzi seba nové
členky so športovým duchom. Najlepšie od pätnásť
rokov. Je dôležité, aby boli fyzicky vyspelé.
Názor na ženský futbal sa mení postupne. Treba byť

Spoločná snímka futbalových osobností
s predstaviteľmi mesta a okresu Senec.

O NTC, jeho otvorení, hosťoch
„Že váhu slov prvého muža futbalu na našej
planéte (pozn. red.: o opodstatnenosti investície FIFA na Slovensko) pochopili aj Slováci,
dokazovala veľmi príjemná atmosféra v samotnom zápase. ... Prostredie – to znamená štadión
i kulisa – bolo skvelé a na druhej strane hra
i krásne góly sa divákom museli páčiť. ... V každom prípade však môžeme s čistým svedomím
skonštatovať, že otvorenie Národného tréningového centra v Senci sa vydarilo perfektne.“
Šport, 8. septembra 2003
„Centrum ešte nie je definitívne dobudované,
očakáva sa, že zhltne ďalších dvadsať miliónov
korún.“
Pravda, 8. septembra 2003
„Delegáciu FIFA prijal v sobotu večer aj prezident SR Rudolf Schuster. Pri spoločnej večeri,
aj za účasti generality SFZ, ochutnal Sepp Blatter Schusterovu špecialitu drienkovicu a v Chorvátskom Grobe aj husacinu s lokšami a víno.“
Národná obroda, 8. septembra 2003
trpezlivý. Sem-tam sa stáva, že sa im mladí chalani
smejú. Pošepkáva sa, že sa tu má zriadiť regionálna
liga pod záštitou SFZ. Podstatné je, že ženský futbal
má u nás zelenú. Aj vďaka štedrým sponzorom, ktorým futbalistky ďakujú: Nostalgia, Alf, MS rozličný
tovar, K-šport, Piccolo Café, Effect, Bittner Travel,
Italy Shop, Sandra Šport, Montostroj Senec.
Marcela Struhárová

S víťazným pohárom (Hore zľava: Dorota
Ziburová, Vanda Mesiariková, Michaela
Rőthová, Diana Lukáčová, Petra Izakovičová, Hana Jurčovičová, Simona
Feketová, Martina Ingeliová, dole zľava:
Monika Lomnická, Katarína Pračková,
Zuzana Škovránková, Nikola Ivaničová,
Dominika Kropáčeková)
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Otvorenie NTC vyvolalo obavy o budúcnosť futbalu v Senci
Dňa 6. septembra 2003 sa uskutočnilo otvorenie
Národného tréningového centra (NTC) - futbalového
štadióna v Senci. Ako futbalový funkcionár som pred
rokmi a vlastne aj dnes podporoval a podporujem
myšlienku a dnes už realitu výstavby NTC v Senci, lebo
som veril, že vybudovaním tohto futbalového stánku sa
v našom meste podporí futbal. Žiaľ, už otvorenie NTC
vo mne vyvolalo obavy o budúcnosť futbalu v Senci.
Sprievodným programom otvorenia NTC bol okrem
iného aj regionálny turnaj žiakov (ročník narodenia
1992), ktorého sa zúčastnili výbery krajov SR, ako aj
zápas internacionálov SR a „starých pánov Senca“.
S prekvapením som zistil v týždni pred otvorením NTC,
že zo seneckých klubov, ktoré sa tiež venujú výchove
mladých futbalistov, do výberu bratislavského regiónu
nebol nominovaný žiadny chlapec, napriek tomu, že
v Senci máme v príslušnej vekovej kategórii registrovaných cca 50 chlapcov a z nich podľa športovej výkonnosti cca 8 chlapcov spĺňa určite akékoľvek športové
kritéria pre účasť vo výbere regiónu BFZ. S úžasom
som zistil, že do výberu BFZ, za ktorý je zodpovedný
regionálny tréner mládeže BFZ pán Novák, boli nominovaní ako tréneri p. Cvetler (ŠK Slovan Bratislava) a p.
Valovič (AŠK Inter Bratislava). A potom už asi veľmi
neprekvapuje, že do výberu boli nominovaní len hráči

spomenutých bratislavských klubov. V zápase „starých
pánov Senca“ proti internacionálom SR sa ukázala neschopnosť Mestského úradu v Senci a jeho príslušnej
odbornej komisie v organizácii tohto zápasu, keď sa
športovej verejnosti mali za Senec predstaviť bývali
futbalisti, ktorí „písali“ históriu seneckého futbalu.
Ako futbalový funkcionár ŠK SFM Senec a ako občan
mesta Senec sa pýtam:
- prečo sa slávnostného otvorenia NTC nezúčastnil
primátor mesta Senec Ing. Karol Kvál
- prečo si deti zo Senca nezaslúžili podať ruku p. Blatterovi a p. Platinimu
- prečo za výber „starých pánov“ neboli nominovaní
bývalí hráči Senca
- prečo na slávnosť otvorenia NTC neboli pozvaní bývalí a súčasní funkcionári a tréneri seneckého futbalu
Ako Senčan sa cítim byť spoluvlastníkom NTC, do
ktorého boli prostredníctvom SFZ investované finančné prostriedky v hodnote väčšej ako 100 000 000 Sk.
Som presvedčený, že aj my Senčania sme do NTC
investovali nemalú hodnotu a ROZHODNE v tomto
projekte nie sme CHUDOBNÍ PRÍBUZNÍ.
Nepozvanie Senčanov na otvorenie NTC považujem zo
strany organizátorov podujatia za neslušné a urážajúce.
Ing. Alexander Matlák, ŠK SFM Senec

SFZ: Každý, kto má futbal rád, mohol byť pri tom

Zodpovedať na otázky týkajúce sa neúčasti Senčanov
na otvorení Národného tréningového centra sme požiadali hovorkyňu Slovenského futbalového zväzu (SFZ)
Karolínu Duckú.
V sprievodnom programe otvorenia NTC sa predstavil aj výber BFZ. Neuvažovali ste nad tým, že by ste
do tohto výberu nominovali aj futbalistov seneckých
futbalových klubov?
Nakoľko išlo o Regionálny turnaj žiakov, hráčov vyberali jednotlivé regionálne zväzy - teda Bratislavský,
Západoslovenský, Stredoslovenský a Východoslovenský futbalový zväz. Žiakov vyberali z Útvarov talentovanej mládeže. Bohužiaľ, Senec takýto útvar nemá.
Senecké mužstvo patrí pod BFZ, preto bude najlepšie,
ak sa s touto otázkou prípadne obrátite na spomínaný
regionálny zväz.
Z akého dôvodu nehrali za výber „starých pánov
Senca“ páni, ktorí pod týmto názvom pôsobia už
niekoľko rokov a v ich radoch hrajú významné tváre
seneckej futbalovej histórie?
SFZ nominoval na exhibičný zápas iba mužstvo
Internacionálov. Výber Starých pánov Senca bol výlučne v kompetencii mesta Senec. Prezident FK KOBA

Senec Daniel Bartko bol zodpovedný za nomináciu
mužstva Senca. SFZ do jeho výberu absolútne nezasahoval. Nebolo by spravodlivé, keby si SFZ vyberal,
koho chce mať v kádri súpera. Pre zaujímavosť - čo
sa týka mužstva Internacionálov, SFZ prijal na VV SFZ
pravidlo, podľa ktorého za spomínané mužstvo môžu
hrať bývalí reprezentanti, ktorí dovŕšili vek 35 rokov.
Prečo SFZ na slávnosť otvorenia NTC nepozval
bývalých a súčasných funkcionárov a trénerov seneckého futbalu?
SFZ pozval na slávnostné otvorenie NTC viacerých
funkcionárov seneckého futbalu. Medzi inými pozvanie spolu so vstupom pre VIP hostí dostal prezident FK
KOBA Senec Daniel Bartko a ďalší funkcionári klubu.
Navyše viacerí sa nášho programu osobne zúčastnili
ako hráči starých pánov Senca. Spomenúť môžeme
napríklad trénera Štefana Horného. Takisto bol pozvaný bývalý primátor mesta Senec pán Elšík i súčasný
primátor pán Kvál a zároveň všetci členovia Mestského zastupiteľstva v Senci a množstvo podnikateľov
mesta Senec. Vstup na slávnosť bol navyše voľný
a tak sa našej spoločnej slávnosti mohli zúčastniť
všetci tí, ktorí majú futbal radi.
(kd)

Daniel Bartko (KOBA Senec) o NTC:

Ako futbalový klub sa cítime byť ako piate kolo u voza.
Chcel by som poprosiť starých a nových pánov poslancov, aby sa zamysleli, aká bola podpísaná zmluva,
že takto sa skutočne tiež obávam budúcnosti futbalu
v rámci mesta. Čo sa týka prvého majstrovského

zápasu, nechceli nás pustiť na tribúnu a museli sme
s hosťami ísť dookola, nie cez hlavnú VIP-ku. Chcem
sa poďakovať pánovi primátorovi Kválovi, ktorý skutočne za seneckým futbalom stojí a veľa hodín o tom
debatujeme.
(red)

Keketi: Likvidácia seneckého futbalu nebude

Senčania nemusia mať obavy z likvidácie futbalu
v Senci, ubezpečil nás riaditeľ nového Národného tréningového centra (NTC) v Senci Dušan Keketi. Prejavil
znepokojenie nad tým, že „po Senci sa niekto snaží šíriť takéto fámy“. „Skutočne chceme, aby centrum pomohlo aj seneckému futbalu. Spolupráca musí byť na
báze oboch strán. Nechceli by sme sa tu cítiť ako ľudia
v cudzom prostredí,“ povedal šéf novovybudovaného

areálu. Súčasne podčiarkol, že centrum stálo takmer
150 miliónov Sk a tomu treba prispôsobiť taký režim,
aby malo čo najdlhšiu životnosť. Na tlačovej besede
ešte pred otvorením NTC si spoluprácu s mestom Senec pochvaľoval šéf Slovenského futbalového zväzu
František Laurinec. „Nechceme dopustiť, aby senecký
futbal utrpel tým, že je tu NTC,“ povedal pred novinármi.
(kd)
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Čo s chýbajúcou halou?
Národné tréningové centrum (NTC) v Senci
konečne stojí a bude môcť zdynamizovať ďalší
rozvoj mesta. K spokojnosti všetkých však
chýba pôvodne plánovaná krytá športová hala.
Slovenský futbalový zväz (SFZ) argumentuje, že
investície na NTC sa navýšili a na krytú halu už
nie sú peniaze. Niektorí občania, ale aj poslanci
Mestského zastupiteľstva v Senci sú sklamaní.
Niektorí z nich už verejne deklarovali, že za prenajatie mestského pozemku pre výstavbu centra
hlasovali najmä kvôli športovej hale. Nájomná
zmluva o nájme pozemku na NTC, medzi mestom Senec a SFZ, ktorú v januári 2001 seneckí
poslanci oddobrili, však výstavbu športovej haly
priamo nepodčiarkuje. „Nájomca sa zaväzuje na
predmete nájmu vybudovať počnúc rokom 2001
a v ďalších rokoch s pomocou FIFA a ďalších
orgánov v rámci programu GOAL s predbežným
rozpočtovým nákladom cca 60 000 000 Sk
najmä: 2 trávnaté ihriská, 2 ihriská s umelým
povrchom, 1 športovú halu, sociálne, skladové
a servisné zariadenia,“ to je jediná zmienka
o športovej hale v sedemstranovej nájomnej
zmluve. Čo sa stane v prípade nedodržania záväzku SFZ, dokument nešpecifikuje. Obsah zmluvy
sme konzultovali na právnom oddelení Mestského
úradu (MsÚ) v Senci, kde nás upozornili na to, že
v dokumente chýbajú obojstranné sankcie. SFZ si
prenajalo pozemok, na ktorom doteraz trénovala
KOBA Senec, za symbolických 100 Sk ročne do
roku 2061. Na výstavbu športovej haly má SFZ
podľa zmluvy ešte takmer 60 rokov. Ak sa na
ňu nájdu peniaze, mala by stáť priamo na časti
parkoviska pri vstupe na štadión s tým, že sčasti
zaberie priestor v areáli seneckého amfiteátra. Po
uplynutí 60 rokov môže SFZ nájom predĺžiť, ale
v zmluve sa nájomca zaviazal podať na katastrálnom úrade návrh aj „na zápis predkupného práva
v prospech nájomcu“. Mesto Senec má právo používať priestory a stavby NTC na potreby mesta
Senec „v rozsahu, ktorý na obdobie kalendárneho
roka dohodnú zmluvné strany polročne“. Podmienky pre senecký futbalový klub, ktorý môže
využívať priestory NTC na tréningový proces a zápasy, mala určiť osobitná zmluva. V súčasnosti sa
o dodatku k zmluve rokuje. „Byť pri rokovaniach
prejavili záujem členovia mestskej rady,“ povedal
primátor Karol Kvál. Na jednaní budú zohľadňovať
požiadavky futbalových klubov KOBA Senec
a SFM Senec.
(kd)

Pracovníci úradu v športovom
Svoje športové nadanie ukázali zamestnanci Mestského úradu v Senci v utorok 9. septembra. Na Slnečných jazerách - Sever a v priestoroch Hotela
Senec sa stretli na tzv. športovom dni s kolegami
z obecných úradov Tomášov, Malinovo, Tureň,
Ivanka při Dunaji, Bernolákovo, Veľký Biel, Réca,
Blatné, Dunajská Lužná. Hrubý Šúr, Miloslavov, Zálesie a ďalších. Takmer 150 ľudí po disciplínách hod
granátom či streľba vzduchovkou prekvapil dážď.
Azyl našli v útrobách hotela, kde si mohli preveriť
kĺby v bowlingovej herni alebo na squashovom ihrisku. Na organizovaní športového dňa sa dohodli
členova Regionálneho združenia Podunajsko na
svojom júnovom zasadnutí.
(red)
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Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č.3/2003 o úhradách za poskytovanie
služieb v zariadení opatrovateľskej služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Mestské zastupiteľstvo v Senci v súlade s č. 68 Ústavy SR
vo veciach územnej samosprávy, s § 6 ods. 1 zákona č.
369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súvislosti so zákonom č. 416/2001 Z.z. o prechode
niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na
vyššie územné celky a so zákonom č.195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov vydáva
VZN ustanovujúce spôsob určenia úhrady, výšky úhrady
a spôsob platenia úhrady za starostlivosť poskytovanú v zariadení opatrovateľskej služby.
Časť I. Základné ustanovenie
§1
(1) V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje nevyhnutná starostlivosť občanovi, ktorý je podľa odporúčania
zdravotníckeho zariadenia odkázaný na zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov, ak tomuto občanovi nemožno
poskytnúť opatrovateľskú službu v jeho byte. V zariadení
opatrovateľskej služby sa poskytuje nevyhnutná starostlivosť, ktorou je:
a) stravovanie b) bývanie c) zaopatrenie
(2) Stravovanie je poskytovanie stravy v súlade so zásadami
zdravej výživy, s prihliadnutím na zdravotný stav občanov,
ktorým sa stravovanie poskytuje, a podľa stravných jednotiek.
(3) Za celodenné stravovanie sa považujú raňajky, obed,
večera a dve vedľajšie jedlá. Občan, ktorému sa poskytuje
starostlivosť v zariadení opatrovateľskej služby celoročne
alebo týždenne, je povinný odoberať v rámci tejto starostlivosti aspoň dve jedlá denne. Počet ďalších odoberaných
jedál je predmetom dohody s občanom, ktorému sa táto
starostlivosť poskytuje.
(4) Strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka zostaveného
na každý druh podávanej stravy. Jedálny lístok zostavuje
stravovacia komisia, ktorej členmi sú vedúca strediska so-

ciálnych služieb, lekár alebo stredný zdravotnícky pracovník
a jeden stravník.
(5) Bývanie je poskytovanie ubytovania v zariadení opatrovateľskej služby a považuje sa tým užívanie podlahovej
plochy obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti
a spoločných priestorov, užívanie prevádzkového zariadenia
obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti a užívanie vybavenia obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej
miestnosti a spoločných priestorov a vecné plnenie spojené
s bývaním.
(6) Zaopatrenie je poskytovanie nasledovných služieb:
a) upratovanie
b) poskytovanie posteľnej bielizne, pranie, žehlenie alebo
mangľovanie posteľnej bielizne
c) pranie, čistenie a žehlenie osobného šatstva
d) údržba a oprava osobného vybavenie (šatstvo, obuv,
hygienické potreby)
e) poskytovanie pomoci na zabezpečenie nevyhnutných
životných úkonov, ak ich poskytovanie vyžaduje zdravotný
stav občana
f) pri nepriaznivom zdravotnom stave sa poskytuje pomoc
pri bežných úkonoch osobnej hygieny, vrátane holenia, pri
obliekaní a vyzliekaní, presun na lôžko, zdravotný vozík
g) doprovod k lekárovi, zabezpečenie lekárskej a zdravotnej
starostlivosti pri nepriaznivom zdravotnom stave.
7) V meste Senec je v prevádzke 1 zariadenie opatrovateľskej
služby (ZOS), ktoré sa nachádza v budove Strediska sociálnych služieb na Hviezdoslavovej ulici č. 55.
8) Starostlivosť v zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje občanom celoročne.
Časť II. Spôsob určenia úhrady
§2
1) V zariadení opatrovateľskej služby sa určí občanovi úhrada
za:
a) stravovanie b) bývanie c) zaopatrenie

2) Za stravovanie sa úhrada určí podľa kalkulácie stravnej
jednotky (náklady na energie, náklady na suroviny) na raňajky, obed, večeru.
3) Za bývanie sa úhrada určí podľa m² užívacích plôch, uvedených v tomto VZN, časť I., § 1, ods. 5, ktorá je vypočítaná
na 1 deň pobytu, násobené počtom ubytovacích dní.
4) Za zaopatrenie sa občanovi určí úhrada podľa zaradenia
odkázanosti na starostlivosť, vychádzajúc zo zdravotného
stavu občana a náročnosti starostlivosti, ktorá sa mu v zariadení poskytuje:
I/ čiastočne odkázaný na starostlivosť = čiastočná starostlivosť (občan potrebuje pomoc inej osoby pri bežných úkonoch osobnej hygieny vrátane holenia, pomoc pri obliekaní
a vyzliekaní).
II/ odkázaný na starostlivosť = zvýšená starostlivosť (občan
potrebuje pomoc inej osoby pri bežných úkonoch osobnej
hygieny vrátane holenia, pomoc pri obliekaní a vyzliekaní,
pomoc pri presune na vozík, na lôžko a pomoc pri použití
WC).
III/ úplne odkázaný na starostlivosť = úplná starostlivosť
(občan potrebuje pomoc pri nevyhnutných životných úkonoch, bežné úkony osobnej hygieny vrátane holenia, pomoc
pri obliekaní a vyzliekaní, pomoc pri presune na vozík, na
lôžko, pomoc pri použití WC a je spravidla odkázaný na
pobyt na lôžku).
(5) Súčasťou úhrady za zaopatrenie sú úkony podľa rozsahu
ich poskytovania, uvedené v tomto VZN, časť I. § 1, ods. 6,
písm. c) –g).
(6)Úhrada v zariadení opatrovateľskej služby v kalendárnom
mesiaci na občana sa určí ako súčet úhrady za stravovanie,
bývanie a zaopatrenie, násobené počtom dní v kalendárnom
mesiaci na občana, podľa stanovených podmienok tohto
VZN, časť II, § 5, ods. 2, 3, 4, 5.
(7) Primátor mesta môže v odôvodnených prípadoch príkazom primátora stanoviť menu výšky úhrad uvedených v časti
III., § 3 tohto VZN (napr. ak sa zmenia ceny vstupov, ktoré
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Tábor Picasso

Počas letných prázdnin sa uskutočnil v Senci,
v rámci projektu Picasso, umelecký tábor pre deti.
Vystriedalo sa v ňom v piatich týždenných turnusoch množstvo detí. Cieľom organizátorov tábora
bolo podporiť prostredníctvom umenia a zážitkového učenia rozvoj kreatívneho myslenia detí. Program
okrem umeleckých aktivít obsahoval i rôzne rekreačno-športové činnosti. Touto cestou by sme chceli
tlmočiť všetkým sponzorom poďakovanie rodičov
a detí. Bez ich veľkorysej pomoci by nebolo možné
vyčariť štastné úsmevy na tvárach detí a zažať roz-

Poďakovania
V mene farského úradu v Senci chcem poďakovať pánovi primátorovi za finančný dar,
ktorý sme použili na výrobu 20 metrov dlhého transparentu a 500 ks papierových zastávok z príležitosti návštevy Svätého Otca
na Slovensku. Zásluhou Vášho finančného
daru sme mohli zároveň prispieť aj k zviditeľneniu našej farnosti a mesta Senec.
Správca farnosti
Viliam Michalovič
Dekan – farár
Chceli by sme sa poďakovať primátorovi
Senca Ing. Karolovi Kválovi za finančný
príspevok. Použili sme ho na detský letný tábor pre deti, ktorých zdravotný stav
si to vyžaduje a hlavne pre deti rodičov,
ktorých ekonomický situácia nie je priaznivá.
Mária Rajchlová
Riaditeľka Most Humanity n.o.
ovplyvňujú náklady poskytovaných služieb),
o čom následne informuje MZ.
Časť III. Výška úhrady
§3
(1) V zariadení opatrovateľskej služby sa určuje občanovi výška úhrady za:
a) stravovanie: raňajky (10.- Sk), obed
(45.-Sk, z toho občan 32,- Sk mesto 13,-Sk),
večera (29,-Sk), spolu 71.- Sk/os./deň
b) bývanie: dvojposteľová izba 34.- Sk/os./deň
c) zaopatrenie – v troch kategóriách, podľa
tohto VZN, časť II., § 2 ods. 4:
I./ čiastočná starostlivosť 27.- Sk/os./deň
II./ zvýšená starostlivosť: 38.- Sk/os./deň
III./ úplná starostlivosť: 50.- Sk/os./deň
(2) Každý občan umiestnený v zariadení opatrovateľskej služby mesačne uhradí celkovú
sumu za stravavanie, bývanie a zaopatrenie,
podľa podmienok mu stanovených, v zmysle
tohto VZN, časť III., §3, ods. 1 písm. a) - c).
§4
Spoločné ustanovenia
(1) Pri určení výšky úhrady za stravovanie,
bývanie a zaopatrenia, poskytované v rámci
starostlivosti v zariadení opatrovateľskej služby
sa musí rešpektovať aj právna ochrana občana
pred platením úhrady neprimeranej jeho príjmu,
majetku a rodinným pomerom ustanovenú v
§ 40 až 47 zákona 195/1988 Z.z. o sociálnej
pomoci v znení neskorších predpisov.
(2) Ak občan nemá dostatočný príjem a ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení
opatrovateľskej služby a opatrovateľská služba, nie je povinný, vzhľadom na prvnu ochranu
zostatku (20% životného minima) z príjmu po

topašné hviezdičky v ich očiach. Naše srdečné poďakovanie patrí týmto sponzorom: Mesto Senec, Ing.
Ján Granec (Senec), Proma Senec, Káčer (Blatné),
Magistrát hl.m. Bratislava, Ladislav Fullier - Drogéria
Helena, Materská škola Svätý Martin, Imrich Fulle
(Malinovo), Yvett Axamitová (Ivanka pri Dunaji), Ing.
Jana Nižnaňová (Budmerice), Ján Chlebík (Myjava),
Okresná PPP Bratislava IV.
Osobitným spôsobom chceme tlmočiť vdačnosť za hlboko ľudský prístup k deťom, miestnemu kaplanovi p.
P. Gajdošovi a tiež kolektívu kuchárok v Stredisku sociálných služieb, ktoré vedie p. Rezsnáková. Deti budú
dlho spájať tábor Picasso s múdrymi slovami pána

Obyvatelia Inoveckej ulice touto cestou ďakujú vedeniu mesta a novému primátorovi
Ing. Karolovi Kválovi za opravu vpuste na tejto ulici, ktorej sa tak vehementne domáhali
a konečne po 6-tich rokoch dočkali. Oprava
sa uskutočnila pred mesiacom za pomoci
obyvateľov tejto ulice. Ďakujeme.
Obyvatelia Inoveckej ulice

kaplána, jeho piesňami a hrou na gitare. Pani kuchárky
zostanú v spomienkach detí také, ako ich deti spoznali:
vždy usmievavé, zhovorčivé a pohostinné.
Pre mimoriadny ohlas zo strany rodičov, ktorí boli
spokojní so spôsobom, akým sme deti umelecky
rozvíjali, reagujeme otvorením Artdielne. Je priamým pokračovaním projektu Picasso. Artdielňa má
sídlo na Vajanského ul. č. 43 v Senci. Navštevujú
ju tí, ktorí sa chcú naučiť rôzne výtvarné techniky,
alebo tí ktorí chcú aktívne relaxovať a stráviť čas
v príjemnom, pokojnom a podnetnom prostredí.
Kolektív Štúdia mladých - PC Filip

Bistro v okrese Senec
prijíma na trvalý pomer

výčapníka
alebo výčapníčku.
Je možnosť ubytovania sa
priamo v areáli Bistra.

Volať môžete na t.č. 0904/266 583.

Dám do prenájmu
4-lôžkovú izbu

Inovecká ulica doteraz pripomínala
Benátky

v novostavbe na tichom mieste.
So spoločnou kuchyňou,
obývačkou a 2 kúpelňami.
Voľná hneď.

Tel.: 0903 464 418.

zaplatení úhrady, platiť úhradu v celom rozsahu, platí len časť tejto úhrady.
(3) V prípade, že občan nie je povinný v celom
rozsahu uhrádzať náklady na sociálne služby,
v zmysle tohto VZN, časť III., § 3, ods. 1 písm.
a) a b), neumožňuje mu to nízky príjem, môže
sa takýto občan zaviazať na základe osobitne
uzavretej písomnej dohody s poskytovateľom
služby, že dobrovoľne uhradí celú výšku za
poskytované služby.
Časť IV. Spôsob platenia úhrady
§5
V zariadení opatrovateľskej služby občan
uhradí celkovú sumu za kalendárny mesiac
poskytovania starostlivosti (stravovanie,
bývanie, zaopatrenie), v zmysle tohto VZN,
časť III., § 3, ods. 1 až 2 spravidla v hotovosti
na príjmový doklad v zariadení opatrovateľskej
služby do 15. dňa v danom mesiaci.
Časť V. Záverečné ustanovenia
§6
(1) VZN je záväzné pre občanov, ktorí sú
umiestnení v zariadení opatrovateľskej služby
a poskytuje sa im starostlivosť v plnom rozsahu, v zmysle tohto VZN, časť I. § 1.
§7
(1) Toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta
Senec o úhradách za starostlivosť v zariadení
opatrovateľskej služby bolo prerokované
Mestským zastupiteľstvom dňa 4.9.2003
schválené uznesením Mestského zastupiteľstva č. 95/2003 a nadobúda účinnosť 15-tym
dňom po zverejnení.
Ing. Karol Kvál
primátor mesta Senec

PRE LEPŠIU KONDÍCIU
Po:
CVIČENIA RODIČIA A DETI
16.00
Ut:
KONDIČNÁ JOGA
18.00
Ut:
RELAXAČNÁ JOGA
19.30
St:
BRUŠNÉ TANCE
19.00
Denne: REGRESNÁ TERAPIA bez hypnózy
Agentúra Aklim: 0903 223 547
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Spoločenská
kronika
Narodili sa

Sofia Körmendiová, Adam Gašparovič
Lukáš Kudláč, Rebeka Kolková
Lenka Lettrichová, Markus Tóth, Daniel Král

Manželstvo uzatvorili

Dušan Vietoris – Tatiana Benkovská
Mgr. Andrej Kalaš – Katarína Molnárová
Michal Konečný – Jana Dudášová
Martin Piovarči – Erika Tomšuová
Mgr. Branislav Kriška – Dana Havasiová
Ján Kopas – Martina Molnárová
Peter Hideghéty – Martina Nétryová
Vladimír Štvrtecký – Michaela Múcsková
Branislav Zvarík – Natália Zápražná
Tomás Bihari – Eva Maršalíková
Luděk Štěpánek – Denisa Gašparovičová
Jozef Tondra – Gabriela Nagyová
Marek Podolský – Mária Szitková
Peter Bódiš – Anna Hnátová
Ing. Martin Kudeláš – Bc. Silvia Terezková

Kino Mier Senec
Program filmových predstavení a kultúrnych podujatí na
mesiac október 2003
6.-7. pondelok-utorok LOVEC DÉMONOV
Starostlivý otec rodiny odhalí svoje životné poslanie a stáva
sa lovcom démonov. USA MN 18 100 min. Vstupné: 65,- Sk
9. štvrtok TICHÝ AMERIČAN
Dvaja muži bojujú za slobodu jednej krajiny a o lásku jednej
ženy. Adaptácia legendárneho románu Grahama Greenea.
USA MP 101 min. Vstupné: 65,- Sk
11.-12. sobota-nedeľa PUPENDO
Film Pupendo je vyrozprávaný spôsobom blízkym úspešným
Pelíškom - presahuje svojim dejom až do súčasnosti. Filmová komédia Jana Hřebejka a Petra Jarchovského, inšpirovaná
poviedkami Petra Šabacha.
ČR MP 120 min. Vstupné: 70,- Sk

Blahoželáme jubilantom

K 55. výročiu sobáša

Jednota dôchodcov MO v Senci
Terézia Mádelová (60), Ján Mikulaštík (60)
Cecília Porubská (60), Irena Slováková (60)
František Stankovič (65)
Magdaléna Komarová (65),
Terézia Kublihová (65), Mária Víťazová (70)
Ján Galgóczi (75), Katarína Waschinová (85)
Základná organizácia Slovenského zväzu
telesne postihnutých a združenia zdravotne postihnutých v Senci
Jaroslav Laky (55), Helena Kováčová (55)
Anna Marková (55), Ján Mikuláštik (60)
Karol Klebercz (60), Otília Nádazdyová (70)
Irena Slováková (60), Cecília Porubská (60)
Zoltán Takács (50)
Klub dôchodcov
September 2003
Anton Fűstűnzeller (85), Marta Tallová (80)
Jozef Krajčovič (75), Mária Bordácsová (70)
Mária Michaleková (60)
Október 2003
Katarina Waschinová (85), Ján Galgoczy (75)
Helena Škrabáková (70), Terézia Kublihová (65)
Terézia Mádelová (60), Cecília Porubská (60)
Ján Mikuláštik (60)

Helene a Antonovi Bezúrovým

V hlavných úlohách: Salma Hayek a Antonio Banderas.
USA, Kan. MP 15 118 min. Vstupné:60,-Sk
21. utorok PO ČOM DIEVČA TÚŽI
„Prečo by si zapadala, keď si sa narodila na to, aby si vyčnievala. Tinedžerská komédia.
USA MP 105 min. Vstupné:60,-Sk
23. štvrtok MESTO BOHOV
Strhujúci príbeh dvoch chlapcov, ktorí vyrastajú na drsnej
periférii Rio de Janeira. Krutý obraz mesta a osudov ľudí,
ktorí v ňom žijú a ich šance na šťastný život sú minimálne...
BRAZ. MP 15 110 min. Vstupné:65,-Sk
24. piatok SEXI KOSŤ
Ako by ste sa tvárili, keby ste sa prebudili ako muž? Bláznivá
komédia.
USA MP 101 min. Vstupné: 65,- Sk

13. pondelok 25.HODINA
Posledná noc na slobode... Dokážete zmeniť celý život za 24
hodín? USA MP 135 min. Vstupné: 60,- Sk

25.-26. sobota-nedeľa PINOCCHIO
Podľa svetoznámej rozprávky Carla Goldoniho. V hlavnej
úlohe Roberto Begnini a jeho komediálne majstrovstvo - výprava filmu ponúkajú divákovi malému i veľkému – nevšedný
zážitok. So slovenským dabingom s Mirom Nogom.
TAL. MP 108 min. Vstupné: 65,- Sk

14. utorok ŠTVANEC
... a jeho lovec. V hlavnej úlohe Tommy Lee Jones v postave
poručíka. USA MN 15 94 min. Vstupné: 65,-Sk

27.-28.-29. pondelok-utorok-streda BAD BOYS 2
Will Smith a Martin Lawrence – šialení poliši verzus drogová
mafia! USA MP 146 min. Vstupné: 70,71,72,- Sk

16. štvrtok TERMINÁTOR 3: VZBURA STROJOV
Arnold Schwarzenegger na záchrannej misii v najnovšom
pokračovaní TERMINÁTORA.
USA MP 103 min. Vstupné: 60,- Sk

30.-31. štvrtok-piatok HLBOČINA
Šokovaná posádka ponorky “Žralok“, uviazla v tajomných
morských hlbinách.
USA MP 105 min. Vstupné: 65,- Sk

17. piatok o 17.00 hod.
18.-19. sobota-nedeľa o 18.00 hod.

PIRÁTI KARIBIKU-KLIATBA ČIERNEJ PERLY

Ako zastavíte nepriateľa, ktorý nemôže zomrieť? Johnny
Depp v akčnom veľkofilme z produkcie Jerry Bruckheimera.
USA MP 140 min. Vstupné:80,81,82,-Sk
20. pondelok FRIDA
Odvážna v umení i v sexe... priprav sa ,že Ťa zvedie. Film získal niekoľko prestížnych ocenení. (Zlatý Glóbus, Oscar).

Mládežnícke filmové
predstavenia:
19. nedeľa o 15.30 hod. PIRÁTI KARIBIKU
Dobrodružný veľkofilm v hlavnej úlohe s Johnnym Deppom.
Americký film 140 min. Vstupné: 80,- Sk
26.nedeľa o 15.30 hod. PINOCCHIO
Najznámejšia a najobľúbenejšia rozprávka pre deti Pinoc-

blahoželajú
synovia, dcéra a šesť vnúčat

Navždy nás opustili
Alexander Matlák (1938), Judita Vietorisová (1927), Pavel Múčka (1950), Ján Halža
(1934), Titus Egyed (1948), Zuzana Kováčová
(1920), Jozef Olas (1925), Jozef Špila (1930),
Anna Kupková (1948), Imrich Juhász (1922),
Eugen Mogrovics (1945), Alžbeta Kovácsová
(1932), Gejza Matus (1934), Ing. Milina Kočiová (1939), Alexander Zavagyel (1940)
Dňa 7. októbra uplynú dva
roky odvtedy, čo nás navždy
opustil drahý manžel, otec
a dedko

Ľudovít Szabo
Bolestne spomíname a nikdy
na Teba nezabudneme.
Manželka, dcéra, syn, zať s nevestou, vnúčatá

chio- drevená bábka, ktorá ožije.
Taliansky film 108 min. Vstupné: 65,- Sk

Kultúrne podujatia:
10. 10. Playback dancing show
18.00 hod., 99.- Sk
11. 10. Literárne popoludnie čitateľského krúžku

Kincskeresö, hosť Éva Petröczi

15.30 hod., knižnica Csemadok

11. 10. Literárny večer – hostia András Szabó

Katalin Kulcsár

18.00 hod., knižnica Csemadok

12. 10.

Benefičný koncert
zboru Radosť
15.00 hod., 50.- Sk

15. 10 BESEDA – O liečivých kameňoch
18.00, Knižnica
17. 10. Slávnostný večer

Dni Szenczi Molnár Albert Napok

účinkuje: Spevácky zbor Zoltána Kodálya Galanta
umelci z MR: Polónyi Ágnes, Oross Veronika, Papp
János
19.30 hod., Csemadok MsKS

25. 10. Slávnostná akadémia k 50. výročiu založenia

MŠ s vych. jaz. maď.

a zapožičanie čestného názvu A. M. Szencziho
14.30 hod., MsKS

30. 10. Literárny večer - hosť spisovateľ Lajos Grendel
moderuje Ágnes Bárdos
18.00 hod., knižnica

Výstavy:
17. 10. Otvorenie výstavy – Oleje Františka Petrlu
18.30 hod., MsKS
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