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V ČÍSLE SI PREČÍTAJTE

Hemžiaci sa dav okolo kostola a bývalej starej 
fary pripomínal 11. októbra mravenisko. Jedni 
išli vpravo, iní vľavo. V konečnom dôsledku 
sa všetci stretli na jednom mieste – v kostole. 
Preplnený kostol sa rozostúpil a v uličke ustu-
pujúceho davu prichádzal kríž, miništranti, 
diakoni, kňazi a arcibikup metropolita Brati-
slavsko – trnavskej diecézy a čerstvý sedem-

desiatnik Ján Sokol. V Senci mohol spolu so 
svojím jubileom osláviť novú faru a pastoračné 
centrum. 
„Toto je deň...,“ sálala radosť z obrovského 
nápisu pred miestom nového farského cen-
tra, kde vlani museli zbúrať starú faru. Hoci 
podaktorí Senčania poznamenali, že s ňou 

Žiadajte dotácie!
Ak máte záujem o dotáciu z rozpočtu mes-
ta na rok 2004, je najvyšší čas pracovať na 
projekte. Žiadosti s priloženým projektom 
môžu právnické a fyzické osoby odovzdať 
na Mestskom úrade v Senci do 31. 12. 2003. 
Následne ich prerokujú jednotlivé odborné 
komisie, na ktorých odporúčanie ich schvá-
li Mestské zastupiteľstvo v Senci. Finančná 
podpora mesta bude smerovať do oblastí: 
záujmovo - umelecká činnosť a kultúrne 
aktivity, telovýchova a šport, deti a mládež, 
rozvoj školstva a vzdelávanie, sociálna 
pomoc občanom a charita, zdravotníctvo 
a zdravotne postihnutí, ekológia a životné 
prostredie, podpora občianskych a cirkev-
ných aktivít. Metodiku poskytovania dotácií 
určuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/
2003.                                                         (kd)

Návrhy na ceny
Mestský úrad v Senci vyzýva občanov, 
aby pomohli rozhodnúť o tom, kto dostane 
v budúcom roku cenu mesta, resp. cenu 
primátora. Návrhy na ocenenie seneckých 
osobností predkladajte, prosím, s písom-
ným odôvodnením na mestský úrad do 31. 
12. 2003. Ďakujeme.                            (red)

Arcibiskup má sedemdesiat 
a Senec pastoračné centrum

Dnes mu nepovie nikto inak než aquapark. 
Nový komplex medzi récskou cestou a parko-
viskom na začiatku Slnečných jazier - Sever 
by mal do histórie cestovného ruchu v Senci 
vstúpiť pod názvom Aquathermal. Na ploche 
33 tisíc m2 sa tu budú môcť zrelaxovať celé 
rodiny.  Areál ponúkne dva tobogány, z toho 
jeden v celoročnej prevádzke. Šmykľavky, 
vodné atrakcie zabudované v bazénoch, ma-
sáže, saunový komplex, solárium, to sú ďalšie 
ťaháky pre turistov i samotných Senčanov. 
Podľa majiteľov nepôjde o aquapark v pravom 
slova zmysle. Služby navyše z neho vytvoria 
komplexné relaxačno – oddychové centrum. 
Pokiaľ dostavbu takmer 200-miliónového diela 
nezdrží niečo, čo sa nedá predvídať, otvoria ho 
v lete 2004. Aquapark predĺži turistickú sezónu 
na 12 mesiacov v roku. Otvorené bude 10 až 12 
hodín denne. Na vlastnej koži v ňom pocítime 
termálnu vodu z neďalekého seneckého vrtu. 
Zohrejú ňou vodu v bazénoch na príjemných 

30 až 38 oC. Cena vstupného zatiaľ nie je zná-
ma. Senčania sa však môžu tešiť na zľavnený 
vstup.                                                                 (kd)

Viac sa dočítate v rozhovore s budúcim riadi-
teľom komplexu Oskarom Gaálom na str. 5.

Dokončenie aquaparku do leta 2004 stále reálne

Potvrdené, Senčania budú mať zľavu

Zberný dvor 
komunálneho odpadu 

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

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

ZADARMO
(pre staré šatstvo, kartóny, starý nábytok, 
autobatérie, atď.)

                                          Dokončenie na s. 12

Vnútri čísla nájdete grafické štúdie budúceho seneckého aquaparku.

Budúci krytý bazén
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Hlavná brána na inom mieste
Kvôli novému aquaparku sa presunie hlavná 
brána na Slnečných jazerách  - Sever. Nový 
vchod postavia až za parkoviskom pred 
hotelom Senec. S veľkou pravdepodob-
nosťou však bude slúžiť len pre chodcov 
a bicyklistov. Na hlavný vstup pre autá by 
sa mala na Severe používať stredná, tzv. 
Recká brána.                                        (red)

Štefánková obojsmerná
Na Štefánikovej ulici nebude najbližšieho 
polroka hroziť motoristom pokuta z jazdy 
do protismeru. Ulica vedúca k hlavnej brá-
ne Slnečných jazier – Sever bude do marca 
obojsmerná.                                           (kd)

Do konca roka
Pre práce vo veľkých hĺbkach došlo k po-
sunu termínov dokončenia splaškovej ka-
nalizácie a vodovodu na Nitrianskej ulici. 
Stavbu zrealizujú do konca roka 2003. (red)

Bautech sľub nesplnil
Začalo sa s výstavbou komunikácie na 
Vinohradníckej ulici. Výška investícii je roz-
počtovaná na 3,6 mil. Sk. Obyvatelia sídlis-
ka v priestoroch bývalej historickej jazdiar-
ne doteraz spájala s ostatným Sencom ces-
ta, pripomínajúca časy Márie Terézie. Keď 
schvaľovalo Mestské zastupiteľstvo v Senci 
výstavbu sídliska v tejto lokalite, prisľúbil 
investor stavby, spoločnosť Bautech, vykryť 
náklady na vozovku. Teraz však nejaví o jej 
financovanie záujem.                             (red)

Iba komerčné stanice
Spoločnosť UPC na Slovensku, ktorá po-
krýva takmer 90 percent šírenia káblových 
televíznych programov, vyradila zo svojej 
ponuky všetky maďarské verejnoprávne 
programy. Namiesto MTV, M2 a Duna 
TV ponúka spoločnosť klientom iba dve 
najväčšie komerčné stanice. V Senci beží 
miesto Duna TV program RTL Klub už dlh-
šie. Predstavitelia holandskej UPC to zdô-
vodnili údajným prieskumom.             (red)

S   P   R   Á   V   Y

Kafiléria, a.s. Senec sa ocitla v trojke najlepších pod-
nikových manažmentov agrokomplexu SR v kategórii 
služby.  V Ružomberku v piatok 17. októbra ocenenie 
prevzal za celý tím generálny riaditeľ podniku Ing. Pe-
ter Valo. Kafiléria, a.s. sa tak dostala do prvej stovky  
podnikov agrokomplexu na Slovensku za rok 2002. 
V ocenenom manažmente spoločnosti pracuje riaditeľ 
Ing. Rudolf Javor, asistent riaditeľa pre ekonomiku 
Ing. Martin Mlích, riaditeľ technického úseku Ing. Ras-
tislav Antal, zástupca riaditeľa kafilerickej výroby Ing. 
Róbert Fülöp, vedúci oddelenia ekológie 
Mgr. Marek Dúha, vedúci oddelenia odbytu 
Rastislav Valo a Ing. Mikuláš Bertok z od-
delenia odbytu. Kafiléria, a.s. sa orientuje 
výlučne na spracovanie odpadu zo zdra-
vých zvierat. Zameriava sa na výrobu živo-
číšnych komponentov do kŕmnych zmesí, 
živočíšnych tukov a technických surovín. 
Vlani investovala spoločnosť do nových 
technológií 53,5 milióna Sk. Získaním 
certifikátov podľa medzinárodnej normy 
ISO 9001: 2000 na systém manažérstva 
kvality ISO 14001: 1996 na systém envi-
romentálneho manažérstva a na systém 
QC podľa HACCP predstihla aj niektoré 
podobné podniky v Európskej únii.
Druhým seneckým zástupcom v Top 100 je 

samostatne hospodáriaci roľník Zdenek Černay, ktorý 
spoločne so 17 zamestnancami obhospodaruje 1 300 
hektárov pôdy v okolí Senca.
Najlepšie manažmenty agro-potravinárskeho kom-
plexu každoročne vyhodnocuje Klub poľnohospodár-
skych novinárov Slovenského syndikátu novinárov 
(SNN). Ocenenia odovzdáva minister pôdohospo-
dárstva SR, predseda Slovenskej poľnohospodárskej 
a potravinárskej komory a predseda klubu poľnohos-
podárskych novinárov SNN.                                  (kd)

Do stovky najlepších Kafiléria, a.s. a Zdenek Černay

Na snímke aktuálne jeden z najúspešnejších manažmentov 
v agrokomplexe na Slovensku. V strede generálny riaditeľ 
Kafilérie, a.s. Ing. Peter Valo. Po stranách mladé vedenie 
spoločnosti, ktorého priemerný vek neprevyšuje 30 rokov.

Od októbra môžu vodiči využívať novú okružnú kri-
žovatku za Sencom na Pezinskej ulici. V horizonte 
posledného jeden a pol roka to už bola tretia dostavba 
kruhového objadzu v Senci. Osvedčené riešenie rizi-
kových križovatiek by malo nájsť svoje opodstatnenie 
na štvrtom mieste v Senci - pri bývalom „Mlyne“. 
Primátor Karol Kvál predpokladá, že s prácami sa tu 
začne na jar 2004. „Som veľmi spokojný s tým, že sa 
kruhové objazdy budujú, pretože uľahčujú premávku,“ 
je typický hlas Senčanov. „Prekvapuje ma, v akom 
krátkom čase a ako rýchlo sú až tri. Aj keď kruhový 
objazd na Pezinskej, smerom od Malého Bielu, je pre 
mňa dosť nečakaný,“ komentoval iný Senčan rýchlu 
premenu. Štatistiky však hovorili „za“. „Keď tu bola 
jednosmerka, bolo to v poriadku,“ povedal pre Senča 
Jozef Prokop, výrobný námestník Slovenskej správy 
ciest (SSC) - Správy a údržby Bratislavy a okolia. 
Po zrušení zákazu vjazdu dochádzalo k častým do-
pravným nehodám. „Najmä pri odbočovaní doľava, 
keď ste išli z Pezinka a schádzali do Senca. Kruhovú 
križovatku sme tu vytvorili aj na základe požiadavky 
mesta Senec.“ Podľa projektovej dokumentácie SSC 
stála 800 tisíc Sk. Nebolo nutné robiť prekládky 
inžinierských sietí, čo upravu križovatky finančne 
a stavebne uľahčilo. 
Kruhový objazd zrovnoprávni všetky smery, zníži 
prejazdovú rýchlosť a časové straty vozidiel. Hlav-
ným dôvodom výstavby okružnej križovatky v Senci 
bola a je jej vyššia bezpečnosť. Prechádza sa ňou 
rýchlosťou do 30 km/h, pri ktorej sa dá dopravnej 
nehode ľahko predísť. Počet nehôd oproti klasickej 
križovatke je nižší o viac ako 50 percent, pričom ide 
väčšinou o zrážku vozidiel idúcich v tom istom smere. 
Jej následky sú preto minimálne a ľudia sa zrania len 
veľmi zriedkavo. 
Na nový kruhový objazd na Pezinskej sa však začala 
lepiť smola. Ešte skôr než ho cestári dokončili, vletel 

doň nepozorný vodič. Krátko po dokončení zdobili 
čerstvý trávnik odtlačky kolies. Podobné problémy 
nastali aj na sklonku minulého roka po odovzdaní 
okružnej križovatky na Šamorínskej ulici. Vodič, 
ktorého zabrzdila na ceste do práce dopravná nehoda 
na novom objazde 20. októbra, si myslel svoje: „Niek-
torí vodiči idú tak, ako sú zvyknutí, a potom nestíhajú 
ubrzdiť.“  Priebežne do konca októbra dokončovali 
cestári kompletné značenie na „prebudenie“ motoris-
tov. V spolupráci s SSC zabezpečil pri úprave križovat-
ky Mestský úrad v Senci zavlažovací systém.
Predchádzajúce dva kruhové objazdy sa uvádzali do 
prevádzky slávnostným prestrihnutím pásky. „Pre 
mňa osobne je podstatnejšie, že kruhový objazd je, 
ale otvorenie určite bude. Ďakovať musíme SSC Brati-
slava - okolie za pochopenie a rýchle riešenie kritické-
ho miesta, za to, že tak promptne reagovali. Vodiči sú 
určite spokojní,“ povedal pre Senčan primátor Karol 
Kvál.                                                                      (kd)

Zo Senca mesto okružných križovatiek
Pozor, ďalší kruhový objazd!

Kým si motoristi, jazdiaci po pamäti, na novú kruhovú 
križovatku zvyknú, potrvá niekoľko týždňov. V pondelok 
20. októbra o pol šiestej ráno nové dopravné 
okolnosti nezvládol vodič, ktorý následkom kolízie 
svoje auto prevrhol a s vysypaným nákladom 
zatarasil cestu do Pezinka.                          Foto: K.D.
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Pod lupou
Občania reagujú
Kauzou, ako senecký mestský 
policajt pri výsluchu údajne 
zbil mladistvého chlapca, sa 
zaoberala televízia i najčítanejší slovenský denník. 
Na policajnú stanicu mali chlapca doviesť po tom, 
čo incident s ním nahlásila obyvateľka Jesenského 
ulice. Prípad sa momentálne prešetruje. Uverejňuje-
me reakcie, ktoré prišli na mestský úrad.

List riaditeľovi televízie JOJ
a Mestskej polícii v Senci 
Vážený pán riaditeľ! 
V spravodajskej relácii ste uverejnili príspevok 
o tom, ako policajti v Senci zbili 17-ročného 
chlapca, čo diváci mali pochopiť ako kritiku práce 
policajtov v Senci. Myslím si, že zo strany televízie 
išlo o nesprávny krok, ktorý vo mne – a verím, že 
nielen vo mne – vyvolal pohoršenie. Prečo?
Mládenec evidentne a už viac razy porušil zásady 
morálky, správania. Kopal loptou do múru činžia-
ku. Babička si privolala pomoc. Policajti zasiahli 
a podľa televízie ublížili mládencovi na zdraví, hoci 
Vaše televízne ukážky neboli až také presvedčivé. 
Chlapec ani nevyzeral slušne a ak vôbec nejaké 
zranenia mal, mohol si ich spôsobiť pri futbale. 
Rozhodne ako trpiaci a smrteľne zranený nevyze-
ral. Napokon nechajme vec na šetriace orgány.
Ako občana a obyvateľa činžiaka v inom meste ma 
poburuje, že týmto ste vlastne chránili nepodare-
ného chuligána a nespratníka. V každom činžiaku 
sa nájdu dvaja, traja ľudia, ktorí pred ním zameta-
jú, vysádzajú kvety, polievajú a pod. Potom prídu 
mládenci, takmer už dospelí ľudia a všetko zničia. 
Beztrestne. Ich rodičom nemôžete nič povedať, 
lebo si svoje ratolesti zastanú. Ani mládencom 
nemôžete nič vyčítať, lebo Vám rozbijú okná alebo 
„hubu“. A dokazujte, kto to bol, zháňajte svedkov. 
Aj tak by sa im nič nestalo. Len budú na Vás pokri-
kovať a zosmiešňovať Vás.
Uviedli ste, že matka mládenca si vzala sama do 
rúk zákon spravodlivosti, alebo tak nejako. Miesto 
kritiky a sťažnosti na policajtov si mala robiť po-
riadky so svojím synom!
Vážení páni policajti!
Druhý raz, keď Vás bude žiadať o pomoc nejaká 
starenka, radšej si zahrajte karty alebo dajte pivo 
a na babku kašlite. K tomu Vás predsa nútia aj 
takéto televízne relácie JOJ-ky!
      Miroslav Košťany, Sereď (adresa je v redakcii)

Terorizovali nás
Konečne máme od mladistvých výtržníkov na 
Jesenského ulici pokoj! Chcela by som sa týmto 
poďakovať seneckým mestským policajtom, ktorí 
tu nedávno zasiahli. Terorizovali nás tu skupinky 
násťročných chlapcov. Krik by nikomu neprekážal, 
ale tínedžeri sa zvykli hrať tak, že nastreľovali ba-
rák. Veľmi nepríjemné pre jeho obyvateľov, najmä 
pre starších a chorých ľudí. Čo chlapci trafili, to 
trafili... Arogantní mládenci skutočne nikoho ne-
brali na vedomie, upokojiť sa ich nedalo ani milým 
slovom, ani hrozbami. Keď sme ich upozornili, že 
zavoláme na pomoc mestskú políciu, vysmievali 
sa tomu. Po poslednom zásahu seneckých mest-
ských policajtov máme pred činžiakom ticho.
                                Obyvateľka Jesenského ulice

Minister v Nostalgii
Okresná konferencia Strany maďarskej koalície (SMK) 
sa po dlhšom období vrátila opäť do Senca. V nedeľu 
19. októbra asi sedemdesiatka členov SMK rokovala 
v Reštaurácii Nostalgia. Za vrch stola zasadli  významní 
činitelia - minister životného prostredia László Miklós, 
poslanec slovenského a seneckého parlamentu Gyula 
Bárdos, prednostka Okresného úradu v Senci Mária 
Takácsová, okresný šéf SMK Rezső Duray, ktorý je po-
slancom Bratislavského samosprávneho kraja a Mest-
ského zastupiteľstva v Senci. Okresná konferencia SMK 
sa koná raz za pol roka.                                           (kd)

Mesto s eurodotáciou 
Senec získal finančnú podporu na cezhraničnú spolu-
prácu s Parndorfom! O úspechu mesta  informovala 
Senčan Ing. PhD. Nataša Urbanová zo Správy cestov-
ného ruchu, ktorá pracuje tiež ako mestská projektová 
manažérka. Európsky únia finančne podporila projekt 
Kooperačné možnosti malých podnikov, drobných 
podnikateľov a živnostníkov, ktorý nadväzuje na 
zrkadlový projekt družobného mesta Parndorf. Obe 
koncepcie majú podporiť spoluprácu podnikateľov 

medzi oboma mestami a nájsť kooperačné možnosti 
ich spoločných aktivít. Po schválení seneckého 
projektu sa už len čaká na podpis zmluvy s Kon-
traktačným orgánom. Potom sa už môže pristúpiť 
k realizácii. Seneckí a parndorfskí podnikatelia sa 
budú môcť zúčastniť spoločného seminára. V rámci 
neho sa navzájom oboznámia s hospodárskou 
situáciou na Slovensku a v Rakúsku, o možnos-
tiach podnikania v oboch krajinách. Seminár bude 
prínosom pre vznikajúcu dlhodobú stratégiu mesta 
Senec. Jeho cieľom bude aj výmena skúsenosti mesta 
Senec a obce Parndorf s tvorbou rozvojovej stratégie 
mesta - obce. Finančnú podporu sme získali v rámci 
programu cezhraničnej spolupráce - spoločný fond 
malých projektov - Slovenská republika / Rakúsko na 
Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja.  Bližšie 
informácie nájdete v Senčanovi po podpísaní zmluvy 
medzi oboma stranami.
Ešte nie je rozhodnuté, ale nádejne vyzerá projekt 
cezhraničnej spolupráce s maďarským družobným 
mestom Mosonmagyaróvár. Ďalší projekt na cestovný 
ruch odovzdáva Ing. N. Urbanová začiatkom novem-
bra.  Zaoberá sa Rozšírením možností voľnočasových 
aktivít  turistov, návštevníkov z blízkeho okolia a oby-
vateľov mesta Senec. 
Vo fáze prípravy sú momentálne ďalšie tri projekty, 
ktoré sú zatiaľ v štádiu invencií. V januári 2004 sa 
očakáva zriadenie špecializovaného eurooddelenia na 
Mestskom úrade v Senci.                                                                
                                                                            (red)

Nataša Urbanová zatiaľ stále v Turistickej infor-
mačnej kancelárii.

Z diára vedenia mesta
- rokovanie so zástupcami partnerského mesta 
Parndorf (Rakúsko) kvôli spoločným europrojek-
tom
- jednanie so zástupcami Bratislavských štrkopies-
kov, s.r.o. o pokračovaní revitalizácie Slnečných 
jazier
- stretnutia s pracovníkmi spoločnosti Aurex ohľa-
dom budúcej rozvojovej stratégie mesta Senec 
- schôdzka s niektorými poslancami Mestského 
zastupiteľstva v Senci o aktuálnych problémoch 
mesta
- porada kvôli budovanej cyklotrase v Senci
- jednanie so zástupcami Mestského úradu v Nitre 
– výmena skúsenosti ohľadom transformácie mest-
ského podniku pre cestovný ruch
- stretnutie s poslancami NR SR za HZDS
- zasadnutie sociálnej komisie, na ktorej sa konzul-
tovala rozvojová stratégia mesta Senec s pracov-
níkmi firmy Aurex
- jednanie s Petrom Fedorom, ktorý informoval 
o priebehu tvorby monografie o Senci
- slávnostné prijatie u nového čínskeho veľvyslanca 

na čínskej ambasáde
- rokovanie so skupinou majiteľov pozemkov okolo 
Gulášky ohľadom ich vysporiadania
- účasť na slávnostnom otvorení Pastoračného 
centra
- návšteva Európskeho dňa na ZŠ Mlynská
- rokovanie mestskej rady
- slávnostné stretnutie s členmi Slovenského Červe-
ného kríža v Senci
- pracovná exkurzia vo Veľkých Kozmálovciach, kde 
bahno z dna priehrady odsávajú
- kladenie vencov na Dňoch Alberta Molnára 
Szencziho
- účasť na okresnej konferencie Strany maďarskej 
koalície 
- rokovanie so zástupcami Slovenských elektrární 
o rozšírení elektrifikácie v Senci
- stretnutie primátorov Bratislavy, Skalice, Senice, 
Myjavy, Malaciek, Pezinka a Senca, ktorí na bra-
tislavskom magistráte prerokovávali problematiku 
Bratislavskej vodárenskej spoločnosti
- jednanie so zástupcami Parndorfu o cezhraničnej 
spolupráci medzi školami oboch miest
- stretnutie s občanmi Nitrianskej ulice            (red)



Na sklonku vlaňajška informovali média o myšlienke 
aquaparku v Senci. Ako hlavná výhoda sa uvádzal 
fakt, že  predĺži turistickú sezónu na Slnečných 
jazerách aj na zimné obdobie. Odvtedy sme mohli za-
chytiť kusé informácie o administratívnych posunoch 
smerujúcich k výstavbe.  Na začiatku severnej časti 
areálu Slnečných jazier (za parkoviskom oproti Hotelu 
Senec) sa nedávno začali rysovať kontúry bazénov 
budúceho areálu. Napriek veľkej zaneprázdnenosti si 
na naše a čitateľské otázky, ktoré sme zozbierali, na-
šiel čas člen predstavenstva spoločnosti Aquathermal 
Senec, a.s. a budúci riaditeľ seneckého aquaparku 
Oskar Gaál. 

Veľa ľudí sa pri pohľade na stavenisko pýta, prečo 
bude areál aquaparku taký malý...
Spoločnosť Aquathermal vlastní pozemok od parko-
viska až po Reckú cestu o rozmere asi 70 krát 300 
metrov. S rozlohy asi 21 tisíc m2 bude zastavaná časť 
tvoriť asi jednu tretinu. Už od začiatku išlo o veľkú 
investíciu. V každom prípade rátame s rozširovaním. 
Pôjde o relaxačno – rekreačné centrum. Nebude to 
aquapark v pravom slova zmysle, ale komplexné 
zariadenie na relax, rekreáciu.

Čo rozhodlo, že ho postavíte práve v Senci?
Prvá vec: lokalita Slnečných jazier, ktorá cez leto 
priťahuje obrovské množstvo návštevníkov. Druhá 
vec: prítomnosť termálneho vrtu. Chceme rozšíriť 
návštevnosť Slnečných jazier aj na zimné obdobie. 
To znamená, že využijeme plnú kapacitu Slnečných 
jazier cez leto a dovolíme si povedať, že pritiahneme 
návštevníkov aj pár mesiacov mimo sezóny. 

Po dlhých rokoch oživíte termálny vrt v Senci. Akým 
spôsobom?
Dvojako. Voda z termálneho vrtu budeme primiešavať 
do vody v bazénoch a bude sa používať aj na vyhrie-
vanie arealu. Pretože nechceme, aby boli bazény 
nepríjemne zafarbené, ako je to vo väčšine kúpalísk 
s termálnou vodou na Slovensku, budeme ju riediť 
s normálnou vodou zo studne. Aby bola príjemne 
teplá, ale aj na pohľad čistá. 

Akej teploty?
Akonáhle opustí termálna voda 1 400 metrov hlboký 
vrt, má 47 oC. Voda v bazénoch bude rôznej teploty 
od 30 do 38 oC. Pre plávanie bude chladnejšia voda, 
v relaxačnom bazéne zas teplejšia. Záležať bude aj od 
prevádzky, či to bude v lete alebo zime. 

Podľa štúdií bude 
mať senecký 
aquapark na roz-
diel od iných na 
Slovensku mo-
dernejší ráz...
Nechceme sa 
porovnávať s aqu-
aparkami inde 
na Slovensku. 
Snažíme sa vy-
budovať niečo iné. 
Dizajn areálu sme 
nechali na mla-
dom slovenskom 
architektovi Ing. 
arch. Mirosla-
vovi Slahučkovi. 
Navštívil niekoľko 
a q u a p a r k o v 

v okolitých štátoch - v Čechách, Poľsku, Maďarsku 
a Rakúsku. Poznatky zo svojich ciest zhrnul do tohto 
komplexu.

Čo bude skrývať interiér areálu?
Samozrejme, budeme tu mať tobogány a šmykľavky. 
Na začiatok dva veľké tobogány, z toho jeden v ce-
loročnej prevádzke. Bude vychádzať a vracať sa do 
hlavnej budovy bez toho, aby ste v zime nachladli. 
Ale väčšiu časť aquaparku zaberú hydromasážne 
zariadenia - vodné atrakcie v bazénoch: vodopády, 
dážď, rôzne zabudované masáže. Zoberieme to kom-
plexnejšie, vnútri budú môcť rekreanti navštíviť saunu, 
solárium, masáže. 

Animácie, partie ś?
Zatiaľ nad tým neuvažujeme. Uvidíme, čo si bude trh 
vyžadovať. 

Akú technológiu do Senca prinesiete?
Technológia je široký pojem, ale väčšinu vecí, ktoré 
objednávame a používame, pochádza od slovenských 
výrobcov. 

Aké sekundárne služby bude poskytovať - občer-
stvenie, ubytovanie? Bufety, kto a za akých podmie-
nok ich bude prevádzkovať?
Občerstvenie a podobné záležitosti budú v područí 
spoločnosti Aquathermalu. Podávať sa bude teplá, 
studená kuchyňa, nápoje. Všetko pôjde pod hlavičkou 
Aquathermalu z jedného dôvodu - zavedieme špeci-
álny systém na vstup do areálu. Keď sa pohybujete 
v priestore iba v plavkách, je dosť veľký problém mať 
pri sebe peniaze. My použijeme zahraničný systém. 
Návštevník dostane na ruku pásku so zabudovaným 
čipom, ktorú si pri vstupe nabije určitou sumou. 
Bude sa môcť v aquaparku pohybovať a za body bude 
dostávať občerstvenie, využívať masážnu službu, 
saunový komplex a solárium. 

Všetci očakávame, aké bude vstupné. Vlani ste sa 
pohybovali v rozmedzí 100 až 200 korún.
Tejto otázke by som sa zatiaľ vyhol. Rozhodneme sa 
v budúcom roku podľa finančnej situácie v krajine. 
Zodpovedne prehlasujem, že Senčania budú mať na 
vstupnom zľavu. Zatiaľ nebudem špecifikovať akú, aby 
som nenasľuboval niečo, čo nemôže byť pravda.

Parkovanie. Ukázalo sa, že pri aquaparku v Liptov-
skom Mikuláši podcenili problematiku parkovacích 
miest.  

Zatiaľ máme v prenájme parkovisko pred Hotelom 
Senec pre cca 300 áut. Časom v každom prípade 
budeme zväčšovať plochu parkovísk. 

Časom? 
Určite. Predpokladáme že záujem o komplex bude 
veľký. Tiež by sme boli neradi, aby autá parkovali 
v okolitých uličkách. Budeme to riešiť.

Petržalka chystá aquapark s 1 miliardovou 
investíciou. Ako sa k tomu staviate?
Uvítame konkurenciu, možno tam budú nejaké 
iné nápady, ktoré nemáme. Okolie Bratislavy 
takéto niečo potrebuje. Dúfam, že zatiaľ budeme 
prví.
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Tma pod lampou?
Parkovacia anarchia v centre Senca sa prieči 
mestským zákonom. Priamo vedľa budovy polície 
parkujú každodenne autá na verejnej zeleni. Keby 
sa na tomto mieste zastavili mestskí policajti, mali 

by právo zinkasovať od vodiča každého auta po-
riadkovú pokutu. Na druhej strane prehrešok po-
ukazuje na ďalšie „dokedy?“. Kde v centre mesta 
zaparkovať, sa postupom času stáva rečníckou 
otázkou. Určite by sa našli motoristi, ktorí by si 
aj priplatili. Pred letnou sezónou nechal primátor 
Karol Kvál priestor vedľa polikliniky upraviť, aby 
zvýšil parkovacie možnosti. Provizórne riešenia 
parkovania by mali nahradiť v Senci koncepč-
né.                                                            (kd)

D   O   K   E   D   Y

Kampaň na pešej zóne
Na pešej zóne vytvorili 12. septembra predpolud-
ním žiaci Základnej školy na Tajovského symbo-
lickú reťaz humanity a pomoci. Akciu pripravil 
Slovenský Červený kríž Bratislava – okolie v rámci 
kampaní k Svetovému dňu prvej pomoci. Senecká 
ZŠ sa spoluaktivizovala aj preto, že je od roku 
1999 členom národnej siete škôl podporujúcich 
zdravie. Informoval o tom mestské noviny riaditeľ 
sekretariátu SČK pre Bratislavu a okolie Dr. Rudolf 
Brünner. „Na pešej zóne predviedla inštruktorka 
MUDr. Eva Hučalová ukážky poskytovania prvej 
pomoci na resuscitačných modeloch a figuran-
toch – žiakoch školy. Rozdávali sa propagačné 
materiály.“ Verejnosť si na Lichnerovej ulici mohla 
zakúpiť príručky SČK a autolekárničky za akciové 
ceny. Svetový deň prvej pomoci prezentoval SČK 
v tomto roku spolu s celoeurópskou kampaňou 
„Bezpečnosť na cestách“. Jej cieľom bolo prispieť 
k bezpečnej premávke na cestách a informovať 
najmä deti 1. stupňa základných škôl, ktoré nema-
jú takmer žiadne skúsenosti a vedomosti o prvej 
pomoci a dopravnej výchove.                       (red)

Aquapark s najnovšou             technológiou, aká je na trhu

Skôr než sa mladý slovenský architekt Miroslav 
Slahučka pustil do projektu seneckého diela, 
navštívil niekoľko aquaparkov v Čechách, Poľsku, 
Maďarsku a Rakúsku.
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Aquapark s najnovšou             technológiou, aká je na trhu
Koľko pracovných miest ste pre Senčanov vytvorili, 
čo sa týka výstavby a prevádzky?
Už teraz sa na výstavbe podieľajú niektoré senecké 
firmy. Či zamestnávajú Senčanov, to neviem, ale 
dúfam, že áno. No a pri prevádzke – zatiaľ môžem po-
vedať len to, že v lete bude počet vyšší. Profesie, ktoré 
zamestnáme, sú rôzne, od plavčíkov, upratovačiek, po 
personál v baroch, reštaurácii, riadiaci personál. 

Koľko hodín denne, koľko mesiacov v roku budete 
mať otvorené?
Dvanásť mesiacov v roku. Cez letnú prevádzku približ-
ne od 8. rána do 22. večer. Cez zimu od 10. do 22. 
hodiny. Ale zase podľa záujmu.

Čo prinesie aquapark do mestskej pokladnice?
Klasické odvody v podobe priamych a nepriamych 
daní. Dúfame, že pomôžeme zvýšeniu návštevnosti 

Slnečných jazier aj mimo sezónu. 

A čo životné prostredie? Mám na mysli dopad na 
okolité rodinné domy - hluk, prach, tieň...
Vplyv na životné prostredie bude minimálny. Aj z toho 
dôvodu, že sme objednali najnovšie technológie, 
ktoré na trhu existujú. Budova nebude vysoká, čiže 
nebudeme tieniť okolité domy. Prašnosť by mala byť 
minimálna, pretože celý areál bude zatrávnený. Hluk? 
Taktiež v zimnom období minimálny, v letnom období 
taký istý ako každé iné otvorené verejné kúpalisko. 

Do akej miery bude aquapark prepojený s Hotelom 
Senec?
Hotel Senec je úplne samostatný subjekt.

Ďakujem za rozhovor.

                                                   Kristína Dugovičová

Výhody cezhraničného vzdelá-
vania pre viac seneckých detí

Spolupráca mesta Senec s rakúskym Parndorfom 
prináša 13-tim seneckým deťom možnosť absolvovať 
povinnú školskú dochádzku v základnej škole v neďa-
lekom Parndorfe. V piatok 24. októbra sa delegácia 
zo Senca pod vedením primátora Ing. Karola Kvála 
a viceprimátorky Heleny Nemcovej priamo na pôde 
školy v Parndorfe presvedčili o podpore projektu ce-
zhraničného vzdelávania z radov pedagógov rakúskej 
školy a riaditeľa pána Berlakovicha, ktorý je odborným 
garantom z rakúskej strany. Medzi ciele návštevy 
patrili otázky ďalších možností rozšírenia spolupráce 
medzi Základnou školou na Mlynskej ulici v Senci 
a Volskschule Parndorf. Predstaviteľom mesta i ZŠ 
Mlynská ide o rozšírenie okruhu žiakov a pedagógov 
na obidvoch stranách, ktorí by získali prístup k rozvoju 
svojich jazykových zručností formou zážitkového kon-
ceptu, pretože spolupráca týchto škôl bola doposiaľ 
skôr neformálna a viazaná iba na skupinu 13 detí.
Riaditeľka školy Mgr. Ema Petrovičová predostrela 
koncepciu spolupráce medzi školami, ktorá by pri-
niesla seneckým žiakom možnosť kultúrnej výmeny, 
spoznávania zvykov a tradícií susedných krajov 
a spoločnej publikačnej činnosti formou elektronickej 
propagácie. Zástupca riaditeľa Mgr. Vladimír Chribík 
nezaprel v sebe športového nadšenca a navrhol využiť 
možnosti aj v športovej oblasti rôznymi súťažnými 
formami. 
Delegácia mesta a školy zo Senca bola prijatá aj na 
úrovni starostu Parndorfu, kde boli doterajšie vý-
sledky cezhraničného vzdelávania vysoko hodnotené 
oboma stranami. Primátor Senca vyslovil poďakova-
nie za podporu projektu zo strany Miestneho úradu 
v Parndorfe a Vlády krajiny Burgenland. Predstavitelia 
mesta Senec získali prísľub podpory od rakúskych 
inštitúcií aj v otázkach kontinuity vzdelávania našich 
úspešných žiakov na druhom stupni vzdelávania, resp. 
stredných školách v Rakúsku. 
V susednom Rakúsku je systém vzdelávania o pe-
niazoch prideľovaných krajinskou vládou školám na 
kmeňových žiakov. Seneckí žiaci získavajú štatút 
kmeňového žiaka školy v Rakúsku na základe me-
dzivládnej legislatívy alebo Zmluvy o cezhraničnej 
spolupráci medzi mestami Senec a Parndorf.
Rakúska strana prezentovala zaujímavé návrhy z ob-
lasti rozvíjania jazykových znalostí žiakov v rámci 
pedagogického procesu priamo na ZŠ Mlynská. Nové 
námety sú síce finančne náročné, ale s podporou 
fondov Európskej Únie realizovateľné.
Spoločným výstupom rokovania boli kroky smerujúce 
k zostaveniu pracovných tímov na oboch stranách, 
ktoré rozpracujú koncepciu cezhraničnej spolupráce 
v oblasti vzdelávania do nasledovných okruhov : 
* Rámcová zmluvu o spolupráci oboch partnerských 
škôl, 
* Príprava projektu špecializovanej výučby nemec-
kého jazyka na Základnej škole Mlynská s podporou 
fondov EU, 
* Posudzovanie a realizácia námetov a aktivít, ktorými 
sa spolupráca na úrovni partnerských škôl čo najskôr 
rozprúdi pre širší okruh žiakov a pedagógov,
* Možnosti ďalšieho vzdelávania na vyššom stupni 
pre žiakov končiacich prvý stupeň v Parndorfe, resp. 
pokračovanie na odborných školách v Rakúsku,
* Výber detí s nástupom do prvého ročníka 
vo Volksschule Parndorf, ktorý bude v kompetencii 
pracovných tímov partnerských škôl. 

Návštevu ukončilo pozvanie predstaviteľov samosprá-
vy a školy z Parndorfu do Senca, aby ešte do konca 
tohto roka spolupráca nadobudla formálny charakter 
na úrovni partnerských škôl.

                                                     Mária Kerekešová
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Za Senec cestoval do 
Ruska Rezső Duray

Na prelome septembra a októbra sa uskutočnila 
recipročná päťdňová pracovná cesta delegácie 
Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) 
po Moskovskej oblasti. Senec na nej zastupoval 
poslanec BSK Rezső Duray. Do Moskvy pozval 
delegáciu, na čele ktorej stál župan Ľubo Roman, 
predseda Moskovskej oblastnej dumy  (MOD) 
Valerij  J.  Aksakov. So zástupcami BSK sa stretol 
na pôde regionálneho parlamentu. Hovorilo sa 
o niekoľkých oblastiach spolupráce, medzi iným 
o vytváraní spoločných projektov v rámci malého 
a stredného podnikania, o rozvoji cestovného 
ruchu medzi oboma regiónmi, vzájomnej vý-
mene študentov a lektorov, potrebe zavedenia 
dlhodobejších biznis – víz. Obe strana podpísali 

protokol o spolupráci v novembri 2002. Predseda 
BSK Ľ. Roman vystúpil s prejavom na zasadnutí 
MOD. S ohlasom sa stretla najmä pasáž, v ktorej 
ponúkol spoluprácu pre budúcnosť detí, možnosť 
prezentovať sa prostredníctvom spoločných pro-
jektov u nás i v EÚ. Za prítomnosti gubernátora 
Moskovskej oblasti Borisa Gromova bratislavský 
župan menoval za čestnú reprezentantku BSK 
v tejto oblasti Galinu S. Utkinovovú. Bude kon-
taktnou osobou medzi inštitúciami BSK a MOD 
a oboma regiónmi. Ďalšie rokovania sa uskutoč-
nili  s predstaviteľmi niektorých častí Moskovskej 
oblasti - rajónov. Hovorilo sa o otázkach miestnej 
a regionálnej dopravy, stredného školstva, najmä 
odborného , zdravotníctva, kultúry, cestovného 
ruchu, sociálnych vecí, životného prostredia.  De-
legácia navštívila tiež konkrétne zariadenia tohto 
druhu. Zástupcovia BSK zamierili na slovenské 
veľvyslanectvo v Moskve, kde rokovali s veľvy-
slancom Igorom Furdíkom.                            (kd)

To, že sa dá voda vyčistiť biologickou cestou, je známa 
skutočnosť. Slovenská firma Organica, s.r.o. tvrdí, že 
tak dokáže za tri roky prečistiť celé Slnečné jazerá. Na 
prezentačnom popoludní v Tureckom dome v piatok 3. 
októbra sa o tom snažila presvedčiť zástupcov mesta, 
najmä poslancov mestského zastupiteľstva a prizvaných 
odborníkov zo štátnych i súkromných inštitúcií. Orga-
nica, s.r.o. je relatívne novou firmou na Slovensku. Do 
obchodného registra bola zapísaná v máji tohto roku. 
Maďarské a americké vlastnícke pozadie spoločnosti 
vysvetlil na sedení v Senci konateľ Ľudovít Vitárius. 
Spôsob na oslobodenie vody od bahna je podobný ako 
pri čističkách odpadových vôd. Na hladinu jazera chce 
spoločnosť inštalovať ostrovčeky s faunou a flórou, 
ktoré by spolu s nasadenými baktériami navrátili jazier 
samočiastiacu schopnosť. Pod ostrovčekmi by narástol 
koreňový systém a cez špeciálne hadice by sem prúdil 
kyslík na podporu celého systému. Ľudovo povedané: 

baktérie by organický odpad v jazere požierali. Systém 
by bol najúčinnejší v letných mesiacoch, pretože jeho 
intenzita je priamoúmerná od teploty. Letnú turistickú 
sezónu by projekt podľa konateľa Organicy nevyrušoval. 
Na fotografiách mohli hostia prezentácie vidieť obrázky 
z Veľkej Británie, Kanady, USA, Číny, kde biologickú me-
tódu na mimoriadne znečistených vodách s úspechom 
vyskúšali. Po uplynutí očistnej kúry by si plávajúce 
ostrovy vyžiadali stálu údržbu. Predstavitelia Organicy 
argumentovali, že prevencia je lacnejšia než ďalšia in-
vestácia do očistenia jazier v budúcnosti. Revitalizácia 
jazer v podaní tejto firmy by vyšla na 120 miliónov Sk. 
V prípade získania dotácií z Európskej únie by na meste 
zostala len 6-miliónová tiaž investícií. Podľa Ľ. Vitáriusa 
by mohla projektová komisia významne kvitovať inova-
tívnosť metódy. V Tureckom dome sme však nepočuli 
priamočiaru odpoveď na otázku týkajúcu sa garancií.                       
                                                        Kristína Dugovičová

Biologické čistenie jazier zatiaľ so štatútom éxperiment́

O možnosť vyčistiť Slnečné jazerá prebieha v Senci bit-
ka. Bahno z ich dna chce odstrániť aj Nautilus, spoloč-
nosť s r.o. Podľa zmluvy, ktorú uzavrela s mestom Senec 
pred piatimi rokmi. V opačnom prípade žiada zaplatiť 
náhradu škody (za nedodržanie tejto zmluvy) vo výške 
takmer 3 milióny Sk za ušlý zisk! 
Ešte v roku 1998 vyhrala táto firma konkurz na vyčis-
tenie jazier. S mestom uzavrela zmluvu na odsávanie 
kalu, ktoré malo vykonať do konca roka 2002. Cena za 
realizáciu projektu bola zmluvne dohodnutá na približne 
23,4 milióna Sk. Nautilus vykonal čistenie určitej časti za 
1,5 milióna Sk, ktoré mesto uhradilo. Pre verejne dekla-
rovaný nedostatok finančných prostriedkov sa v prácach 
nepokračovalo. 
Podľa súdnej žaloby mesto Senec nevytvorilo spoločnosti 
Nautilus optimálne podmienky, ku ktorým sa zmluvne 
zaviazalo, a neumožnilo mu dohodnuté práce vykonať. 
Pozíciu mesta v prípadnom súdnom spore komentoval 
primátor Karol Kvál najprv slovami: „Vec budem konzul-
tovať s právnikmi. Neviem, prečo nepokračovali v prácach 
sami. Nemôžeme byť zodpovední za skutočnosť, že dielo 
nebolo vopred vykonané. Mesto neporušilo žiadnu povin-
nosť vyplývajúcu zo zmluvného vzťahu.“                     (kd) 

Ivan Zámečník: 
Chceme nastúpiť na druhú etapu revitalizácie
V utorok 14. októbra sme sa na aktuálny vzťah 
spoločnosti Nautilus, spol. s r.o. s mestom Senec 
opýtali jej konateľa Ing. Ivana Zámečníka. 

Práve ste rokovali s primátorom Senca Karolom 
Kválom a jeho zástupkyňou Helenou Nemcovou. Ste 
spokojný s výsledkom jednania?
Posunuli sme sa. 

Čo to znamená?
Našli sme nejakú možnosť spoločnej dohody.

Môžete konkretizovať?
Nechajte to na piatok, v piatok budeme mať ďalšie spo-
ločné cestovanie. 

O revitalizácii Slnečných jazier sa v Senci veľa dis-
kutuje. Je tu viacero metód – máme uzavretú zmluvu 

na prebagrovanie, hovorí sa o biologickom čistení. Vy 
ste chceli kal z  jazier odsávať. Aká je výhoda vašej 
metódy?
Tieto rôzne metodiky sme preberali už pred šiestimi 
rokmi. Bavili sme sa o tom za účastí rôznych zástupcov 
a vtedy sme sa dohodli na tom, že je to jedna z ciest. 
Samozrejme, že ciest môže byť niekoľko. Rozhodne, 
myslím si, aj z hľadiska ekonomického, aj z hľadiska 
pragmatického, ponúkame jednu z tých najpriechod-
nejších ciest.

Ešte pred vypršaním platnosti vašej zmluvy uzavrelo 
mesto Senec ďalšiu zmluvu na revitalizáciu so spo-
ločnosťou Bratislavské štrkopiesky. Ako ste to vtedy 
vnímali? Podnikli ste nejaké kroky?
Celkom som o tejto zmluve nebol informovaný. Vedel 
som, že nejaký takýto šum v pozadí je, ale zmluvu som 
ani nepoznal, ani som o nej nič podrobnejšie nevedel. 
A, samozrejme, naša zmluva platila a my tvrdíme dote-
raz, že platí. Nakoľko sme akceptovali to, že revitalizácia 
Slnečných jazier bola rozdelená do dvoch etáp: prvá 
etapa bolo odkanalizovanie a druhá prečistenie dna. Od-
kanalizovanie sa posúvalo a, pokiaľ ja som informovaný, 
jazerá boli odkanalizované zhruba koncom roka 2001. 
Preto sme sa ozvali koncom roka 2002, že chceme 
nastúpiť na druhú etapu a  v podstate to je celý predmet 
našich ďalších diskusií.

Áno, váš prvý kontaktný list bol z 9. decembra 2002, to bol 
presne pondelok po komunálnych voľbách. Ozvali by ste 
sa, i keby nedošlo k zmene na poste primátora mesta?
Samozrejme, pretože zmluva končila presne v decem-
bri 2002. Keďže bol začiatok decembra, vedeli sme, 
že zmluva sa nenapĺňa, a nemali sme nič iné okrem 
džentlmenských dohôd, chceli sme, aby sa to naplnilo 
aj papierovo. Celý cieľ bol jeden, posunúť zmluvu ďalej 
a chápať to ako druhú etapu, ktorá sa z hľadiska ekono-
mických potiaží nenaplnila v plánovanom období.

Stiahnete žalobu na mesto?
My sme sa dohodli, že budeme hľadať ďalší postup.

Ďakujem za rozhovor.                                               (kd)

Nautilus chce čistiť alebo náhradu za ušlý zisk

Expremiér Mečiar v Senci
Prehliadku seneckého okresu absolvoval 
v utorok 7. októbra predseda HZDS Vladimír 
Mečiar. V rámci výjazdu sa poslanec sloven-
ského parlamentu stretol na pôde Mestského 
úradu v Senci s vedením mesta. Primátor 
Karol Kvál ho oboznámil s aktuálnou situá-

ciou v okresnom meste. Bývalý slovenský 
premiér bol zvedavý najmä na rozvoj turizmu, 
poľnohospodárstvo, skúsenosti s prechodom 
kompetencií na obce. Verejného stretnutia, 
ktorému sa prizerala asi dvadsiatka občanov, 
sa zúčastnil aj exposlanec Ján Cuper. Počas 
dňa navštívila delegácia obce Bernolákovo, 
Chorvátsky Grob a Blatné.                         (kd)



SENČAN  č. 10/2003 7

Prezentácia BSK 
v roku 2004 - ponuka 

na spoluprácu!
V rámci podpory propagácie aktivít cestovného 
ruchu pripravuje Bratislavský samosprávny kraj pre 
rok 2004 prezentácie na zahraničných výstavách 
a veľtrhoch v spoluúčasti v národnom stánku Slo-

venskej republiky, pričom sa prednostne zameriava 
na susedné krajiny (Česko, Poľsko, Rakúsko), ale aj 
krajiny s vysokým trhovým potenciálom (Nemecko) 
a Belgicko (ponuka prezentácie pre krajiny pristupu-
júce do EÚ).
Cieľom účasti na podujatiach  je podpora návštev-
nosti  kraja  a priblíženie atraktívnosti jeho prostredia  
ako cieľového miesta pre dovolenkový pobyt . 
BSK má záujem osloviť a zapojiť do spolupráce čo 
najširší okruh subjektov pôsobiacich v cestovnom 
ruchu tak, aby návštevník získal komplexný obraz 

o ponuke kraja.  
Touto cestou Vám ponúkame spoluprácu pri tvorbe 
príťažlivej prezentácie v krajinách našich susedov pro-
pagáciou Vašich aktivít, poskytnutím informácií a propa-
gačného materiálu o produktoch CR v jazykových mu-
táciách  (nemecky, poľsky, anglicky). V prípade záujmu 
o túto formu prezentácie kontaktujte Bratislavský samo-
správny kraj, odbor regionálneho rozvoja a priestorového 
plánovania, oddelenie cestovného ruchu a cezhraničnej 
spolupráce, tel.02/55423138, kl.258, príp. na e-mail: 
cestovnyruch@region-bsk.sk                                (bsk)

Mestečko naše
prekrásne... 7. deň

Rozprávanie turistu zvaného 
Amurec

Nás Amurec má už zabalené kufre a po-
sledné vzácne chvíle v Senci by rád strávil 
v kľude a mimo diania veľkých vecí.
Lichnerova ulica znovu ponúka tú známu 
pohodu a prechádzka po nej je skutoč-
nou lahôdkou. Toto čaro nezostáva bez 
následkov a Amurca prepadne myšlienka 
– priniesť kyticu kvetov na mestské zastupi-
teľstvo, za to všetko, čo tu mohol zažiť.
Tie neuveriteľné chvíle s občanmi, Slnečné 
jazerá, Montostroj, Pivničný rad...
Žiaľ, ale radosť mu neustále ruší spomienka 
na zürišské jazero doma, kde ho za posled-
né roky vedenie mesta dalo obstavať tak, 
že sa človek k nemu vôbec nedostane. Tu 
v Senci je to ale inak, tu podobný problém 
neexistuje – a sám narátal až 40 možností 
vstupov k vode.
Chýbať mu bude aj dlhodobý územný plán 
Senca, ktorý denne mohol obdivovať vysta-
vený na námestí Senca.
Ach, aká to transparentnosť (!) v týchto 
lokalitách. A slzy boli už viditeľné. Túžba 
po domovine je silná, ale Senec je Senec! 
Vkradne sa Vám do srdca a po siedmich 
dňoch zistíte, že bez neho neviete žiť.
Takto sa rozcitlivený Amurec potáca a za-
staví ho až stĺp hanby, ktorý mu je zoči-vo-
či. Senecké námestie zalievajú lúče slnka 
(niekedy to robia polievacie autá) a náš tu-
rista objíma stĺp hanby, aby takto na chvíľu 
vychutnal aj čaro minulosti. Uniformovaný 
informátor pribieha k nemu. S úplne no-
vou virtuálnou víziou o synagóge, aby si 
nemyslel, že sa nič nedeje a že je všetko 
v poriadku. 
INFORMÁTORI INFORMUJÚ, ZBERAČI 
PAPIERA ZBIERAJÚ PAPIER, TIPUJÚCI 
TIPUJÚ, ZASTUPITEĽSTVO ZASTUPUJE, 
EKONÓMOVIA PRICHÁDZAJÚ A ODCHÁ-
DZAJÚ...
Nie každý deň ponúka Senec toľko. Hľa, už 
aj zberači kovov idú okolo, zhromažďujú sa 
a všetkým Amurec máva kyticou... Prídem 
o rok zase!

                                                Peter Sedala

F  E  J  T  Ó  N
Bicyklistov čoskoro zrovnoprávnia v do-
pravnej premávke na Slnečných jazerách 
s motoristami. Mestský úrad (MsÚ) v Senci 
vytvoril špeciálne pre nich projekt cyklo-
chodníka v areáli turistického strediska. Na 
prvú etapu už vedenie mesta získalo dotáciu 
od štátu a sčasti ju aj zrealizovalo. Vďaka 
1-miliónovej finančnej podpore projektu 
z ministerstva školstva položili asfaltový 
koberec na cca 1,2- kilometrovom úseku. Od 
Malinovej brány za „piatym jazerom“  až po 
chatu Slovenského rozhlasu. Nasleduje asi 
300-metrov zachovanej komunikácie, ktorú 
nie je podľa oddelenia výstavby MsÚ nutné 
rekonštruovať. Nanovo však museli vyasfal-
tovať záverečnú hrboľatú časť  až po bránu 
na juhu Slnečných jazier. Z päť metrov širokej 
vozovky ukroja v konečnej fáze dvojmetrový cyklistic-
ký pruh, ktorý označia vodorovnou čiarou a klasickým 
zvislým značením. Akonáhle sa zoženú chýbajúce 
financie, úrad otvorí druhú etapu výstavby trate. Mala 
by viesť pozdĺž pláže na Slnečných jazerách – Juh až 

ku vchodu nad Drevenou dedinou. Existujúci chodník 
pre chodcov rozšíria a vyznačia. Do budúcna sa plá-
nuje rekonštrukcia Hečkovej ulice v úseku od Drevenej 
dediny po Rybársku. Uvažuje sa s jej zjednosmerne-
ním a vytvorením samostatného jazdného pruhu pre 
cyklistov.                                                               (kd)

Asfaltujú cestu okolo Slnečných jazier

Matičiari vo Viedni
Zástupcovia Miestneho odboru Matice slovenskej 
(MS) Bratislavského kraja sa stretli 17. septembra 
vo Viedni. V chráme sv. Karola si ekumenickou 
slávnosťou pripomenuli 155, výročie vzniku prvej 
SNR. Odtiaľ za zvukov hudby MV SR, čestnej stráže 
prezidenta SR, prešli k pamätnej tabuli, ktorá v centre 
hlavného mesta Rakúska významnú udalosť pripomí-
na. Po zahratí rakúskej hymny odzneli v podaní Evy 
Kristínovej prekrásne verše Básnika. V slávnostnom 
prejave predseda MS Markuš podčiarkol význam 
tohto činu pre samourčenie Slovákov a formovanie 

slovenskej štátnosti. Význam tejto udalosti vysoko 
vyzdvihol i prezident SR Rudolf Schuster v príhovore 
a pozdrave zúčastneným, ktorý v jeho mene prečítal 
jeho poradca. 
Slávnosti sa zúčastnil i veľvylanec SR vo Viedni 
a predseda slovensko – rakúskej spoločnosti. Milé 
bolo vystúpenie zástupcov Myjavy v tradičnom my-
javskom kroji.  Po odznení veršov za sprievodu hudby 
MV zaspievaním hymnickej piesne „Kto za pravdu 
horí“ sa slávnosť skončila.
Zúčastnení ďakujú za sponzorstvo Kafilérii, a.s. Senec 
a Ing. Petrovi Valovi.

                                                           MO MS v Senci

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) sa koncom sep-
tembra prezentoval na trojdňovej výstave cestovného 
ruchu Tour + Travel Varšava 2003 ako spoluvysta-
vovateľ v slovenskom národnom stánku. Jedenásty 
ročník podujatia, charakterizovaného ako najvýznam-
nejšia výstava cestovného ruchu na poľskom trhu, sa 
uskutočnil  v Paláci kultúry a vedy v centre Varšavy. 
V tomto roku boli partnerskými krajinami - zahranič-
ným hosťom výstavy krajiny Maroko a Slovensko.
V sprievodnom  programe výstavy bola tlačová  kon-
ferencia Slovenskej agentúry pre cestovný ruch s poľ-
skými novinármi, Slovenský večer spojený s kultúrnym 
programom a recepciou a slávnostné otvorenie „Dní 
slovenskej kuchyne vo Varšave“. V národnom stán-
ku SR sa uskutočňovali počas výstavy ochutnávky 

a predvádzanie ľudových remesiel a ľudovej hudby. Do 
ochutnávky slovenských špecialít prispel BSK vínom 
z Malokarpatského regiónu.
Záujem návštevníkov stánku BSK sa orientoval na 
ubytovacie možnosti kraja, programy pre skupiny, 
mládež a pobyty detí, možnosti kongresového cestov-
ného ruchu, ponuku silvestrovských pobytov, ponuku 
kultúrnych a športových podujatí, pútnické miesta, 
historické pamiatky, podmienky pre cykloturizmus 
a ďalšie zaujímavosti  poznávacieho turizmu.  
Záujemcovia o spoluprácu so zástupcami cestovných 
agentúr a turistických kancelárií z Poľska, ale aj z Ukra-
jiny, Bieloruska, Ruska, Maďarska a Francúzska,  môžu 
kontaktovať BSK na tel. čís.02/5542 3138 kl. 258 príp. na 
e-mail adrese: cestovny.ruch@region-bsk.sk        (bsk)

BSK na výstave cestovného ruchu v Poľsku
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Výtvarníci v galérii 

Galéria Mestského kultúrne strediska hostila od 
29. septembra Gabrielu Prokšovú a jej „Maľby“.

Expozícia „Zlomky vízií“ Františka Petrleho, kto-
rý pochádza z obce Réca, bola súčasťou bohaté-
ho programu Dní Alberta Molnára Szencziho.
(Viac v budúcom čísle Senčana.)

Koncertovali pre
deti z onkológie
S úsmevom bojovať proti rakovine 
sa v nedeľu 12. októbra pokúsili 
umelci zo Senca, za pomoci svojich 
celoslovensky známych kolegov. 
Do benefičného koncertu vyústila 
spolupráca detí zo speváckeho 
zboru Radosť (ako dirigentka 
mala premiéru Monika Vojtková) 
so seneckými spevákmi Milly 
a Kamilom Gašparom. Program 
svojou prítomnosťou obohatili Ingola, 
Janka Daňová s Petrom Justinom 

Topolským, Maja Velšicová 
a začínajúca speváčka z Nitry 
Brigita. O nenútený kontakt 
s publikom sa postaral 
moderátor Richard Vrablec. 
Koncertom interpreti nielenže 
divákov zabavili, ale najmä 
pomohli nemocným deťom. 
Výťažok zo vstupného 16 
040 Sk putoval na Detskú 
onkológiu na bratislavských 
Kramároch. Podujatie orga-
nizovalo Mestské kultúrne 
stredisko, agentúra Camillius 
a spevácky zbor Radosť.
                                        (kd)

Na benefíciu do Senca prišiel 
s Jankou Daňovou neočakávane 
Peter Justin Topolský.

(najpredávanejšie knihy v seneckých kníh-
kupectvách za mesiac október 2003)

Kníhkupectvo Effect
1. Táňa Keleová - Vasilková: Manželky
2. Richard Karlson: Netrápte sa 
    pre maličkosti
3. Sharamon: Drahé kamene

Kníhkupectvo Lassú – Agárdi
1. Kate Martinová: Falošné sľuby
2. Jamie Oliver: Šéfkuchár bez čapice
3. Haggard: Prsteň kráľovnej zo Sáby

Kníhkupectvo Pergamen
1. Disney: Pigletov veľký film
2. Joanne Harrisová: V zajatí prílivu
3. Rosamunde Pilcherová: September

KNIŽNÁ HITPARÁDA

Na Playback Dancing Show sme do kultúr-
neho domu v Senci vstupovali bez očaká-
vaní. S tým, že zábava bude stáť a padať na 
účinkujúcich deťoch. Do víru hudby vniesla 
publikum provokujúca Shakira alias Milly, 
ktorá sa neskôr chopila moderátorského mik-
rofónu. Vysokú latku vzápätí nasadil energic-
ký Kmeťo Band. „Bubamara“ sympatických 
chlapíkov nadnášala zo sedadiel. Po nich sa 
na javisku začali striedať deti, ale objavili sa 
aj tínejdžeri. Javiskovým vystúpením dotvára-
li hity slávnych spevákov a skupín - Shakiry, 
Jennifer Lopez, Natalie Oreiro, Atomic Kitten. 
Všetko, čo sa dialo na javisku, sledovala po-
zorne porota. Na obdobné súťaže nie sme 
až tak zvyknutí, mohli sme si domyslieť, čo 
porotcovia bodovali najviac. Či hodnovernosť 
napodobovania interpreta, fyzickú podob-
nosť, mimiku, choreografiu alebo náročnosť 
sprievodného programu. Nám sa do pamäte 

vryl senecký Eminem, ktorý svojím pohy-
bovým umením strhol divákov. Pesničková 

pasáž z muzikálového filmu Rebelové zaujala 
štýlovými kostýmami, krovím tanečníc a pre-
myslenou koncepciou výstupu. Zabudnúť 
sa nedá ani na moment, keď s hlasom a vý-
razom dospelej Ilony Csákovej  dievčatko 
ukážkovo artikulovalo: „Konečne buď chlap!“ 
Ak sa stretnú na javisku šikovné deti, nie je 
možné nudiť sa. Aj keď sa niektoré pri kopíro-
vaní svojich idolov nevyhli dospeláckym (dis-
kutabilným) tanečným prvkom. A konečné 
poradie? 1. Katarína Zemanová (I. Csaková), 
2. Martina Čimborová (G. Halliwell), 3. Artur 
Méry (Eminem).                                                           (kd)

Budúce spevácke hviezdičky uviedol Kmeťo Band

Kmeťo Band so seneckými TATU a ďalší-
mi deťmi z Playback Dancing Show.

Katarína „Ilona“ Zemanová.

Hľadá sa mama a oco
Občianske združenie Návrat sa už 10 rokov snaží 
nájsť pre opustené deti v det-
ských domovoch mamu a otca, 
vrátiť ich do rodinného prostre-
dia, ktoré je najvyhovujúcejšie 
pre zdravý vývoj detí. Pod 
názvom Hľadá sa mama a oco 
zahájil Návrat celoslovenskú 
kampaň, ktorej súčasťou je 
literárna súťaž pre deti. Témou 
sú opustené, nechcené deti. Ich 
osudy sú často neľahké. Aj keď 

v detskom domove majú dostatok jedla, pitia, oble-
čenia, hračiek, chýba im láska, blízka osoba, istota. 
Najlepším riešením pre ne je nájsť im novú rodinu. 

Návrat zorganizovali pilotný se-
minár, ktorého sa okrem žiakov 
8. triedy zúčastnili pracovníci 
všetkých slovenských centier 
Návrat a ich dobrovoľníci. Títo 
potom budú poriadať semináre 
na školách a na celom území 
Slovenska. Počas seminára je 
žiakom navodená atmosféra, 
že ich opustili rodičia, že ostali 
sami. Stratili všetko, čo doteraz 

mali, myslia sa tým istoty, pocity, emócie, ako sú 
láska, bezpečie, mama, otec, brat, starí rodičia. 
A zostanú len veci, ktoré sú nahraditeľné. Potom si 
prezrú film o prežívaní dieťaťa v detskom domove, 
vypočujú si skutočný príbeh opusteného chlapca 
a môžu reagovať. Čo by robili, keby sa to stalo im, 
ako by sa cítili, čo by potrebovali, čo by im asi po-
mohlo. Na záver deti hľadajú východisko a pochopia, 
že týmto východiskom je rodina. 
Do literárnej súťaže sa môžu zapojiť deti druhého 
stupňa ZŠ a deti prvých štyroch ročníkov osem-
ročných gymnázií. Podmienky súťaže sú na školách 
k dispozícii u učiteľov slovenského jazyka, alebo na 
www.adopcia.sk                           Mária Kerekešová
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Umelecký víkend v Mosonyi
Vďaka rámcovej družobnej zmluve medzi mestami 
Mosonmagyaróvár a Senec zorganizovalo Poradenské 

centrum Filip v dňoch 4. až 5. októbra 2003 pre deti 
výlet do Maďarska. Cieľom tohto výletu bolo ukázať 
deťom kultúrne a historické pamiatky našich južných 
susedov a upevniť vzájomné priateľské kontakty. Pri 
organizovaní výletu nám vyšiel v ústrety a nezištne 
pomohol poslanec mestského zastupiteľstva Ladislav 
Nádaský. Prijatie na mestskom úrade viceprimátor-
kou bolo diplomatické a príjemne nás prekvapilo jej 
pohostinstvo. Veľmi sympatická a priateľská bola aj 
pani Eleky, ktorá má na mestskom úrade na starosti 
zahraničný styk. Zabezpečila nám sprievodkyňu, 
ubytovanie a stravovanie. Sprievodkyňa z privátnej 
turistickej informačnej kancelárie nás sprevádzala do 
galérie, múzea, hradu, kúpeľov, kostolov a poskytla 
nám odborný výklad k historickým pamiatkam mesta. 
Naše deti prežili podnetný, zmysluplný a umelecký 
víkend, s ktorým boli veľmi spokojné. Maďarským 
hostiteľom zaň poďakovali umeleckými výrobkami, 
ktoré zhotovili v seneckej artdielni.                                     

Tanečníci zaujali Grékov 
Grécky Agrinion sa vždy koncom augusta ponorí do 
folklórného šatu. Z celého sveta prichádzajú do mesta 
súbory národnostných menšín, ktoré si v druhej 
domovine zachovávajú zvyklosti svojich predkov. 
Atmosférou medzinárodného sympózia  žije celé 
mesto. Tohto roku ju okúsili Chorváti zo Slovenska 
či Slováci z Maďarska. Na svoju, za posledné obdo-
bie, najvýznamnejšiu cestu sa vydal aj chorvátsky 
folklórny súbor z nášho rakúskeho partnerského 
mesta Parndorf. A s nimi aj Senčania, ktorí tancujú 
za farby seneckého SETAS-u a chorvátsko-rakúskej 
Lastavice, (pod umeleckým 
vedením Milorada Samardžija) 
zároveň. Takmer 40 hodinová 
cesta do južanskej krajiny 
stála podľa Moniky Szulányo-
vej za to. „Priamo na festivale 
bola atmosféra vynikajúca. 
Trému sme mali pred prvým 
vystúpením. Nevedeli sme, 
aká bude reakcia,“ spomí-
nala na obavy s tanečníkom 
Michalom Chrapčiakom. 
Počas celého pobytu tešili 
Grékov ukážkami folklóru, 
každý večer dvakrát.  Zrejme 
mimoriadne, keďže Lastavica 
ako jediný zúčastnený súbor 
získal pozvanie aj na budúci 

ročník festivalu. Vyvrcholením bol prezentačný sprie-
vod mestom. Trval od ôsmej večer a na grécku večeru 
sa tanečníci dostali až o druhej ráno. Všade prítomná 
energia uchvátila šéfku súboru SETAS Renátu Ma-
darászovú, ktorá mladých Senčanov na ceste spre-
vádzala. „Keď sme prišli z vystúpenia, nálada bola 
všade rozptýlená. V ubytovniach sme sa večer stretli 
a zabávali. Každý niečo ukázal z toho svojho, každý 
sa zapájal. Spoznali sme kultúry rôznych národov.“ 
Seneckí tanečníci na medzinárodnej scéne privoňali 
gréckej tanečnej kuchyni. Možno nás na jednom z naj-
bližších tanečných vystúpení v Senci niečím prekva-
pia.                                                                       (kd)

Festival
Ženský spevácky zbor MO MS v Senci pod vedením 
Fridricha Kolaroviča sa 11. októbra zúčastnil III. Okresnej 
prehliadky speváckych zborov a speváckych skupín 
tretieho veku v Suchej nad Parnou. Predniesol šesť 
ľudových piesní. Na záver speváčky precítene zaspievali 
skladbu „Slovensko moje...“. Prehliadky sa zúčastnili 
spevácke zbory zo Suchej nad Parnou a Cífera, spevácka 
skupina Relax, Križovany, folklórna skupina Blavanka 
z Jaslovských Bohuníc, zbor Hrnčárovan z Hrnčiaroviec 

nad Parnou a spevácky zbor Věra z Břeclavi-Poštornej. 
V dva a pol hodinovom programe odzneli piesne duchov-
né, ľudové v rôznych úpravách, ale aj piesne G. Dusíka, 
G. Verdiho a M. Cimattiho. Na záver všetky zbory spoloč-
ne zaspievali pieseň „Aká si mi krásna“ od E. Suchoňa. 
Speváckym zborom poďakoval zástupca Krajskej rady 
JDS a predseda Okresnej organizácie JDS odovzdal 
diplomy dirigentom jednotlivých zborov.
Ďakujeme pánovi dirigentovi F. Kolarovičovi a členkám 
speváckeho zboru za dôstojnú reprezentáciu mesta Se-
nec.                                                      Jarmila Ožvaldová

Záujem o prednášky 
v knižnici rastie

Ezoterika sa teší v Senci veľkej popularite. Na be-
sede s Ing. Janou Ružovou o liečivej sile polodra-
hokamov sa v galérii Mestského kultúrneho stre-
diska tiesnila vyše päťdesiatka hostí. Prednášku 
si v stredu 15. októbra prišli vypočuť Senčania, 
ktorým termíny čakra a biorytmus niečo hovoria. 
Preto neprekvapuje, že stretnutie s odborníčkou sa 
pretiahlo na takmer tri hodiny. Pravidelné besedy 
v MsKS organizuje Kníhkupectvo Effect v spolu-
práci s Mestskou knižnicou v Senci.                (kd) 

Úspech Senčaniek nemá 
v histórii obdobu

Najúspešnejších detských recitátorov Bratislav-
ského kraja reprezentovali na Hviezdoslavovom 
Kubíne 24. až 26. septembra dve žiačky Základnej 
školy na Tajovského ulici v Senci. Na 49. ročníku 
celoslovenskej prehliadky amatérskeho prednesu 
v Dolnom Kubíne vystúpila žiačka 8.ročníka 
Simona Horváthová (poézia) a bývalá žiačka 9. 
ročníka Petra Pálfyová (próza). Tomuto úspechu 
predchádzala dlhodobá príprava. V posledných 
rokoch sa žiačky zúčastňovali krajskej súťaže 
Hviezdoslavovho Kubína. Zásluhu na ich úspechu 
má okrem učiteľov slovenského jazyka, Márie 
Bertokovej a Márie Ingeliovej, i lektorka prednesu 
poézie a prózy, učiteľka ZUŠ Senec, ktorá sa im 
dlhodobo venuje, Monika Macháčková.
Veľkým úspechom každej školy je účasť aspoň 
jedného žiaka na prestížnej celoslovenskej pre-
hliadke. V histórii Hviezdoslavovho Kubína sa 
ešte nestalo, aby z jedného okresu, z jedného 
mesta, z jednej školy boli úspešné v jednom roku 
dve žiačky. Práve preto je tento úspech nevšedný 
a ojedinelý. 
Obe patria medzi 20 najtalentovanejších detských 
recitátorov, ktorí boli za výnimočné recitačné 
výkony v uplynulom roku odmenení účasťou na 
nesúťažnej prehliadke detských recitátorov. Dol-
nému Kubínu sa predstavili v dvoch režírovaných 
a komponovaných programoch.
Dievčatám, škole i pedagógom blahoželám a že-
lám mnoho podobných úspechov.
                                            Mgr. Mária Bertoková

Aj výtvarný odbor
Od novembra otvára Súkromná základ-
nás umelecká škola Renaty Madarászo-

vej výtvarný odbor. Záujemcovia sa 
môžu hlásiť každú stredu od 16. do 18. 
hodiny v sídle školy na Kollárovej ulici 
(budova MŠ).
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Medzinárodný úspech ZŠ 
A. Molnára - Szencziho 

Pred dvoma rokmi sa Základná škola s vyuč. 
jaz. maď. v Senci zúčastnila na medzinárodnej 
štúdii PIRLS. Progress in International Reading 
Literacy Study je štúdia, ktorá sleduje čitateľskú 
gramotnosť 9-10-ročných žiakov 4. ročníka.
ZŠ VJM Alberta Molnára Szencziho z celkového 
počtu zúčastnených škôl 150 na Slovensku 
obsadila výborné 8. miesto (s celkovým počtom 
bodov 572). Toto číslo školu zaraďuje medzi 
školy s vysokou čitateľskou gramotnosťou. Z 15 
žiakov až traja získali 615 bodov, čo je zároveň 
najvyššia úroveň, ktorú bolo možné v štúdii 
dosiahnuť.
Cieľom projektu bolo zachytiť trendy v čítaní detí 
a porovnať ich na medzinárodnej úrovni. Výskum 
prebieha pod záštitou IEA. Národným koordinač-
ným centrom štúdie PIRLS na Slovensku je Štát-
ny pedagogický ústav v Bratislave. Na výskume 
sa zúčastnilo 35 krajín sveta. Hlavné testovanie 
sa uskutočnilo 14.-31. mája 2001 na 150 ZŠ. 
Vzorka škôl bola vybraná tak, aby boli splnené 
kritériá reprezentatívy. Na projekt vybrali 4.B 
triedu s 15 žiakmi pod vedením triednej učiteľky 
Mgr. Evy Klenovičovej.
Štúdia bola zameraná na výskum čitateľskej 
gramotnosti - schopnosti porozumieť a používať 
také písomné jazykové formy, ktoré vyžaduje 
spoločnosť. Prebiehal v troch fázach: 1. Proces 
porozumenia: porozumenie informácií, vyvodiť 
záver, interpretácia a integrácia myšlienok, skúma-
nie a kritické hodnotenie obsahu, jazyka a prvkov 
textu. 2. Ciele čítania: pri dvoch typoch textov: a) 
pri literárnych textoch, b) pri informačných tex-
toch. 3. Čitateľské návyky a postoje. Pri testovaní 
sa použili testovacie zošity a dotazníky. Každý zošit 
obsahoval dva texty (literárny, informačný). 
Základné zistenia o výkonoch žiakov SR v me-
dzinárodnom kontexte sú nasledovné:
1.) Výkony žiakov SR v čítaní zaradili Slovensko 
v rámci zúčastnených krajín na 20. miesto.
2.) Najlepšie výsledky v čítaní dosiahlo Švédsko, 
ďalšie krajiny, ktoré dosiahli lepší výsledok, boli 
napr. Holandsko, Anglicko, Bulharsko, Maďar-
sko, ale aj Česká republika. 
3.) Horšie výsledky ako žiaci SR dosiahli v kraji-
nách: Izrael, Slovinsko, Nórsko, Argentína a iné.
4.) V SR, ako aj v ostatných zúčastnených krajinách 
mali dievčatá lepšie výkony v čítaní ako chlapci.

Mgr. Eva Klenovičová
ZŠ s vyuč. jaz. maď. A. Molnár Szencziho v Senci

Termín „Európsky deň“ seneckí školáci dôverne 
poznajú. Pomenovali tak jeden vyučovací deň, počas 
ktorého sa s každodenným bežným režimom školy 
môžu rodičia zoznámiť na vlastnej koži. Počas 2. Eu-
rópskeho dňa rodičov a škôl 9. októbra otvorili triedy  
na Základnej škole (ZŠ) na Mlynskej ulici. Dospelí si 
mohli odpozorovať, akým štýlom učitelia v piatych až 
deviatych ročníkov vyučujú, na čom bazírujú, čo vedia 
priamo na hodine oceniť. ZŠ na Mlynskej navštevuje 
približne 650 žiakov, no rodičov sa na Európsky deň 
zavítalo podstatne menej. Podľa riaditeľky školy Mgr. 
Emy Petrovičovej však na pozvanie zareagovalo viac 
ľudí než vlani. Rodičia sa na mieste mohli dozvedieť 
aktuality zo života školy, nadviazať kontakty s uči-
teľmi i medzi sebou. Napríklad aj v rámci športových 
stretnutí v školskej telocvični medzi učiteľmi a žiakmi. 
Napríklad otcovia jedného ročníka si zahrali futbalový 
zápas. V zborovni sme zastihli matku JUDr. Katarínu 
Slováčekovú, ktorej syn navštevuje na Mlynskej 5. 
A. „Ako rodičia sme sa spolupodieľali na organizo-
vaní tohto dňa.  V podstate je Európsky deň takým 
zbližovaním pedagógov s rodičmi. Vždy je potrebná 
spolupráca učiteľa a rodiča. Keď sme účastní na 
otvorenej hodine, tak v podstate prenikáme do me-
todiky.“ Dospelí mohli pobudnúť na akejkoľvek, bežne 
prebiehajúcej hodine, ktorú si vybrali. Či už išlo o vy-
učovanie cudzích jazykov alebo ostatné humanitné 
a prírodovedné predmety. „Začala som s angličtinou 
a niečo som sa podučila. Bola som na hodine anglič-
tiny a naučila som sa predprítomný čas,“ podelila sa 
o skúsenosť Silvia Bednárová.  „Rada chodím do tejto 
školy, sú tu perfektní rodičia, fundovaní pedagógovia. 
Môj syn sem prestúpil a sme spokojní.“ Rodičia sa 
počas Európskeho dňa mohli stretnúť so školským 
psychológom, navštíviť otvorenú besedu k voľbe bu-
dúceho povolania. „Pre mňa osobne je veľmi veľkým 
obohatením stretnúť sa tu s ľuďmi, ktorí majú záujem 

pre školu čosi spraviť,“ zdôveril sa predseda Aktívu 
rodičov pri ZŠ Roman Voško. Sám dúfa, že do budúc-
na zrastie záujem o poobedňajšie tvorivé dielne.  (kd)

Na Mlynskej vyučovanie za účasti rodičov

Chlapci demonštrovali na otvorených tvorivých 
dielňach, že dokážu naprogramovať a rozhýbať 
skladačky lega.

Rodičia mohli 
počas otvore-
ného dňa vidieť, 
že výučba bež-
ných školských 
predmetov, ako 
je matematika, 
fyzika či chémia,  
prebieha pri po-
čítačoch.

Farebná jeseň
„Lastovičky na odletu, koniec babiemu letu.“ 
A jeseň je opäť tu! Ročné obdobie, ktoré ma 
svoje každoročné čaro. Rôznorodosť farieb, 
zlatohlávky stromov, bohatá úroda – nepostrá-
dateľné plody týchto mesiacov očaria každého 
milovníka prírody.
Najmä naše deti – žiakov ZŠ s vyučovacím ja-
zykom maďarským Alberta Molnára Szencziho 
a ich učiteľov, výchovných pracovníkov. Stali 
sa autormi krásnych a zaujímavých ručných 
prác výstavy „Jesenná nálada“, ktorá si získala 
popularitu a záujem priateľov, rodičov a náv-
števníkov školy. Každý sa mohol pokochať 
krásou vystavených predmetov 
a zároveň obdivovať nápaditosť 
a šikovnosť detských rúk. Ako 
sa všetko začalo? Stačilo sa 
spýtať žiakov, či sú schopní vy-
tvoriť okrasné predmety z darov 
jesennej prírody. Deti, ktoré mali 
väčšiu zručnosť a záujem, moti-
vovali i ďalšie. Do prípravných 
fáz - zberu prírodného materiálu 
sa zapojili aj rodinní príslušníci. 
Robili to s radosťou. Práca 
sa začala a výtvory „mladých 
umelcov“ sa držali v tajnosti 
až do zahájenia výstavy. Pri 

posledných úpravách sme prežívali hrejivý 
pocit z úspešnosti mladých talentov. Najkrajšie 
práce boli, samozrejme, ocenené a všetky deti 
sladko odmenené. To bolo radosti!
Záujemcom by sme poradili: Keď vonku fúka 
jesenný vetrík, poberte sa do prírody, parkov, 
záhrad a lesov. Usilovne sa pustite do zberu 
rôznych plodov, tráv a kvetín. S troškou fantá-
zie a v kombinácii s ďalšími prírodnými látkami, 
predmetmi sa Vám bude určite dariť. Pomôžu 
Vám aj publikácie pre šikovné ruky „Farebné 
nápady“. Domácim kutilom – majstrom touto 
cestou prajeme radosti a vytrvalosti. Nezabud-
nite: „Práca má horké korene, ale sladké ovo-
cie“.                                                             (da) 

Chcel by som sa spýtať vedenia mesta, 
kedy mieni niečo spraviť s dlažbou červe-
nej farby pred mestským kultúrnym stre-
diskom? Nakoľko aj pri slabom daždi, pri 
slabom snehu sa stáva klzkou a „smrteľne 
nebezpečnou“ pre chodcov. Je len otáz-
kou času, kedy si nejaký starší človek zlo-
mí ruku alebo nohu. Kto si to potom zobe-
rie na zodpovednosť?                             P.E.

O  T  Á  Z  K  A
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Po takmer polročnej odmlke od prvej etapy tvorby mono-
grafie o Senci a jeho blízkom okolí, ktorú by sme pokojne 
mohli nazvať obdobím vrcholného entuziazmu a srdeč-
ných predsavzatí, je nutné premietnuť občanom mesta 
obraz aktuálneho stavu. V čase prvého avíza sme v Sen-
čanovi predostreli základné kontúry plánu písania knihy, 
predovšetkým v rovine časových dimenzií. Práve preto je 
dnes, skoro tri štvrte roka pred očakávaným ukončením 
samotného písania, azda aj trochu predčasné vysloviť 
slová záverečného hodnotenia práce. Tak ako vyvolal 
slávnostný prípitok so želaním úspešnej tvorby úsmevy 
na tvárach autorského kolektívu, môže byť táto fáza 
pokojne označená za navonok hluchú, bez akýchkoľvek 
veľkolepostí a bulvárov. Možno tento stav na prvý pohľad 
vyvoláva u niektorých nedočkavých lokálpatriotov ná-
znaky podozrenia, či predsavzaté ciele neboli len holým 
výkrikom do tmy. Pravda je však oveľa jednoduchšia. Au-
torský kolektív sa v rámci svojich možností plne sústre-
ďuje na spisovateľskú činnosť, vrcholí zhromažďovanie 
podkladového materiálu z archívov a knižníc, odoberajú 
sa posledné vzorky prírodnín a vyhodnocujú dáta pre 
štatistickú evaluáciu. Myslím, že je lepšie, keď sa prispie-
vatelia knihy venujú v tejto etape viac samotnému písaniu 
ako zbytočnej a prehnanej propagácii a glorifikácii.
Sám som si len ťažko našiel čo i len trochu času a priesto-
ru pre tento príspevok, keďže ako u každého z autorov 
nastupujú okrem bežných pracovných a rodinných po-
vinností nové a obsiahle starosti s tvorbou monografie. 
Aký je teda aktuálny stav? Každý z editorov sa okrem 
všeobecných a triviálnych problémov borí s mnohými 
ťažkosťami špecifickými pre jeho kapitolu. Preto by sme 
cteným čitateľom predstavili jednotlivé celky knihy očami 
svojich zástupcov, aby tak navodili situáciu nanajvýš 
aktuálnu. V jednotlivých číslach Senčana sa postupne 
dotkneme problematiky týchto nosných kapitol spolu 
s jej autormi a zodpovednými riešiteľmi:

Prírodné pomery (P. Fedor) 50 strán
(J. Balkovič, P. Fedor, J. Maglocký, J. Nádašský, L. Varga)
Historický prierez (E. Oberhauserová) 70 strán
(J. Conortová, B. Juráková, T. König,  H. Oberhauserová, 
G. Strešňák, B. Venerčanová)
Priestorový a stavebný rozvoj mesta (M. Kožuch) 15 
strán
(J. Buček, M. Kožuch, M. Kožuch)
Hospodárstvo a služby (J. Buček) 40 strán
(J. Buček, M. Kožuch, M. Kožuch, B. Venerčanová)
Samospráva mesta a jeho administratívne funkcie (J. 
Buček) 40 strán
(J. Buček, M. Kožuch, M. Kožuch)
Obyvateľstvo (M. Poláková) 50 strán
(M. Kožuch, M. Poláková  L. Vojtek,)
Kultúrno-spoločenský a športový život (M. Poláková) 
40 strán

(V. Jurina, D. Ondrejovič, M. Poláková).

Pre pripomenutie si dovolím opäť menovať členov autor-
ského kolektívu:

Editori:
RNDr. Ján BUČEK, PhD., Prírodovedecká fakulta Univerzi-
ty Komenského, humánny geograf
RNDr. Peter FEDOR, PhD., Prírodovedecká fakulta Univer-
zity Komenského, zoológ 
Mgr. Michal KOŽUCH, Prírodovedecká fakulta Univerzity 
Komenského, humánny geograf
PhDr. Helena OBERHAUSEROVÁ, Gymnázium Antona 
Bernoláka v Senci, pedagóg, historik
p. Margita POLÁKOVÁ, Mestská knižnica v Senci, kni-
hovníčka

Ostatní autori a prispievatelia:
RNDr. Juraj BALKOVIČ, PhD. (Prírodovedecká fakulta UK 
v Bratislave, pedológ, geobotanik)
Mgr. Jana CONORTOVÁ (pedagóg)
p. Miroslav GURYČA (zdravotník)
p. Nora IZSÁKOVÁ (knihovníčka) 
Mgr. Beata JURÁKOVÁ (pedagóg, historik)
Mgr. Vladimír JURINA (kňaz) 
Mgr. Tomáš KŐNIG (archeológ, Filozofická fakulta Univer-
zity Komenského)
Mgr. Miroslav KOŽUCH (Prírodovedecká fakulta Univerzity 
Komenského, kartograf)
Ing. Ján MAGLOCKÝ (pedagóg, dendrológ) 
RNDr. Ján NÁDAŠSKÝ (geológ, pedagóg) 
Prof.  ThDr. Dušan ONDREJOVIČ (evanjelický farár 
Mgr. Gábor STREŠŇÁK (archivár)
p. Lukáš VARGA (Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave) 
Mgr. Božena VENERČANOVÁ (pedagóg, Základná škola 
v Senci)
Ing. László VOJTEK, CSc. (technik)
p. Peter SEDALA (fotograf - obálka knihy, fotografie)

Naše mesto disponuje pomerne výrazným intelektuál-
nym potenciálom, dostačujúcim pre úspešné zvládnutie 
tvorby knihy. Veď často ide o ľudí, ktorí majú s podob-
nými projektmi vlastné skúsenosti, sú autormi alebo 
spoluautormi viacerých odborných publikácií. Samotnú 
hodnovernosť prezentovaných poznatkov potvrdia priro-
dzene aj recenzenti, ktorých sme získali aj z popredných 
vedeckých a akademických inštitúcií. 
V neposlednom rade si však dovolíme opäť apelovať na 
širokú verejnosť, lokálpatriotov aj starých Senčanov, 
aby sa s nami podelili o svoje skúsenosti, fotografie a 
pamäte, ktoré by určite mohli obohatiť našu monografiu. 
Čas však beží a ak chceme dodržať termín vydania knihy, 
treba určite konať. Akúkoľvek iniciatívu uvítame a radi sa 
s Vami skontaktujeme v redakcii Senčana.
                                                     RNDr. Peter Fedor, PhD.

Monografia o Senci – pár slov k pripomenutiu Opäť odber krvi v Senci
Funkcionári Miestneho spolku Slovenské-
ho Červeného kríža v Senci zorganizovali 
už po tretíkrát v tomto roku odber krvi pria-
mo v Senci. K odberu krvi prišlo rovných 
70 občanov, no krv z nich mohlo darovať 
„len“ 51, nakoľko devätnásť ľudí v deň od-
beru krv darovať nemohli pre rôzne menšie 
zdravotné problémy. 
Potešiteľné bolo, že k svojmu prvému da-
rovaniu krvi prišlo 18 občanov, z toho 12 
študentov Gymnázia A. Bernoláka v Senci.
Aj pri tejto akcii darovali krv darci, ktorým 
bude udelená plaketa „za darovanie krvi 
– za záchranu života“. Bronzová Ingrid 
Botlíkovej, strieborná Monike Kerekovej 
a zlatá Viole Kválovej. 

16. októbra 2003 darovali krv bezplatne: 
Edita Antalová (2-krát), Kristína Bara-
nyiová (1), Stanislav Botka (62), Ingrid 
Botlíková (10), Milada Čambalová (8), 
Imrich Csenkey (43), Atilla Csuka (16), 
Ladislav Deák, st. (70), Adam Dedič (1), 
Adriana Egyedová (12), Štefan Farkaš 
(1), Mária Filová (12), Marta Filová (5), 
Michal Folkman (1), Ildiko Gabrielová 
(12), Jarmila Gálová (38), Mária Gla-
vaničová (23), Margita Halászová (6), 
Zoltán Horáček (14), Ladislav Horváth 
(15), Štefan Juhász (23), Edita Kalma-
rová (21), Monika Kereková (20), Anna 
Kolembusová (9), Július Kongyik (3), 
Viola Kválová (30), Helena Lengyelová 
(16), Terézia Manoová (43), Petra Ma-
zuchová (1), Eva Meszárošová (2), Eva 
Mošteňanová (18), Ladislav Nagy (13), 
Mgr. Lucia Nemečková (3), Bohumil 
Očkay (78), Peter Piroška (6), Miroslav 
Piverček (31), Erika Rajtová (2), Elena 
Ravaszová (1), Anna Riková (13), Pavol 
Sekereš (31), Jaroslav Skácel (1), To-
máš Skurák (36), Michaela Supuková 
(2), MUDr. Pavol Šilhar (48), Štefan 
Šulák (16), Milan Švorc (43), Rudolf 
Takács (21), Elena Tanacsová (1), Ivana 
Turnerová (2), Pavol Vojčák (52), Jozef 
Zmajkovič (55). 
Všetkým vyslovujeme poďakovanie za dar 
krvi, ktorú mnohí darcovia darovali cielene pre 
mladú pacientku Ľubicu Petrášovú.        (red)

Október si v stredu 
15. októbra uctil 
Slovenský Červený 
kríž (SČK) v Senci. 
Zorganizoval sláv-
nostné posedenie 
svojich seniorských 
členov. Predseda 
SČK Miroslav Guryča 

a predsedníčka Zboru pre občianske záležitosti A. 
Legindiová pozvali do priestorov Základnej školy na 
Tajovského sedemdesiat a viacročných členov senec-
kého SČK. K prítomným sa prihovoril riaditeľ územ-
ného spolku SČK pre Bratislavu – okolie Dr. Rudolf 
Brünnler. Podvečer spríjemnili prítomným talentované 
deti zo Základnej umeleckej školy v Senci.          (red)

Keď pojmu Mesiac 
úcty k starším 
dala punc samotná 
Organizácia spoje-
ných národov, tak je 
to vzťah z uznania, 
vďačnosti, uviedol 
na posedení členov 
Jednoty dôchodcov 
v Senci jej predseda 
Vladimír Kopecký. 
Oslava októbrové-
ho mesiaca si v se-

neckej Združenej strednej škole pripomenula zaplnená 
spoločenská sála. Duše skôr narodených umelecky 
potešila Elena Čajková, spievajúce, hrajúce a recitujú-
ce deti zo Základnej umeleckej školy v Senci a dycho-
vá hudba Senčanka.                                              (kd)

Mesiac úcty k starším si pripomenul aj Klub dôchod-
cov. V Združenej strednej škole sa vo štvrtok 23. októb-
ra zišla spoločnosť seniorov, ktorým spríjemnila večer 
speváčka Marika Godová melódiami z operiet i ľudov-
kami.                                                                     (kd)

Október - mesiac starších



odišla časť ich detstva, v staticky narušenej 
budove sa v posledných rokoch nedalo praco-
vať. Múry nasiakli vodou, steny začali praskať, 
strop museli podopierať trámami. V projekte 
novej fary a centra, ktoré mali postaviť vedľa 
seba vo dvore, sa autorka K. Szabová snažila 
zachovať charakteristické prvky starej fary. 
(Podrobnejšie sme o vzniku farskej budovy 
a pastoračného centra (výška investícií sa 

pohybovala okolo 10 miliónov Sk) písali v jú-
novom čísle Senčana/2003). 
Od prvých stavebných prác ubehlo jeden 
a pol roka a v Senci sa mohlo oslavovať. Po 
slávnostnej svätej omši sa auditórium pre-
sídlilo z kostola do novotou rozvoniavajúcich 
priestorov farskej budovy a pastoračného 
centra. Tí, ktorí prišli do areálu oboch budov  
prvýkrát, híkali. Tí, čo prišli pod dlhom čase, 
zostali prekvapení. A tí, čo na tomto mieste 
boli najčastejšie, žiarili šťastím. Saleziánski 
spolupracovníci, ktorí ako prví iniciovali myš-
lienku, mohli byť spokojní, že sa dielo vydarilo. 
Zišli sa tu stovky ľudí. V strede najväčšej sály 
centra ich vítal bohato prestretý stôl plný 
dobrôt, ktoré vyšli z rúk gazdiniek zo Senca 
a okolia. Podfarbujúcu atmosféru vytvoril 
svojimi melodickými a jemnými piesňami 
zbor Radosť. Dvere oboch budov boli doko-
rán otvorené pre všetkých. Zatvorená fara 
- zatvorené srdce kňaza, začal svoj preslov 
metaforou Mons. J. Sokol. 
Rovnako ako každý, kto chcel, sme sa aj my 
v deň otvorenia poprechádzali po budovách 
a prezreli si nové miestnosti. Pastoračnému 
centru dominuje veľká sála s členeným stro-

pom a štýlovým schodiskom. Po ňom sa dá 
dostať do menších pracovných miestností.  
Pár metrov od pastoračného centra stojí sa-
motná budova fary. Na prízemí je prijímacia 
a rokovacia miestnosť, kuchyňa a jedáleň, 
izba pre gazdinku. Bytové jednotky pre deka-
na a kaplána farnosti nájdeme na poschodí, 
kde nechýba ani hosťovská izba. Podkrovie 
ukrýva dostatok priestoru, aby sa tu v budúc-
nosti mohli dobudovať ďalšie pracovne. 
Všetkým veriacim i neveriacim, za ochotu 
a pomoc pri stavaní diela bol na jeho otvorení 
povďačný dekan seneckej farnosti Viliam Mi-
chalovič. „Som šťastný, keď mám okolo seba 
dobrých kresťanov a obyvateľov mesta Senec. 
Všetkým Vám ešte raz ďakujem. Nedá sa me-
novite povedať každému – osobne - zvlášť, 
pretože by to bol veľmi dlhý zoznam. Všetci 
ste prispievali, ako ste naozaj vedeli.“ Sála pa-
dala vo švíkoch. Každý chcel byť pri tom, ako 
arcibiskup posvätí novostavbu. Ten so sväte-
nou vodou a neskrývaným nadšením pobehal 
obe budovy. „Silu som vždy čerpal len a len v 
bohostánku a duchovných prameňoch, ktoré 
nám Pán Boh dal - v sviatosti, božom slove, 
spoločenstve. Lebo aj to je formácia, keď 
máte dobré spoločenstvo, zaspievate si, po-
okrejete,“ zdôveril sa ľuďom arcibiskup. „Pokoj 
a požehnanie napĺňa obyvateľov, ktorí tu budú 
pracovať, formovať sa, do týchto priestorov 
vstupovať.“ Primátor mesta Senec Karol 
Kvál podčiarkol úspech nadšencov, ktorí sa 
podujali vybudovať dielo a nájsť na výstavbu 
finančné prostriedky alebo prispeli vlastnou 
prácou. „Asi pred dvoma rokmi jeden z týchto 
nadšencov prišiel ku mne do práce a ukázal 
mi projekt, resp. štúdiu. Hovoril, že chce po-
staviť takéto pastoračné centrum. V tom čase, 
keď odišiel, som si pomyslel, že je rojko, že 
takéto niečo sa v dnešnej ťažkej dobe posta-
viť nedá,“ rozpamätal sa primátor a doplnil: 
„Dnes som veľmi rád, že som sa vtedy mýlil.“ 
V mene nemeckých organizácií, ktoré prispeli 
na stavbu, sa k prítomným Senčanom priho-
voril Jozef Lančarič. Zaželal, aby sa farské 
centrum neskĺzlo na organizačné zariadenie, 
ale aby bolo naozaj duchovne naplnené, aby 
pomáhalo otvárať srdcia.  
Medzi kňazmi nechýbali ani bývalí kaplani na-
šej farnosti. J. Ducz pre mestské noviny: „Som 

nesmierne šťastní, že sa to vydarilo. Prajem 
plné využitie priestorov pre čo najväčší počet 
farníkov.“ K prianiu sa pripojili aj A. Šotník a R. 
Galas. Arcibiskup J. Sokol pre Senčan dopl-
nil, že po fyzickej práci nastupuje duchovná 
– „omnoho ťažšia a náročnejšia“. Na otázku, 
či mal možnosť vysvätiť na Slovensku viac 
takýchto centier, odpovedal: „Nových nie je 
až toľko, pretože mnohé, ktoré sú, sú už sú-
časťou fár. Táto investícia už bola potrebná. 
V starých priestoroch fary sa predsa nedalo 
existovať a chvalabohu široká základňa mla-
dých to len posúrila.“
Výsledok je tu. Kde je viera, je aj nádej. Uká-
zalo sa, že spoločne sa dá dokázať všetko. 
K výstavbe prispeli mnohí sponzori: nemecké 
nadácie, mesto Senec, individuálne i spoloč-
né zbierky v kostole, fyzická účasť jednot-
livcov, ktorí tu na úkor svojho voľného času 
a často i rodiny trávili množstvo času. Ostáva 
už len na farníkoch seneckej farnosti a okolo, 
aby pastoračné centrum správne, spravodlivo 
a vždy využili. A možno ešte jedna myšlienka 
na záver: bude niesť budova tak významného 
poslania aj svoje meno?

                                    Monika Škovránková
                                    Kristína Dugovičová
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PRVÝ KONTAKT (DOJEM)
Moj prvý kontakt s novým farským a pastoračným 
centrom v Senci bol úplne náhodný. Raz pri návšteve 
seneckého kostola som si všimol plagát s vizualizá-
ciami projektu. Zostal som rozčarovaný a sklamaný. 
Pre mnohých architektov niet väčšej výzvy, než je 
kostol, fara, či pastoračné centrum. Ide o niečo, čo 
priamo súvisí s duchovnom. A v Senci idú postaviť 
takéto čudo? – pýtal som sa sám seba. Kým som 
vyšiel z kostola, šokovala ma ďalšia vec. Nešlo o ví-
ziu šťastnej budúcnosti, ale hrubú stavbu už napoly 
postavili. Nevedel som si vysvetliť, že som správu 
o projekte nikde nezachytil. Je pravda, Senčana som 
predtým nečítal, aj keď mal lepšie logo ako teraz, ale 
sledujem architektonické médiá a zmienka o súťaži 
na pastoračné centrum v Senci mi unikla. Keď ma 
uistili, že súťaž prebehla a dokonca ju vyhral najlepší 
projekt, padol mi kameň zo srdca. Ak bol ten projekt 
najlepší, zrejme nie som jediný, kto chodí s klapkami 
na očiach... 

DRUHÝ KONTAKT 
Bol som si pozrieť dokončenú hrubú stavbu. Cestou 
k nej ma trochu hrýzlo svedomie. Vyčítal som si svoj 
kritický postoj, ktorý som k nej zaujal. Dobre, nie je to 
pekná architektúra, ale to je predsa subjektívne, mož-
no sa nájde niekto, komu sa páči, a ja nemusím nad 
všetkým, čo sa v Senci postaví, ohŕňať nos. Do budo-
vy fary som vstupoval s pocitom, že ju prijmem takú, 
aká je. Nebudem si všímať jej estetické (ne)kvality 
a zameriam sa len na funkčnosť. Na funkčnosť, ktorou 
sa oháňajú všetci jej nadšenci. Hneď ako som vkročil 

dnu, bolo môjmu svedomiu jasné, že nemá šancu. 
Koncepcia pôdorysu budovy fary je jednoduchá, jas-
ná a logická: chodba a po oboch stranách chlieviky. 
V strede chodby vstupná hala s hlavným vstupom 
a schodisko. Tu niet čo vytýkať. Funkčnosť? Žiadnu 
som nenašiel. Nadväznosť niektorých miestností, ich 
prepojenie a celkové členenie, to mi už bolo proti srsti. 
Ale stále som sa snažil zdržať sa kritického komen-
tára. Na poslednom podlaží ma čakalo prekvapenie, 
ktoré stálo za to. Šikmú stenu si treba ísť pozrieť! Ab-
solútne nechápem prečo, ale zrejme pre zdôraznenie 
funkčnosti stavby.
Najviac mi však v novej fare chýbalo svetlo a kontakt 
s exteriérom. Stavba je uzavretá do seba, pochmúrna. 
Také neboli ani stredoveké kláštory. Len jeden malý 
príklad: do záhrady je orientované schodisko, ale 
ani odtiaľ do nej nie je vidieť. Viem, že kňazi by mali 
mať súkromie, ale tiež majú právo na slnko, oblohu 
a prírodu. Našťastie, aspoň pastoračné centrum je 
dostatočne presvetlené. Človek má v ňom kontakt 
s exteriérom. Pripomeniem len, že hovorím o funkč-
nosti, nie estetike.  

TRETÍ KONTAKT 
Otvorenie fary a pastoračného centra som zmeškal, 
ale kamarát nie. Referoval mi, že chápe výhrady 
architektov, ale nebolo peňazí nazvyš a bolo treba 
postaviť niečo lacné a účelné. Vraj nenašiel žiadny 
vážny prehrešok voči funkčnosti. A naozaj: osobne 
som sa bol presvedčiť, že pastoračné centrum je nao-
zaj „funkčné“. Najmä schody vedúce do priestorov na 
prvom podlaží. Sú také „funkčné“, že pri výstupe si do 

trámu narazíte ľavé plece a pri vzostupe si musí dať na 
rovnakom mieste pozor vaša hlava. Údajne v  pôvod-
nom projekte schody neboli. „Funkčné“ je aj zastre-
šenie vstupu do budovy fary. Strecha nad vchodom 
ústi priamo vo vonkajšom parapete okna na poschodí. 
Osobne chápem funkčnosť tak, že sa eliminujú všetky 
takéto problémové detaily (v tomto prípade hrozí 
zatekanie). Práve vychytané maličkosti robia stavbu 
lacnejšou. Treba viac špekulovať, byť kreatívny, nájsť 
jednoduché riešenia a nápady, aj v usporiadaní miest-
ností a priečok. V opačnom prípade komplikované, 
náročné, ťažkopádne, kostrbaté, naplácané riešenia 
len zbytočne stavbu predražujú. Aj keď si v konečnom 
dôsledku všetci spokojne mädlíme ruky, že sme po-
stavili. A ako lacno. No možno laici netušia, že práve 
na úkor zníženej kvality stavby. Celú stavbu sme tak 
degradovali na nič nehovoriaci barák. 
Lacno nemusí vždy automaticky znamenať funkčne, 
ako si to niektorí myslia. A tiež si myslím, že stavať 
„pekne“ neznamená draho. Článok nie je útokom voči 
architektovi, ktorý možno musel robiť veľké kompro-
misy. Je skôr vízvou pre všetkých, ktorých sa projekt 
týka.  Farské a pastoračné centrum nie je obyčajný 
dom, ale budova, ktorá tak ako radnica, kostol, kultúr-
ny dom reprezentuje mesto a vytvára mu špecifický 
charakter a ráz (nemusí však ísť o niečo extravagant-
né a vyzývavé). Možno si netreba hneď na začiatku 
vytvoriť finančný strop, ktorý nás pri počiatočnom 
plánovaní obmedzuje a za ktorý sa bojíme vykročiť. 
Ak by tvorcovia k podobným projektom pristupovali 
veľkoryso, možno by sa dopracovali k budove, ktorá 
v konečnom dôsledku nemusí byť drahá, ale ani odsú-
dená na nepovšimnutie a zabudnutie.
 

                                                              Peter Kopček

PASTORAČNÉ CENTRUM V SENCI
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Spoločenská 
kronika
Narodili sa
Simona Hokšová, Richard Márk Borsányi
Eugen Aziraj, Sabina Mészárosová
Miroslav Horváth, Denis Vaš, Filip Polák, 
Richard Tóth, Alex Podobník, 
Jakub Štefánik, Dominik Jávorka, 
Nela Fülöpová, Marko Gajdoš

Manželstvo uzatvorili
Michal Maliarik - Eva Poórová
Peter Pavúček - Anna Sztracená
Peter Deszkás - Jana Lassuová
Marek Petruch - Michaela Štellárová
Rastislav Bilský - Monika Šavelová
Radovan Novotný - Silvia Pomšárová
Jozef Vajda - Alena Vajdová
Jozef Fodor - Ing. Lucia Kováčová
Ľubomír Pravda - Dagmar Untemayerová
Ľudovít Molnár - Mária Szatmáriová
Alexander Turner - Margita Tisajová
Miroslav Gábriš - Monika Mészárošová
Šefit Ibrahimi - Veronika Palušová
Martin Katona - Jana Farkašová
Ferenc Márton - Melinda Jančaričová
Gejza Veszprémi - Renáta Botlová

Blahoželáme jubilantom
Jednota dôchodcov MO v Senci 
Mikuláš Bertók (60), Melánia Vámošová (65)
MUDr. Zora Hafiarová (75)

Základná organizácia Slovenského 
zväzu telesne postihnutých a združe-
nia zdravotne postihnutých v Senci
Katarína Vargová (65)

Navždy nás opustili
Jozef Surovčík (*1957) 
Jozef Potočár (*1944)
Jozef Kučerák (*1941)
Irena Takáčová (*1913)
Anna Hantáková (*1920)
Mária Eliašová (*1911)
Anna Kuchárová (*1942)
Mária Gráfová (*1937)
Jolana Kmeťová (*1913)
Ondrej Velkov (*1917)
Eugen Mogrovics (*1945)
Jozef Brutenič (*1922)
Mgr. Beáta Martinovičová

Dňa 12. novembra uplynie päť rokov odvtedy, čo 
nás navždy opustil drahý manžel, otec a dedko

Ferdinand Nagy
Nikdy na Teba nezabudneme.
Smútiaca rodina

14. novembra si pripomína-
me prvé výročie, kedy nás 
navždy opustil milovaný

Zoltán Petrovič
Tak náhle odišla duša tvoja,
ani si nestihol povedať:
„Zbohom rodina moja“.
Bolestne spomíname a nikdy na Teba neza-
budneme.
Manželka s deťmi a celá ostatná rodina

Dňa 17. novembra bude 10 
rokov, čo nás navždy opustil 
náš otecko 

Alexander Mókoš 
vo veku 73 rokov
S láskou naňho spomínajú 4 
dcéry, 3 zaťovia, 2 synovia, 1 
nevesta, 13 vnúčat, 12 pravnúčat  a ostatná 
rodina.

4. novembra si pripomenie-
me prvé výročie, kedy nás 
navždy opustila naša drahá 
mama, babka, prababka 
a svokra
Matilda Gábrisová
S láskou spomína dcéra 
s rodinou.

Filmy sú ozvučené zvukovým systémom:
DOLBY SURROUND PRO LOGIC

2. nedeľa LIGA VÝNIMOČNÝCH
Lovec. Vedec. Špión. Upírka. Nesmrteľný. Netvor. Výnimočný.  
V hlavnej úlohe: Sean Connery. USA MP 120 min. Vst.: 65,- Sk

3. pondelok TAXI 2003
Hyperaktívny postmoderný mix s adrenalínovou príchuťou. Pro-
ducent: Luc Besson. FR. MP 84 min.  Vstupné: 65,- Sk

4. utorok BLÁZNIVÁ ŠKÔLKA
Eddie Murphy vychovávateľom proti svojej vôli.
USA MP 92 min. dabing. Vstupné: 65,- Sk

6.-7. štvrtok-piatok HODINY
Čas tajomstiev a ľútosti je minulosťou. Teraz je čas žiť. Príbeh, 
ktorý Vás vtiahne a unáša ako prúd dravej rieky... Oscar pre 
Nicole Kidman v kategórii najlepšia herečka.
USA MP 15 114 min.  Vstupné: 75,- Sk

8.-9. sobota-nedeľa SEABISCUIT-DUPOT KONÍ
Šanca bola mizivá, sen sa zdal neuskutočniteľný. Ale ten príbeh 
je pravdivý... Skutočný príbeh zlomených troch mužov a jedné-
ho vzpurného koňa, ktorý sa stal legendou. V hlavnej úlohe: Jeff 
Bridges. USA MP 141 min.  Vstupné:70,-Sk

10.-11. pondelok-utorok  KAŠLEM  NA  LÁSKU
Dvojzmyselné narážky a slovné hračky prenasledujú Catcha. 
V hlavných úlohách: Reneé Zellweger a Ewan McGregor.
USA MP 100 min.  Vstupné: 65, 66, 67,- Sk

13. štvrtok QUO VADIS
Historický veľkofilm podľa románu Henryka Sienkiewicza.
Poľsko/USA MP 140 min. Vstupné: 65,- Sk

16. nedeľa  FEMME FATALE
Zmyselná podvodníčka hrá vabank. V hlavnej úlohe Antonio 
Banderas. USA MN 15 110 min.  Vstupné: 65,- Sk

17.-18. pondelok-utorok KILL BILL

Bol to jej svadobný deň a oni sa ju pokúsili zabiť. Po piatich 
rokoch kómy sa „Nevesta“ vydáva na cestu pomsty. Scenár: 
Quentin Tarantino. USA MP 15 120 min. Vst.: 75, 76, 77,- Sk

20. štvrtok BAD BOYS 2
Will Smith a Martin Lawrence – šialení poliši verzus drogová 
mafia! USA MP 146 min.  Vstupné: 70,- Sk

21. piatok CHALANI TO CHCÚ TIEŽ
Variácia komédie „Baby to chcú tiež“ – podobná téma rovnaká 
herečka, ale úplne iný uhoľ pohľadu.
NEM. MP český dabing 87 min. Vstupné: 70,- Sk

22.-23. sobota-nedeľa HLADINA  ADRENALÍNU 
Partia mladých snowboardistov musí uprostred veľhôr bojovať 
o prežitie po tom, ako náhodou odhalia úkryt nebezpečných zlo-
čincov. Vzrušujúci film plný naháňačiek na lyžiach, na snowbo-
ardoch, v helikoptérach s padákmi, na raftoch, na motorkách...
USA MP 100 min.   Vstupné: 70,- Sk

24.-25. pondelok-utorok KOKAINOVÝ KARTEL
Keď mu vzali jeho lásku,...vzali mu život. 
USA MP 15 110 min. Vstupné:70,-Sk

27.-28. štvrtok-pia PRCI, PRCI, PRCIČKY - SVADBA 
Vzrušujúce vyvrcholenie Prcičkovej ságy. Tretí diel – svadba 
– prirodzene čo iné? Voľné pokračovanie tejto divácky úspešnej 
série. USA MN 15 96 min.   Vstupné: 70, 71, 72,- Sk

28.piatok o 16. 00 hod. - 29.sobota o 18. 00 hod. - 30. nedeľa 
o 15.30 hod. a 18.00 hod.  HĽADÁ SA NEMO
Najúspešnejší animovaný film všetkých čias! Najúspeš-
nejší film tohto roka vôbec! Neuveriteľné dobrodružstvá 
tropických rybičiek. USA MP 100 min. slovenský dabing.                                
Vstupné: 70, 71, 72- Sk

Detské a mládežnícke filmové predstavenia:
2. nedeľa o 15.30 hod.  DOBA ĽADOVÁ
Prišli. Rozohriali. Zvíťazili.

Americký film 83 min. slovenský dabing. Vstupné: 40,- Sk

9. nedeľa o 15.30 hod.  MACH, ŠEBESTOVÁ A KOU-
ZELNÉ SLUCHÁTKO
Filmová komédia pre celú rodinu. 40,- Sk Český film 100 min.

16. nedeľa o 15 30 hod. ČERT VIE PREČO
V ríši Dobromila – vládne napätie, veselosť, láska prechádza 
v nenávisť, aby sa opäť zázračne premenila na čistú lásku...
Česko/Slovensko 100 min. slovenský dabing. Vstupné: 40,- Sk

23. nedeľa o 15.30 hod. SPY KIDS 1
Špičkoví tajní agenti, hrdinovia aj keď sú malí.
Americký film  100 min. slovenský  dabing.  Vstupné: 40,- Sk

28. piatok o 16.00 hod.
30. nedeľa o 15.30 hod. HĽADÁ SA NEMO
Najúspešnejší animovaný film všetkých čias. Neuveriteľné dob-
rodružstvá tropických rybičiek.
Americký film 100 min. slovenský dabing Vstupné: 70,- Sk

Kultúrne podujatia: 
IBUSÁR – hudobno-tanečné predstavenie v podaní divadla 
Jókaiho z Komárna  o 19,00 hod vstupné: 120,- Sk

Výstava: „Neviditeľný plameň“ 
                – výstava koláží IVANA MOJÍKA
 od 6.11 – 21.11.2003 

PRPRAVUJEME:
5. 12. 2003 - MIKULÁŠSKY PROGRAM 
                – zábavný program pre deti
 o 17.30 hod.

7. 12. 2003 Radošinské naivné divadlo 
              „Ako sme sa hľadali“
 o 18.00 hod.

Program filmových predstavení a kultúrnych podujatí v kine MIER v Sencina mesiac  november 2003


