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V ČÍSLE SI PREČÍTAJTE

Hľadáme najkrajší 
vianočný výklad

Redakcia mestských novín Senčan týmto vyhla-
suje tradičnú súťaž O najkrajší vianočný výklad 
2003. Do 15. decembra bude kvality výkladných 
plôch seneckých obchodov posudzovať porota, 
do ktorej prizveme členov podnikateľskej komisie 
pri MsZ v Senci. Veríme, že k horúcim favoritom 
sa sofistikovanou vianočnou výzdobou opäť 
pridajú i ďalšie obchody a firmy. Minulé ročníky 
potvrdili, že estetická úroveň výzdoby sa stále 
zvyšuje a mnohé z obchodov dlhoročným lídrom 
súťaže - Odemat-u, Drogérii Helena a TOGA 
Centru -  šliapu na päty. O prvých troch miestach 
budeme informovať nielen v povianočnom Senča-
novi, ale aj prostredníctvom víťazných výkladov. 

                                              Kristína Dugovičová

Vľavo následky kolízie vozidla a bicyklistu na križovatke pri „mlyne“. Vpravo delegácia 
z Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR s primátorom Karolom Kválom a po-
slancom Gabrielom Agárdym na obhliadke miesta budúcej okružnej križovatky v Senci. 
Viac na strane 3.

Správa cestovného ruchu (SCR) v Senci 
očakáva v roku 2003 rekordný zisk. Púšťa sa 
preto do viacerých investičných akcií. Jed-
nou z nich je výstavba bufetov na Slnečných 
jazerách - Juh. Staré nevzhľadné stánky 
nemiznú z tejto časti rekreačného areálu len 
tak, nahradia ich nové, postavené podľa jed-
notnej koncepcie. Kvôli Slnečným jazerám 
rokovali mimoriadne aj poslanci Mestského 
zastupiteľstva v Senci. Transformácia SCR, 
revitalizácia Slnečných jazier či výstavba 
aquaparku boli hlavnými témami mimoriad-
neho zasadnutia 13. novembra.               (kd)
                                             Viac na str. 6 –7.

Z Juhu Slnečných jazier sa strácajú bufety

Krátko po vyjdení predchádzajúce čísla mest-
ských novín získal Senec druhú finančnú 
podporu v poradí - na cezhraničnú spoluprácu, 
tentoraz s maďarským Mosonmagyaróvárom.  
Kým projekt na spoluprácu s rakúskym 
partnerom Parndorfom bol orientovaný 
na podnikateľov a živnostníkov, senecko-mo-
šonská spolupráca sa týka kultúry. Z grantu 
na projekt Vzájomná kultúrna výmena Senec 
- Mosonmagyaróvár 2003/2004 budú čiastoč-
ne financované podujatia Senecké leto, Kar-
neval, Mikuláš alebo Festival dychovej hudby. 
Do projektu sú zapojené aj aktivity  seneckej 
mestskej knižnice, ktorá pravidelne poriada 
s družobným Mosonmagyaróvárom spoločné 

literárne besedy detí a mládeže oboch miest, 
spoločné posedenia, návštevu termálneho kú-
paliska a pod. Rozpočet projektov cezhranič-
nej spolupráce dohromady činí 80 314 eur, čo 
je po prepočítaní približne 3,29 milióna Sk.
V rámci ďalšieho projektu, ktorý odovzdala 
projektová manažérka Mestského úradu v Sen-
ci Ing. Nataša Urbanová začiatkom novembra,  
by mohol Senec dobudovať cyklotrasu na Sl-
nečných jazerách - Juh. Cyklistický chodník by 
sa tým podstatne predĺžil. Viedol by od Malino-
vej brány, cez južnú stranu jazier až k Drevenej 
dedine. Oznámenie výsledkov hodnotenia pro-
jektu sa očakáva v januári 2004.                (red)

Dva granty z EÚ vo výške 3,29 milióna Sk pre Senec

SVÄTÝ MIKULÁŠ
Pi 5. december 2003
Program Príde nám Mikuláš! Počas dňa od 8:00 
h do 16.00 h sa bude Mikuláš pohybovať s vre-
com sladkostí po materských školách a uliciach 
Senca. O 16.00 h zaspievajú na Nám. 1. mája spe-
vácke zbory Örömteli Apródok a Radosť. O 17.00 
h sa slávnostne rozsvieti stromček. Mikulášske 
prekvapenie čaká na deti o 17.30 v Mestskom 
kultúrnom stredisku. 

VIANOČNÉ TRHY
Št, pi, so 11.-13. december 2003
SCR v Senci Vás pozýva na Vianočné trhy 
na Lichnerovu ulicu v Senci.

SILVESTER
St 31. december 2003
Silvestrovské prekvapenie pred Mestským kultúr-
nym strediskom.

TROJKRÁĽOVÉ KÚPANIE 
Ut 6. január 2004
Asi tridsiatka Ľadových medveďov sa o 14.00 h okú-
pe pod Hotelom Senec v jazere alebo bazéne vyse-
kanom do ľadovej prikrývky jazera. Príďte otužilcov 
svojou prítomnosťou povzbudiť, pravdepodobne 
príde aj najznámejší ľadový medveď a operný spevák 
Martin Babjak.                                                     (red)

Krásne a pokojné sviatky a úspešný nový rok 2004 želá redakcia Senčana.

ZO SENECKÉHO KALENDÁRA
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Milión na pastoračné centrum
Zo sponzorského balíka, ktoré obdržalo mesto 
Senec za posledné obdobie, pôjde 1 milión na 
dofinancovanie seneckého pastoračného centra. 
Na návrh poslanca Františka Podolského to odsú-
hlasili poslanci Mestského zastupiteľstva v Senci 
30. októbra. Novootvorené centrum slúži na stre-
távanie seneckej kresťanskej mládeže.

Úprava rozpočtu mesta Senec
Podľa poslednej zmeny rozpočtu mesta Senec 
na rok 2003, ktorú odsúhlasilo Mestské zastupi-
teľstvo v Senci, sú príjmy mesta 153,190 mil. Sk 
(z toho bežné 137,005 mil. Sk a kapitálové príjmy 
a finančné operácie 17,185 mil. Sk). Výdavky sú 
rozpočtované na 154,190 mil. Sk (z toho bežné 
138,115 mil. Sk a kapitálové výdavky a finančné 
operácie 16,075 mil. Sk).

Tri nové fondy
Mesto Senec má tri fondy. Ide o o fond rozvoja 
bývania, rezervný fond a cestný fond. Fond 
rozvoja a bývania využije najmä na kúpu budov 
a pozemkov a zabezpečenie doplnkových služieb 
súvisiacich s bývaním, výstavbu nových bytov či 
rekonštrukcie a údržbu kanalizácie a ostatných 
inžinierskych sietí vo vlastníctve mesta. Finanč-
né prostriedky pôjdu do fondu predovšetkým 
z odpredaja mestských nájomných bytov a iných 
nehnuteľností. Financie z cestného fondu pokryjú 
výstavbu, opravu a údržbu miestnych komuniká-
cií. Zásady tvorby a použitia fondov, ktoré navrhla 
vedúca odboru ekonomiky Mestského úradu 
v Senci Ing. Janette Matúšová, odsúhlasilo Mest-
ské zastupiteľstvo v Senci 30. októbra.

Návrhy na zmeny Územného plánu
Na rokovací stôl seneckých poslancov sa dostal 
návrh na obstaranie zmeny Územného plánu 
mesta Senec v štyroch lokalitách. Všetky návr-
hy mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo. V časti 
Slnečné jazerá - Juh sa uvažuje o zmene funkč-
ného využitia plochy, hraničiacej so železničnou 
stanicou, na „rekreačné zariadenie v dopravnej 
zóne“. Vedľa stavaného veľkoskladu Billa pri diaľ-
nici sa zmena týka pozemku spoločnosti Profinex 
Banská Bystrica, ktorá žiada funkčné využitie 
„logistické centrum - dopravné a skladové hos-
podárstvo, služby“. Vlastníci dvoch plôch medzi 
Sencom a Veľkým Bielom požiadali o zmenu na 
funkčné využitie „bývanie, služby a drobné pre-
vádzky“.                                                         (kd) 

K internetovej komunikácii
Národný bezpečnostný úrad schválil prvé dve 
technické zariadenia, ktoré budú môcť utvárať a 
ľuďom priraďovať elektronické podpisy. Ide o ďalší 
krok k tomu, aby sme nemuseli cestovať za úrad-
mi, ale mohli s nimi komunikovať e-mailom.  

Kataster na internete
Od januára 2004 začne skúšobná prevádzka 
poskytovania elektronických služieb katastra ne-
hnuteľností. Od 1. marca by systém mal pracovať 
už naplno. V praxi to bude znamenať, že klient si 
predplatí určitú sumu peňazí a po každom úkone 
sa mu z nej bude odpočítavať príslušný poplatok.

                                                                      (red) 

S   P   R   Á   V   Y

Poslanci už nezasadajú 
v Tureckom dome
Seneckí zákonodarcovia vyskúšali zmenu 
prostredia, ktorá sa osvedčila. Presťahovali 
októbrové zasadnutie z Tureckého domu do 
priestrannejšej sály reštaurácie Nostalgia na 
Lichnerovej ulici. Veľkosť prostredia otvorilo 
rokovanie viac verejnosti. Verejnému zasad-
nutiu sa v miestnosti môže odteraz prizerať 
podstatne viac Senčanov, než na predchá-
dzajúcom mieste. Pre občanov sa nájde aj 
dostatok stoličiek na sedenie. Premiéru malo 
aj nahrávacie zariadenie, ktoré vyhotovovalo 
zvukový záznam z rokovania. Program mali 
členovia Mestského zastupiteľstva v Senci 
30. októbra nabitý. Hlavným bodom bolo vy-
hodnotenie letnej turistickej sezóny a správa 
o úrovni výchovy a vzdelávania v seneckých 
školách a školských zariadeniach.

Školy žiadajú spoluprácu 
zvonka
Všetky školy v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Senec dosiahli v uplynulom školskom 
roku veľmi dobré výsledky. Dokazuje to do-
siahnutý prospech žiakov, počet prijatých 
žiakov na gymnáziá, stredné školy a stredné 

odborné školy, výsledky žiakov v olympiádach 
a predmetových súťažiach. Konštatovalo to vy-
hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov 
a činnosti škôl v školskom roku 2002-2003, 
ktoré spracovala a mestskému zastupiteľstvu 
30. októbra predložila Mgr. Božena Venerča-
nová s riaditeľmi škôl a školských zariadení 
mesta Senec. Všetky školy sú podľa neho za-
pojené do projektov vo viacerých oblastiach. 
Na druhej strane chýbajú financie na udržia-
vanie zariadení, nakupovanie a obnovovanie 
pomôcok a literatúry. Na mnohých školách sú 
v zlom stave okná, omietky, strechy, odkva-
py a pod. „V zlom stave sú hlavne priestory 
športových areálov a dvorov školských zaria-
dení, lebo ani napriek spolupráci s mestskou 
políciou nebol dosiahnutý žiadaný výsledok. 
V popoludňajších a večerných hodinách sú 
dvory prístupné širokej verejnosti, ktorá sa na-
miesto športovania venuje iným nevhodným 
činnostiam, po ktorých zostávajú priestory 
znečistené a veľmi poškodené. Chceme 
však, aby možnosť športovať malo čo najviac 
mladých ľudí, čo sa dá len za účinnej pomoci 
zvonka,“ píše sa vo vyhodnotení. Správa infor-
movala o seneckých materských školách na 
Košickej, Kollárovej, Fándlyho, Kysuckej ulici, 
MŠ vo Svätom Martine a MŠ Óvoda na Fán-
dlyho ulici, základných školách na Mlynskej 
a Tajovského ulici, ZŠ s vyučovacím jazykom 
maďarským Alberta Molnára Szencziho, Zá-
kladnej umeleckej škole na Fándlyho ulici, 
Centre voľného času a Stredisku služieb ško-
le. Pretože pod kompetenciou samospráv sú 
školy a školské zariadenia krátky čas, požia-
dali poslanci Rezső Duray a Ivan Fendek, aby 
sa školskou problematikou zaoberali častejšie 
v roku, resp. dostávali na prerokovanie čiast-
kové informácie o chode škôl a školských za-
riadení Mesta Senec.                                  (kd)

Z rokovania mestského zastupiteľstva

Z diára vedenia mesta
- Séria jednaní s primátormi okresných miest 
Pezinok, Malacky, Senica, Myjava, Skalica 
a riaditeľom Bratislavskej vodárenskej spoloč-
nosti (BVS). Podľa primátora mesta spoločne 
vyjednali výhodné podmienky v BVS pre mimo-
bratislavský región.
- Rokovanie so starostami obcí okresu Senec 
o BVS.
- Pracovné stretnutie so štátnym tajomníkom 
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií 
Jánom Kotuľom.
- Pracovná porada so zástupcom firmy SOBA 
o vývoze a likvidácii odpadu.
- Rokovanie so zástupcami spoločnosti Brati-
slavské štrkopiesky.
- Jednanie s vedením Slovenskej pošty kvôli 
zlepšeniu služieb v Senci.
- Jednanie so zástupcami Ministerstva obrany 
vo veci prevedenia majetku seneckých kasární 
na mesto Senec, ktoré by mohli slúžiť na rieše-
nie bytovej otázky v Senci a rozšírenie archív-
nych a skladových priestorov.
- Rokovanie so zástupcami firmy Aurex, s.r.o. 
ohľadom tvorby Programu hospodárskeho a so-

ciálneho rozvoja mesta Senec. 
- Podpísanie zmluvy k senecko-parndorfskej 
spolupráci na Ministerstve výstavby a regio-
nálneho rozvoja. 
- Pracovná porada ku koncepcii vianočnej vý-
zdoby mesta.
- Stretnutie s riaditeľmi seneckých škôl ohľa-
dom zabezpečenia vianočných aktivít.
- Pracovná porada so zástupcami Strediska 
sociálnych služieb.
- Prijatie delegácie vedenia školy zo Základnej 
školy Tajovského a ich partnerov z Győru.
- Stretnutie starostov Podunajského regiónu 
ohľadom zabezpečenia Slovakia Tour 2004.
- Jednanie so zástupcami Štátnej plavebnej 
správy ohľadom revitalizácie Slnečných jazier.
- Účasť na volejbalovom turnaji na Základnej 
škole Alberta Molnára Szencziho.
- Jednanie so zástupcami združenia Ľadové 
medvede kvôli zabezpečeniu trojkráľového 
kúpania.
- Porada viceprimátorky Heleny Nemcovej 
a poslankyne Emese Dobošovej kvôli hľadaniu 
vhodných priestorov v Senci pre materské 
centrum.
                                                     Spracovala K.D.
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Pod lupou
Zemetrasenie na okresných 
riaditeľstvách v Bratislave
Reorganizácia zasiahne od januára policajnú 
sféru v Bratislavskom kraji. Tunajšie policajné 
okresné riaditeľstvo by malo zaniknúť a jeho 
agendu preberie OR PZ Bratislava II. Neznamená 
to však, že Senčania budú musieť za vybavova-
ním dokladov cestovať do Bratislavy. ŠPZ-ky, 
vodičské preukazy a pasy sa budú dať naďalej 
vybaviť priamo v Senci. Aký presný vplyv bude 
mať reorganizácia na počet policajtov v Senci, 
ešte nie je definitívne známe. Podobný osud ako 
Senec postihne aj Pezinok a Malacky, ktorých 
okresné riaditeľstva sa zlúčia s Bratislavou III., 
resp. Bratislavou IV. K zmenám príde na pozíciách 
takmer všetkých okresných policajných riaditeľov 
v Bratislavskom kraji. Očakáva sa, že senecký šéf 
polície Pavol Holanský prejde do funkcie riaditeľa 
okresu Bratislava III. Na čele Bratislavy II., kam 
bude patriť Senec, by mal zotrvať doterajší riaditeľ 
Csaba Faragó.                                               (red)

Došlo aj na incidenty s agresívnymi 
vodičmi
Ešte koncom septembra nám učitelia z Gymná-
zia A. Bernoláka opisovali dopravnú situáciu na 
ploche pred školou. „Zneužívajú ju návštevníci 
okolitých kaviarní, a tým fakticky ohrozujú našich 
žiakov. Parkujú tu, hoci je to ohradená plocha,“ 
hovoril zástupca pedagogického zboru. „Pri 
upozornení na tento fakt sme mali už aj menšie 
incidenty so šoférmi, väčšinou mladými mužmi, 
ktorí sa správajú k takýmto upozorneniam ag-
resívne. Mestská polícia kedysi našim učiteľom 
dala na parkujúce vozidlá aj tzv. papuče, teraz 
sa nedeje nič. Nehovoriac už o tom, ako to všetko 
ruší vyučovanie.“ Na problém sme vtedy upozor-
nili kompetentných. Aká je situácia dnes? Hovorí 
náčelník Mestskej polície v Senci Vladimír Rybá-
rik: „Pokiaľ bola sťažnosť, že tam niekto parkuje, 
mestská polícia zakročila a vykonala opatrenia 
v rámci svojich právomocí. Vodiči, ktorí boli upo-
zornení, vozidlo preparkovali. Odporúčame dať 
tam zákazovú značku alebo priamo zábranu na 
vjazd motorových vozidiel, nakoľko niektorí vodiči 
nerešpektujú žiadne dopravné značenie. Mestská 
polícia, pokiaľ zistí, že sa tam nachádzajú, bude 
parkujúce motorové vozidlá upozorňovať výzvou 
na odstránenie vozidiel.“

Kradla v Bille
Drobnej krádeže sa dopustila v predajni Billa K.B. 
Za priestupok dostala blokovú pokutu.

Prišla o horský bicykel
Jeden nákup v mäsiarstve a bicykel bol preč. 
Doposiaľ neznámy páchateľ poškodenej odcudzil 
horský bicykel značky IROK-26. Zmizol v čase, 
keď nakupovala v mäsiarstve na Mierovom ná-
mestí v Senci. Poškodenej vznikla škoda vo výške 
3 500 Sk.

Majiteľku psa pokutovali
V ranných hodinách zabehol na ulicu SNP pes 
a ohrozoval všetkých chodcov. Mestskí policajti 
majiteľku S. P. riešili v blokovom konaní. Jej 
štvornohého priateľa vzali do evidencie ako ne-
bezpečného psa. 
                              Zdroj: Mestská polícia v Senci

Myšlienka výstavby obojstranného výjazdu 
z diaľnice na komunikáciu medzi Sencom 
a Blatným naberá jasnejšie kontúry. Kvôli 
plánu cestnej výstavby navštívil v piatok 21. 
novembra štátny tajomník Ministerstva dopra-
vy, pôšt a telekomunikácií SR Ján Kotuľa pôdu 
Mestského úradu v Senci. 
Na rokovaní s primátorom Karolom Kválom 
a poslancom bratislavskej župy a Mestského 
zastupiteľstva v Senci Gabrielom Agárdym sa 
oboznámil so zámermi vedenia Senca. Podľa 
neho nové pripojenie odľahčí hustotu doprav-
nej premávky v širšom centre mesta o približne 
30 %. Nielen Slnečné jazerá, ale i Národné tré-
ningové centrum a aquapark sú faktory, ktoré 
dopravné zaťaženie len vystupňujú. Štátnemu 
tajomníkovi predložili zástupcovia mesta na 
posúdenie projekty, vypracované Slovenskou 
správou ciest. Miesto potenciálnej prípojky si 
obe strany spoločne prezreli. J. Kotuľa priznal, 
že vždy bol za kvalitnejšie a definitívne rieše-
nia. „Tridsať miliónov je veľa pre Senec, ale nie 
pre štát,“ povedal na stretnutí J. Kotuľa. Víziou 
do budúcna je komunikácia, ktorá by priviedla 
návštevníkov z diaľnice priamo na Slnečné 
jazerá. 
Na stretnutí sa hovorilo aj o budúcej výstav-
be kruhovej križovatky pri bývalom mlyne. 

Mottom stretnutia bola idea, že viacero sub-
jektov dá financie skôr dohromady než jeden. 
Ministerská delegácia mohla kritické miesto 
častých kolízií posúdiť naživo. O opodstat-
nenosti kruhového objazdu možno vzácnych 
hostí presvedčili následky dopravnej nehody, 
ktorú na križovatke práve v čase ich príchodu 
riešili policajti a záchranka. Význam Senca 
v celoslovenských súvislostiach naznačil na 
jednaní poradca štátneho tajomníka, ktorý 
sa vyjadril: „Senec je predmestie Bratislavy. 
Čo sa buduje pre Senec, to sa buduje pre 
Bratislavu.“ 

So štátnym tajomníkom o projektoch dialničného výjazdu

Nová prípojka môže dopravne odľahčiť centrum o 30%

V prípade priaznivého vývinu udalostí by 
sa prípojka z diaľnice na Senec mohla 
začať stavať najskôr o rok.

Mestské zastupiteľstvo
30. októbra 2003
Jozef Olas: navrhol v mene klubu KDH 
zvolať mimoriadne zastupiteľstvo, ktoré by 
sa venovalo transformácii SCR, revitalizácii 
Slnečných jazier, Aquathermalu a konkurzu 
na riaditeľa SCR.
Helena Nemcová: uviedla, že návrh klubu 
KDH odporuje dohodám zo zasadnutia ko-
misie „transformácia SCR“, ktorá sa týmito 
témami zaoberala predchádzajúci deň 29. 
októbra 2003. Podľa nej mesto vypíše konkurz 
na riaditeľa SCR do 15.11.2003. 
Marián Príbelský: žiadal spolupodieľať sa 
na určovaní podmienok konkurzu na riaditeľa 
Správy cestovného ruchu. Navrhol jednoznač-
ne vyčleniť, ktoré pozemky v areáli Slnečných 
jazier sú považované za pláže. Odporučil 
v prípade rozhodovaní o predaji pozemkov 
zorganizovať výjazdové zhromaždenie. Od-
mietol, aby budúce Protidrogové centrum 
v Senci sídlilo v blízkosti škôl. Z toho dôvodu 
poslanci hlasovali a schválili uznesenie, podľa 
ktorého Mestské zastupiteľstvo v Senci nesú-
hlasí s umiestnením Protidrogového centra do 
bývalých priestorov firmy Golem na Pribinovej 
ulici.
Vladimír Chríbik: chcel riešiť svetelný režim 
na semaforoch pred kostolom. Navrhol jednať 
so zástupcom seneckej pošty o vybudovaní 
novej pošty.
Rudolf Galambos: vyzval mesto nakontak-
tovať sa na zástupcov Volkswagenu kvôli 
parkovaniu ich autobusu v centre mesta na 
miestach, kde blokujú dopravu.
Emese Dobošová: požiadala, aby kópie 
zvukových záznamov z rokovania mestského 

zastupiteľstva poskytol mestský úrad posla-
neckým klubom.

Mestské zastupiteľstvo
13. novembra 2003
Gabriel Agárdy: má informácie, že skládka 
komunálneho odpadu ešte stále horí a dy-
mom znečisťuje ovzdušie. Požiadal vyzvať 
Ing. Kloknera, aby informoval, v akom stave 
je skládka.
Rudolf Galambos: pripomienkoval zastavo-
vanie autobusov Volkswagenu, ktoré brzdia 
v meste premávku. 
Emese Dobošová: požiadala nájsť pre mater-
ské centrum vhodné priestory v meste. Uva-
žuje s priestormi v CVČ. Primátor prisľúbil, že 
budú na meste vhodné priestory hľadať.
Vladimír Chríbik:  informoval sa, či sa vy-
konáva v meste deratizácia. Primátor K. Kvál 
uviedol, že iba v prípade keď je hlásený veľký 
výskyt hlodavcov.
Ján Winkler: Slovenské telekomunikácie pod-
ľa neho okolo kostola osadili drevené stĺpy. 
Primátor K. Kvál informoval, že tieto stĺpy sú 
osadené iba dočasne kvôli otvoreniu nového 
pastoračného centra.
Gašpar Józan: Zaujímal sa o športovú situ-
áciu v Senci. V rámci NTC sa sľúbilo, že dva 
futbalové kluby v Senci budú mať vyčlenené 
hodiny na používanie areálu NTC. Nie je to 
však podľa neho tak, žiadal, aby prišlo k ná-
prave. Primátor K. Kvál pozval poslancov, ktorí 
majú záujem, aby prišli na stretnutie, kde sa 
bude riešiť táto situácia podľa návrhov a požia-
daviek všetkých seneckých klubov. Vypracuje 
sa harmonogram využívania NTC.

                                       Zdroj: zápisnice MsZ



KOBA chce financie na mest-
skú budovu v areáli NTC
Financie na kompletnú rekonštrukciu mestskej 
budovy v areáli Národného tréningového centra 
(pod bývalou tribúnou) nemožno očakávať naraz. 
Mesto bude budovu opravovať postupne - na 
základe určených priorít. Uviedol na októbrovom 
zastupiteľstve primátor Senca Karol Kvál. Za 
urgentnú považuje opravu elektrickej siete. Rea-
goval tak na slová prezidenta futbalového klubu 
KOBA Senec Daniela Bartka, ktoré adresoval jemu 
a poslancom mestského zastupiteľstva: „Vybudo-
val sa tu areál európskeho formátu, ktorým sa 
môžeme pýšiť pred celým Slovenskom. Táto 
radosť je však polovičná. Jedno oko sa smeje, 
druhé plače,“ písal šéf seneckého klubu. Zvonka 
nechal mestskú budovu v areáli NTC, ktorú využí-
va KOBA, opraviť na svoje náklady Slovenský fut-
balovú zväz. Hoci zvonka pôsobí honosne, vnútri 
sa seneckí športovci stretávajú s trpkou realitou. 
„Opadáva omietka, steny sú premočené, plesnivé. 
Šatne by potrebovali kompletnú rekonštrukciu. Je 
treba prebudovať celý systém kúrenia (radiátory 
v dezolátnom stave). Sociálne miestnosti - spr-
chárne, toalety, regeneračná miestnosť - treba 
úplne zrekonštruovať.“ D. Bartko prejavil najmä 
obavy o bezpečnosť a zdravie detí, hráčov a ľudí, 
ktorí sa vo vnútri pohybujú.                 (kd)

D  O  K  E  D  Y

Vyškolia 50 odborníkov 
na eurofondy
Predseda Bratislavského samosprávneho kraja 
(BSK) Ľubo Roman podpísal Schvaľovací list (Letter 
of Approval), ktorý je súčasťou Podmienok pre pro-
jektové zadanie (Terms of Reference) na realizáciu 
bilaterálneho holandsko-slovenského projektu 
pod názvom Program pre zlepšenie koordinácie 

v implementácii štrukturálnej politiky na všetkých 
úrovniach, s dôrazom na miestne samosprávy 
na Slovensku. Projekt, ktorý finančne podporuje 
vláda Holandského kráľovstva vo výške 370 000 
eur, vznikol z iniciatívy holandskej agentúry Senter 
Internationaal, Ministerstva výstavby a regionálneho 
rozvoja SR a Bratislavského samosprávneho kraja za-
stúpeného Regionálnou rozvojovou agentúrou Senec-
-Pezinok. Cieľom tohto projektu je vyškolenie asi  50 od-

borníkov v každom samosprávnom regióne, ktorí budú 
zabezpečovať odbornú pomoc pri tvorbe regionálnych 
projektov miestnych samospráv. Tak sa vytvorí  stabi-
lizovaná komunikačná platforma medzi regionálnymi 
samosprávami, regionálnymi agentúrami a miestnymi 
samosprávami. Pilotná časť projektu sa začne v BSK 
v januári 2004 a jeho dokončenie s implementáciou vo 
všetkých krajoch Slovenska sa predpokladá v decem-
bri 2005.                                                              (red)

Pán Roško, nedávno otvoril Slovenský 
futbalový zväz (SFZ) v Senci Národné  
tréningové centrum (NTC). Ako ste vní-
mali jeho výstavbu, resp. akým spôsobom 
ste sa na nej zúčastňovali? 
Ministerstvo školstva SR, ako zodpovedný 
orgán štátnej správy pre šport, vypracovalo 
v roku 2001 koncepčný materiál „Národný 
program rozvoja športu v SR“. Po jeho schválení vlá-
dou SR sa stal tento dokument pre MŠ SR záväzným 
na obdobie do roku 2010 vo všetkých oblastiach 
športu, od športu pre všetkých cez školský šport 
až po športovú reprezentáciu. Nedeliteľnou súčasťou 
dlhodobého rozvojového programu je aj snaha o vy-
tváranie materiálno-technickej základne pre šport. 
MŠ SR od roku 2002 v rámci investičných zámerov 
a možností štátneho rozpočtu pristupuje k financova-
niu vybraných projektov, u ktorých bola a je záruka 
tzv. „viaczdrojového“ financovania. Národné tréningo-
vé centrum SFZ je práve jedným z tých projektov, kde 
sa prefinancovali okrem vlastných prostriedkov SFZ 
a poskytnutých prostriedkov zo štátneho rozpočtu 
aj prostriedky ďalších subjektov, a to FIFA a UEFA. 
Ukončenie prvej etapy výstavby a otvorenie NTC dáva 
predpoklad na realizáciu kvalitnej prípravy reprezen-
tačných družstiev (pred akciami doma i v zahraničí), 
poskytuje ďalej vo svojich priestoroch možnosti na 
vzdelávanie trénerov, no a v neposlednom rade slúži 
aj seneckému futbalu. Osobne verím, že centrum 
prispeje k ďalšiemu rozvoju športu v Senci a okolí.

Zmenil sa pohľad vášho rezortu na Senec tým, že tu 
dnes stojí futbalový areál celoštátneho významu?
Myslím, že nepoviem nič nové, ak skonštatujem, 
že Senec je obľúbeným a vyhľadávaným miestom 
cestovného ruchu a ak si aj v budúcich rokoch chce 
udržať návštevníkov, musí, tak ako všade v okolitých 
krajinách poskytovať stále kvalitnejšie služby, nevyní-
majúc podmienky na športové vyžitie. Futbalové cen-
trum určite tiež môže prilákať zaujímavú klientelu a asi 
by tu nestálo, keby nebolo záujmu mesta. Takže, ak 
sa vrátim k vašej otázke, náš záujem o rozvoj športu 
je i naďalej rovnaký v Senci, tak ako v Michalovciach, 
alebo v inej časti Slovenska. Vychádzame ale z toho, 
že Slovensko je malá krajina a nemôže si dovoliť budo-
vať pre každé športové odvetvie centrum na rôznych 
miestach, takže z pohľadu existujúcich podmienok 
je potrebné sa zamýšľať nad ďalším dobudovaním 
a využitím celého areálu. Možno aj pre iné športy. Ur-
čité možnosti sa tu ponúkajú, je však priskoro o nich 
hovoriť, avšak v každom prípade rozhodujúci bude 
postoj a záujem samosprávy.

Žiaľ, v NTC Senčania postrádajú sľubovanú športovú 
halu, ktorá sa pre nedostatok financií nepostavila.  
Generálny sekretár SFZ Dušan Tittel sa pre naše 

noviny vyjadril, že náklady na vybudova-
nie tejto časti futbalového centra mohli 
pokryť dotácie z ministerstva školstva, 
z ktorých však nakoniec zišlo. Na čom 
stroskotal tento zámer?
Nepoznám dohody medzi SFZ a mestom 
Senec v súvislosti s výstavbou NTC, preto 
sa ani nemôžem vyjadriť k ich záväzkom. 

Pre nás bol v tomto prípade partner SFZ, ktorý bol 
garantom projektu a v priebehu rokov 2001 až 2003 
MŠ SR prispelo dotáciou v súlade s dohodami. Bolo 
to 40,0 mil. Sk, čo je čiastka rovnajúca sa približne 
tretinovému podielu na celkových nákladoch. Predpo-
kladám, ale že dnešný stav nie je konečný a verím, že 
aj hala stáť bude.

Mesto Senec určite nezostalo ukrátené. Nedávno 
ste sumou 1 milión korún podporili vybudovanie 
cyklochodníka okolo Slnečných jazier, ktorý sa 
perspektívne môže napojiť na cyklotrasu medzi 
Sencom, Pezinkom a blízkymi obcami. V čom spo-
číva hlavný prínos tohto projektu?
Áno, MŠ SR podporilo v tomto roku viacero projektov, 
ktoré vytvárajú možnosti športového vyžitia širokej 
verejnosti. Predkladateľmi takýchto projektov sú zvy-
čajne mestá. Spomínaný projekt v Senci je súčasťou 
plánu rozvoja mesta s jasne deklarovanou podporou 
jeho nových predstaviteľov. Podobné projekty sú nao-
zaj dobrou investíciou, čoho dôkazom je stále naras-
tujúci záujem a dopyt po možnostiach poskytujúcich 
priestor na voľno-časové pohybové aktivity. Šport sa 
dnes stáva súčasťou životného štýlu a podmienky, 
ako sú napr. cykloturistické trasy, ktoré využívajú 
aj korčuliari, sú bežnou výbavou infraštruktúry obcí 
okolitých krajín. Cyklochodník okolo seneckých jazier 
by sa mohol v budúcnosti stať súčasťou cyklotrasy 
začínajúcej v Bratislave a pokračujúcej a spájajúcej 
obce až po Trnavu. 

V súčasnosti sa intenzívne pracuje na dlhoročnej 
stratégii mesta Senec. Akým smerom by sa podľa 
vášho názoru mal uberať Senec - z hľadiska športu?
Žijeme obdobie, keď si občania a konkrétni obyvatelia 
miest začínajú postupne stále viac uvedomovať, že 
verejná správa je tu pre nich. Tak štátna ako aj sa-
mospráva má svoje kompetencie a úlohy, ktoré musí 
plniť. Preto si nedovolím hovoriť do pripravovanej 
stratégie a ani mi to neprináleží. Mestské zastupi-
teľstvo a pán primátor má určite prehľad a najlepšie 
informácie o svojom regióne a o tom, čo obyvateľom 
najviac chýba a čo možno vylepšiť. Snáď by som si 
dovolil len pripomenúť, že ak dnes pozabudneme na 
to, že práve šport môže prispieť k pozitívnemu formo-
vaniu mladého človeka, zajtra už môže byť neskoro.

Ďakujem za rozhovor.                Kristína Dugovičová

S riaditeľom odboru športu Ministerstva školstva SR PaeDr. Samuelom Roškom

Podmienky pre šport sú bežnou výbavou
infraštruktúr obcí okolitých krajín
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Vianočný stromček
z ulice Fraňa Kráľa

Mestu Senec darovala v tomto roku hlavný vianoč-
ný stromček Eva Dianišková. Pracovníci mestského 
úradu vybrali krásnu jedličku, ktorá doteraz zdobila 
predzáhradku na ulici Fraňa Kráľa, z viacerých po-
núk. Ďakujeme pani Dianiškovej                      (kd)

Monografia Senec -
pútnik v treťom miléniu...

Historická časť monografie mesta Senec sa dotýka 
dôležitých dominánt histórie mesta. Senec dnes 
patrí k významným mestám Slovenska, je svedkom 
spoločenského kultúrneho a turistického diania. 
Úlohou historickej časti monografie je poukázať na 
dôležité politické, hospodárske a kultúrne zmeny, 
ktoré sa diali počas historického vývinu mesta. 
Naše práce o jednotlivých obdobiach majú dokázať, 
že historiografia je schopná využiť možnosti, ktoré 
sa tvorili od začiatku pôvodného osídlenia mesta 
Senec až po súčasnosti. Sprievodným javom tohto 
nepochybne pozitívneho procesu je skutočnosť, že 
na knižnom trhu nemá možnosť čitateľ siahnuť po 
informáciách o Senci a práve tu narastajú ambície 
pre regionálnu historiografiu. Našou snahou je 
vedecko – populárnou formou aktuálne sprístupniť 
dosiahnuté výsledky bádania. Táto monografia má 
dokázať, že sme sa zbavili ideologicky vnucovaného 
a zjednodušeného obrazu o našej minulosti. Vo 
svojich prácach sa orientujeme na vecný, vedecky 
fundovaný výklad, smerujúci k chápaniu našich 
dejín ako súčasti spletitých, komplikovaných, pro-
tirečivých, ale rovnako aj konštruktívnych a pozitív-
nych stránok dejín mesta Senec v celoslovenskom 
priestore. Od schopnosti autorov historickej časti 
monografie identifikovať rozhodujúce smery poli-
tického, hospodárskeho a kultúrneho vývoja v danej 
etape historického diania závisí aj naša pripravenosť 
postrehnúť nové vývojové trendy, vyrovnať sa s nimi 
a udomácniť ich vo vlastnom prostredí. Porovnanie 
alebo konfrontácia dejín mesta Senec v jednotlivých 
historických epochách so stavom hospodárske-
ho, politického a celkového života či už v rámci 
Uhorska, Československej republiky, v období po 
Viedenskom verdikte, kedy územie Senca patrilo 
k Maďarsku alebo v období ČSSR, počas Česko-
-Slovenska a nakoniec v období Slovenskej repub-
liky umožňuje ukázať na stav seneckej spoločnosti, 
jej pripravenosť absorbovať podnety prichádzajúce 
zvonka. Svojimi prácami sa snažíme osloviť širokú 
seneckú verejnosť, ktorá má záujem, ako tajne 
dúfame, o prehľadne spracované dejiny mesta s do-
statočnou informačnou bázou. 
Na jednotlivých historických obdobiach so mnou 
pracujú moji kolegovia, historici a pedagógovia, 
ktorí tieto obdobia spracúvajú a boria sa s veľkými 
problémami, pretože narážajú na nedostatok histo-
rického materiálu, či už v Oblastnom archíve v Bra-
tislave alebo v Okresnom archíve v Modre. Týmto 
príspevkom sa obraciame na všetkých Senčanov, 
predovšetkým na tých starších, ktorí si mnoho pa-
mätajú a môžu prispieť do historickej zbierky či už 
fotografiami alebo vlastnou skúsenosťou. Tešíme 
sa na spoluprácu prostredníctvom časopisu Sen-
čan, resp. Mestskej knižnice v Senci.

                                     PhDr. H. Oberhauserová

Pred rokom urobili po celom Ne-
mecku anketu. Deti vo veku od 6 
do 12 rokov mali odpovedať na 
otázku: „Prečo máme Vianoce?“ 
Z výsledkov štúdie, ktorú zverejnil 
mníchovský inštitút pre výskum 
problematiky mládeže, až 39 % 
všetkých opýtaných detí (skoro po-
lovica) nepoznalo skutočný dôvod 
oslavy Vianoc. Typické odpovede 
boli: „Lebo zomrel dedo mráz“, 
„pretože je zima“, „lebo vždy to 
tak bolo“...
Hoci už aj na Slovensku sú Vianoce najzneuží-
vanejším a najsekularizovanejším kresťanským 
sviatkom, ktorého význam sa stále viac podko-
páva, ktorý je pre mnohých iba sviatkom ob-
chodov a dobrých filmov v televízii, v ktorých 
svet konzumu slávi najlepšie obdobie roka, 
sme presvedčení, že väčšina mladých Senča-
nov by poznalo skutočný dôvod oslavy Vianoc. 
Narodenie dieťaťa obyčajne prináša v rodine 
aj zmeny vo vzťahoch medzi ľuďmi. Ak si to 
zoberieme čisto všeobecne, matka sa v tom 
momente stáva akosi naplno matkou a otec 
naplno otcom. Narodením vnúčaťa – všimnite 
si, ako to dokáže dojať starých rodičov, keď 
môžu na rukách držať svoje vnúčatko. Naro-
dením ďalšieho súrodenca si aj brat či sestra 
uvedomuje, že jeho braček či sestrička má tú 
istú maminu či tatina ako on či ona. 
Narodenie dieťaťa do rodiny obyčajne priná-
ša nové a ešte krajšie vzťahy medzi členmi 
rodiny. A my kresťania oslavujeme narodenie 
Ježiška – Božieho Syna. O čo viac by to malo 

upevniť a posilniť naše vzájomné 
medziľudské vzťahy v rodinách, 
zamestnaniach, kostolných la-
viciach, v obchodoch, na ulici... 
Veď si želáme navzájom v týchto 
dňoch „šťastné a veselé“ resp. 
„pokojné a požehnané“... Nech 
sa Vianočné sviatky v srdciach 
nás Senčanov nejavia iba ako 
sentimentom lacnej a povrchnej 
úcty, z ktorej presvitá hmlistá 
túžba po detských spomienkach 
a návrate už k rozpadnutému do-

movu, ktorý je už dávno vzdialený a stratený. 
Nech sú tieto sviatky aj napriek zhonu, ktorý 
si tak trošku sami „vyrábame“, príležitosťou na 
nové odpustenie, zmierenie, obrátenie a vytvo-
renie nových vzťahov s Bohom i blížnymi.

Požehnané Vianoce a šťastlivý nový rok 
2004 všetkým obyvateľom Senca prajú
V. Michalovič dekan-farár, 
M. Paška kaplán a P. Gajdoš diakon.   

Vážení čitatelia, milí spoluobčania!
Predvianočné reklam-
né šoty nás s niekoľko-
mesačným predstihom 
upozorňujú, že aj tento 
rok budú vianočné 
sviatky, že sa na ne 
treba primerane pri-
praviť, nakúpiť či vybrať 
každému darček. Čím 
sa obdobie ku koncu 
decembra stenčuje, 
tým hlasnejšie oslovu-
jú pútače, zvončeky, 
stromčeky či striebristý alebo zlatý jagot z ob-
chodov a verejných priestranstiev.
Všetko to, čo sa odohráva ako zhon pred-
vianočný si prinášame aj domov. Veď kto by 
nechcel prežiť najkrajšie sviatky roka čo naj-
lepšie. Mnohí sa na Vianoce tešia práve na ten 
tradičný rituál prípravy a realizácie neopakova-
teľnej atmosféry, ktorá v tom čase zavládne.
Aby tomu tak bolo aj v našom kresťanskom 
živote, adventom vstupujeme do nového roku 
v kresťanskej cirkvi. Cirkevný rok nám pred-
stavuje každoročné celé dejiny našej spásy. 
Adventná doba znamená príchod spasenia 
práve v Ježišovi Kristovi, v tom malom naro-
denom dieťatku v Betleheme. Tak ako vyvolený 
národ niekoľko storočí čakal na prísť majúceho 
Mesiáša a pripravoval sa ho prijať a privítať, 
štyri adventné nedele a týždne aj nám dávajú 

čas milosti zamyslieť sa nad sebou, umožňujú 
urobiť koniec zlosti, uvedomiť si, čo je zlé, čo 
konáme proti Božej vôli, čo proti tomu, aby sme 
sami sebe či iným neškodili.
Advent nám teda dáva možnosť poznať našu 
pravú tvár so všetkými jej vráskami a Vianoce 
prinášajú pohladenie Božie v Jeho láske. Boh 
vo svojej láske nás nenechal a ani nechce ne-
chať napospas našim premenám. Každý z nás 
vie, ako ľahko je neposlúchať dobrý mravný 
zákon v nás, ale ako ťažko je zotrvať v láske, 
ktorá nerobí zle, odpúšťa a má vždy nádej 
v dobrom. 
Nech by sme tohtoročné sviatky Vianoc preží-
vali akokoľvek, či už ako sviatky pokoja, rodiny, 
svetla či lásky, ony pre kresťanov celého sveta 
vždy zostanú sviatkami – narodeninami Pána 
Ježiša Krista. V ňom máme novú cestu, pravdu 
i život. Aj v tomto začínajúcom sa cirkevnom 
roku, v tohtoročnom advente. Ale i tohtoročné 
Vianoce sa nám pominú vynesením stromče-
ka, ak budú len pozlátkom všedných starostí. 
Pravdu mal náš reformátor Dr. Martin Luther, 
keď povedal: „Darmo by sa i tisíc ráz narodil 
v Betlehéme, ak sa nenarodí v tvojom srdci, nie 
je to na osoh, nič z toho nemáš...“
Urobme preto všetci všetko, aby tam on žil 
a mal svoje nezastupiteľné miesto. A bude to 
aj vidieť na nás. 

Radostné a požehnané Vianoce a šťastný 
nový rok 2004 všetkým Vám praje
       Mgr. Ján Sabanoš, evanjelický a.v. farár
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Cez leto 2003 navštívilo Slnečné jazerá v Senci 986 
tisíc ľudí, čo je mierny nárast oproti predchádza-
júcemu roku. Vyplýva to z hodnotenia tohtoročnej 
letnej turistickej sezóny, ktoré predložila Mestskému 
zastupiteľstvu v Senci 30. októbra poverená riadením 
Správy cestovného ruchu (SCR) v Senci Ing. Silvia 
Škultétyová. Z obratu vyše 21 miliónov, ktorý SCR-
-ka za prvých deväť mesiacov v roku vytvorila, sa 
predpokladá, že v roku 2003 zaznamená mestský 
podnik rekordný zisk. Podľa hodnotenia sezóny je 
najlukratívnejšou činnosťou SCR prevádzkovanie 
stanového tábora. Do pokladnice prináša viac ako 
dvojnásobok príjmov zo vstupného. Hospodársky 
výsledok ovplyvnilo priaznivé a stále počasie. V po-
slednom augustovom týždni dokonca pre horúčavy 
zaznamenali znížený záujem o rekreáciu v stálych 
ubytovacích zariadeniach. Hlavnú časť návštevníkov 
tvorili rekreanti z Českej republiky. 

Treba viac bezpečnostných 
opatrení
Napriek bezpečnostným opatreniam a spolupráci 
s mestskou a štátnou políciou zaznamenali v kempe 
množstvo krádeží. „Preto by bolo potrebné pouvažo-
vať o zabezpečení služieb počas letnej sezóny mest-
skou políciou, nakoľko ... dôjde k veľkému zníženiu 

počtu štátnych policajtov v Senci,“ hovorí správa. 

Voda v norme
Výsledky rozborov vody, ktoré zabezpečoval Štátny 
zdravotný ústav Bratislava, potvrdili nezávadnosť 
vody v Slnečných jazerách a jej vhodnosť na rekre-
ačné účely. „Biologický a mikrobiologický rozbor 
ukazuje, že objem škodlivín vo vode bol hlboko pod 
normál, i napriek obavám zo strany verejnosti. Túto 
skutočnosť nám potvrdil i hydrobiologický rozbor 
vody vykonaný firmou Hydrotechnológia Bratislava, 
s.r.o. koncom augusta 2003,“ uvádza Ing. S. Škul-
tétyová. 

Investujú do sociálok
Priaznivý hospodársky výsledok z roku 2003 umožní 
SCR v Senci investovať do kompletnej rekonštrukcie 
sociálnych zariadení v areáli Slnečných jazier. V stre-
de kempu pritom pribudne 10 nových toaliet a spŕch. 
Verejná súťaž na vyše 1,5 miliónovú akciu už bola 
vypísaná.

Masová výmena bufetov na Juhu
Nadmerný hluk z bufetov počas večera bol hlavným 
dôvodom sťažností, s ktorými sa turisti obracali 
na pracovníkov SCR. Inak hodnotili sortiment jedál 
a nápojov, služby v zariadeniach pozitívne. Značné 

zmeny plánuje MÚ s bufetami na Juhu Slnečných ja-
zier. „Všetci majitelia bufetov na južnej strane dostali 
výpovede a v jesenných mesiacoch začne výstavba 
nových zariadení na vyššej estetickej úrovni tak, ako 
to bolo plánované v predošlých rokoch.“ Nové bufety 
si podľa jednotnej predlohy postavia sami budúci pre-
vádzkovatelia. Mestské noviny Senčan budú o budúcej 
vizáži južnej strany Slnečných jazier čoskoro bližšie 
informovať.                                                           (kd)

SCR-ka v roku 2003 pravdepodobne s rekordným ziskom

Viacerí bufetári už svoje staré bufety na 
juhu Slnečných jazier zlikvidovali, iní ne-
reagujú ani na opakované výzvy.

O malom tobogane
Pozemok pod malým toboganom na severe Slnečných 
jazier (na snímke dole) predalo mesto za 910 tisíc Sk. 
Odkleplo to najtesnejším rozdielom Mestské zastu-
piteľstvo v Senci 30. októbra. Exkluzívnu plochu len 
pár metrov od jazera tak poslanci ohodnotili na 2 500 
Sk/m2. Odsúhlaseniu predchádzala dlhšia diskusia. 
Najmä Gabriel Agárdy a Gabriella Németh sa snažili 
presadiť, aby sa areál a predovšetkým pláž takýmto 
spôsobom nerozpredávala a Senčania postupne 
neboli zo Slnečných jazier vytláčaní. Naproti tomu 
zazneli argumentácie z poslaneckého klubu KDH, že 
po odkúpení do osobného vlastníctva bude súkromný 
podnikateľ môcť inak pristupovať k rozvoju zariadenia. 
Poslanci sa nevedeli zhodnúť, či sa objekt nachádza 
na pláži alebo nie. Poslanec Marián Príbelský žiadal 
určiť jednotné pravidlá, podľa ktorých by sa pri od-
predávaní pozemkov na Slnečných jazerách mohli ria-
diť. Za odpredaj hlasovalo osem poslancov, proti boli 
dvaja a zdržali sa piati.                                          (kd)

Štvormiliónový predaj
Senec si polepší do mestskej pokladnice o 4 mil. Sk. 
Získa ich za odpredaj mestskej budovy a pozemku 
o výmere 779 m2 na Námestí 1. mája (na snímke). 
Predaj odsúhlasil senecký parlament 30. októbra. 
Uvedená suma sa rovná takmer 20-ročnému nájmu 
tejto budovy. Ako na rokovaní zastupiteľstva uviedol 
poslanec Ivan Fendek, v prípade dlhodobého záväzku 
by si nájomca mohol investície do budovy z nájom-
ného odrátať. Gabriel Agárdy a Gabriella Németh pre-
javili názor, že podobné lukratívne nehnuteľnosti by 
malo dávať mesto Senec, aj v budúcnosti, do verejnej 
súťaže, aby sa nepredávali priamym predajom. No zá-

roveň i s ďalšími poslancami kvitovali doterajšiu dobrú 
spoluprácu mesta a súkromného podnikateľa, ktorý 
má budovu už dlhšie prenajatú a o kúpu prejavil záu-
jem.                                                                       (kd)

Mesto predáva lukratívne nehnuteľnosti

SENČAN  december/2003 - január/2004
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Čo s cestovným 
ruchom v Senci? 
Novembrové, mimoriadne zasadnutie mestského za-
stupiteľstva ma podnietilo prispieť do diskusie o ďalšom 
rozvoji cestovného ruchu v Senci. Máme preň takmer 
ideálne podmienky, ktoré sme doteraz naplno nevyužili 
a mesto mu nevenovalo pozornosť akú si bezosporu 
prvá priorita Senca zaslúži. Potvrdzuje to i svet, kde sa 
turizmus zaraďuje objemom tržieb na tretie miesto hneď 
po obchode s ropou a automobilmi. 

Na Slovensku je to tak. NR SR prijala v roku 2001 
Národný program rozvoja cestovného ruchu, ale pre 
trestuhodný nezáujem vlády nezostal z neho kameň 
na kameni. Aj preto na Slovensku toto významné 
odvetvie len prežíva a stagnuje. Inštitucionálne za-
bezpečenie sa výrazne oslabilo, legislatíva zaostáva 
a prakticky absentuje. Sabotážou možno nazvať 
vytváranie ekonomických podmienok, keď sa zvýšila 
o 5 percent spodná sadzba DPH a devízové príjmy 
sa do cestovného ruchu nevracajú. Konštatujem to 
preto, že prístup vlády nemožno zmeniť, ale možno sa 
z neho poučiť vo vzťahu mesta k cestovnému ruchu a 
Slnečným jazerám v Senci. Za pozitívny krok v tomto 
smere možno považovať pripravovaný program hos-
podárskeho a sociálneho rozvoja mesta Senec. 

Ekonomika a investičný rozvoj podmieňuje ďalšie 
napredovanie v cestovnom ruchu. Správa cestovné-
ho ruchu (SCR) v Senci je síce v posledných rokoch 
ziskovou organizáciou, ale zisk vo výške 0,6 až 1,5 
milióna korún nepostačuje na zlepšovanie kvality 
rekreácie a už vôbec nie na rozvoj cestovného ruchu. 
Bolo by preto nanajvýš vhodné, aby všetky príjmy 
vyprodukované SCR v nej zostávali, aby súčasťou 
jej rozpočtu boli i príjmy z majetku a poplatkov, ktoré 

teraz plynú do rozpočtu mesta. Takéto opatrenie by 
bolo potrebné prijať minimálne na päť rokov a tým 
vytvoriť základný predpoklad rozvoja Slnečných jazier 
a cestovného ruchu vôbec. 

Transformácia je dymovou clonou, ktorá má zakryť 
snahu o získanie ekonomického vplyvu a tým i profitu 
istých skupín. Nezávislá auditorka na zastupiteľstve 
nepovedala odborníkom síce nič nové, ale jedno-
značne sformulovala výhody a nevýhody transfor-
mácie SCR. Súčasná forma vytvára predpoklad na 
kolektívne ovplyvňovanie ekonomiky a smerovania 
cestovného ruchu, plnej kontroly nad majetkom a 
financiami mesta cez poslancov zastupiteľstva. Mimo-
riadny význam má pri rozhodovaní aj súčasné prepoje-
nie ekonomiky SCR na rozpočet mesta, na tvorbu cien 
vstupeniek a čiastočne i ďalších služieb na Slnečných 
jazerách v prospech občana a v neposlednom rade lep-
šie daňové postavenie. Nechcem v súvislosti s možnou 
transformáciou nikoho upodozrievať, je však faktom, že 
v prípade transformácie súčasnej príspevkovej organi-
zácie na obchodnú spoločnosť, či už spoločnosť s ru-
čením obmedzeným, alebo akciovú spoločnosť mesto 
i pri svojej stopercentnej účasti stratí reálny vplyv na 
majetok, ekonomiku, či cenotvorbu a zostanú mu len 
záväzky voči občanom, či návštevníkom jazier v po-
dobe platenia verejných služieb. Môj pohľad sa preto 
jednoznačne prikláňa k názoru, aby správa cestovného 
ruchu zostala vo forme príspevkovej organizácie ako 
doteraz s predpokladom zefektívnenia riadenia a ra-
zantného nástupu do jeho rozvoja. 

Spojenie cestovného ruchu s kultúrou je v tejto 
etape z viacerých dôvodov nevhodné. V prvom rade 
neprospeje žiadnej z týchto oblastí, naopak pribrzdí 
ich rozvoj. Preto ak sa za dôvod spojenia považuje 
len šetrenie, tak toto šetrenie môže výjsť mesto 
dosť draho. Turizmus a kultúra sa síce vzájomne 
podmieňujú majú však špecifické problémy najmä 
v oblasti ekonomiky riadenia, investičného rozvoja 
i v previazanosti na rozpočet mesta. Naviac musím 

konštatovať, že v čase, keď som ako poslanec NR SR 
a podpredseda komisie pre cestovný ruch často pre-
chádzal Slovenskom, nestretol som sa s efektívnym 
fungovaním takejto organizácie. Preto aj u nás v Sen-
ci, by sme sa mali skôr sústrediť na rozvoj cestovného 
ruchu osobitne Slnečných jazier a kultúru vnímať ako 
významnú podmienku zvyšovania kvality života na 
jazerách i v našom meste.

Boj o personálne obsadenie riaditeľa cestovnému 
ruchu výrazne škodí, najmä ak doň zasahujú politické 
strany. Táto funkcia bude iste neobsadená najmenej 
jeden rok. Ten rok, neznižujúc schopnosti poverenej 
zástupkyne, bol len rokom prežívania. Pritom Slnečné 
jazerá, ale nielen ony, si vyžadujú razantné zefektív-
nenie riadenia, nové rozvojové impulzy, zachytenie 
moderných trendov v cestovnom ruchu. To môže 
len skúsený manažér, človek ktorý pozná problémy 
mesta a jazier, ktorý má schopnosť vidieť súvislosti 
a trendy, schopnosť pritiahnuť na jazerá kapitál. 
Špeciálne vzdelanie, cudzie jazyky, či iné na prvý 
pohľad rozumné požiadavky, sú často len zástierkou 
na šitie podmienok výberového konania na mieru, 
vopred vybranej osoby. Budúci riaditeľ musí mať 
nielen podporu vedenia mesta, ale najmä jeho dôveru. 
Ak má prísť k zlepšeniu, tak výber by sa mal konať 
nie na základe byrokratických podmienok či dokonca 
politických sympatií, ale len na základe manažérskych 
schopností.
Cestovný ruch sa rozvíja tak, ako mu to vedenie 
mesta umožňuje. Bolo to tak v minulosti, v súčas-
nosti a bude to tak i v budúcnosti. Nemalo by sa na 
to zabúdať pri riešení problémov cestovného ruchu, 
nech súvisia s transformáciou, personálnym obsa-
dením či vytváraním zodpovedajúcich ekonomických 
podmienok. Len tak bude totiž Senec prosperovať a na 
tom nám aspoň dúfam všetkým záleží. 

                                                        Milan Benkovský
                                     (Autor je exposlancom NR SR 
              a podpredsedom komisie cestovného ruchu)
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Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci 
sa zišlo 13. novembra v Reštaurácii Nostalgia. Na žia-
dosť poslaneckého klubu KDH sa diskutovalo o Slneč-
ných jazerách. Okruh tém tvorili revitalizácia jazier, 
transformácia Správy cestovného ruchu (SCR) v Sen-
ci, Aquathermal, a.s. a konkurz na riaditeľa SCR.

Bagrovať sa začne do konca roka
O ďalšom postupe Senca v čistení jazier stále nie je 
rozhodnuté. Podľa vyjadrení vedenia mesta je však 
pravdepodobné, že jazerá sa najbližšie obdobie biologic-
kou metódou prečisťovať nebudú. Najmä kvôli slabším 
garanciám úspešnosti, finančnej a časovej náročnosti 
metódy. Bratislavské štrkopiesky, s ktorými má mesto 
Senec uzavretú zmluvu, podľa primátora K. Kvála začnú 
bagrovať Slnečné jazerá už tento rok. Pokiaľ by sa mesto 
rozhodlo prípadne i odsávať bahno z dna, mal by sa pod-
ľa jeho slov pripraviť projekt, ktorý by sa financoval v zá-
vislosti od odstráneného kalu. Ku kombinovanej metóde 
bagrovania a odsávania sa na zasadnutí priklonil Gabriel 
Agárdy. Zdôraznil, že sa treba rýchlo rozhodnúť a žiadať 
na ekologický projekt financie z európskych fondov.

Komisia predloží poslancom návrh
transformácie
V otázke transformácie SCR sa funkcia rokovania 
zmenila na informačnú. Pred poslancami vystúpila 
auditorka, daňová poradkyňa a súdna znalkyňa 

v odbore ekonomiky podnikania a daní Ing. Viera 
Pribylincová. Spolu s Ing. Jánom Hollým je autorom 
tri roky starého auditu SCR. Poslancov o ňom v roz-
siahlom príhovore podrobne informovala. Hovorila 
tiež o možných pozitívach a negatívach transformácie 
mestského podniku na akciovú spoločnosť, spoloč-
nosť s ručením obmedzeným a všetky ďalšie právne 
formy spoločnosti. Na návrh Pavla Škovránka poverili 
poslanci komisiu, ktorá vznikla na riešenie tranformá-
cie SCR, aby zanalyzovala všetky uvedené možnosti. 
Komisia, v ktorej bude pracovať aj Ing. J. Hollý, pred-
loží zastupiteľstvu jeden návrh. Poslanci by ho podľa 
Ivana Fendeka mali prijímať na viac čítaní. Gabriel 
Agárdy odporučil, aby sa transformácia SCR odložila 
na rok 2005 s tým, že sa v budúcom roku pripravia 
všetky potrebné podklady.

Obavy z dopravného kolapsu
K prejednaniu bodu Aquathermal, a.s. boli pozvaní 
zástupcovia spoločnosti stavajúcej v Senci aqua-
park. No nikto neprišiel. V súvislosti s problematikou 
výstavby nového rekreačného komplexu prejavil 
primátor K. Kvál obavy zo zhoršenia situácie v už aj 
tak dopravne zaťaženej oblasti. Poslancov informoval, 
že spoločnosť nepočíta s výstavbou novej prístupovej 
vozovky od Reckej cesty. Na margo parkoviska pred 
Hotelom Senec, ktoré má Aquathermal od mesta pre-
najaté, primátor uviedol, že nájomnú zmluvu považuje 

za nevýhodnú. Na pripomienku Jozefa Olasa, či by 
mesto nemalo uvažovať nad vytvorením nových par-
kovacích možnosti v tejto časti, odpovedal slovami, 
že na vybudovanie záchytného parkoviska by mohlo 
byť priechodné miesto pri strednej Reckej bráne. 
Vyžiadalo by si to však niekoľkomiliónové investície. 
Aby sa Senec vyhol možnému dopravného kolapsu 
v letných mesiacoch, navrhol poslanec Ján Winkler 
zaradiť vybudovanie vstupnej brány z Reckej cesty do 
budúcoročného rozpočtu SCR. 

Nemusí mať vzdelanie v cestovnom
ruchu
Mimoriadne mestské zastupiteľstvo prerokovalo pod-
mienky výberového konania na funkciu riaditeľa SCR. 
Ujednotilo sa na kritériách – vysoká škola, riadiaca prax, 
dva cudzie jazyky. Prijatiu uznesenia prechádzala pole-
mika, či od budúceho šéfa SCR vyžadovať vysokú školu 
so zameraním na cestovný ruch alebo nie. Do komisie, 
ktorá bude o výsledku konkurzu rozhodovať, nominujú 
po jednom svojom členovi poslanecké kluby KDH, SMK 
a nezávislí. Ďalších určí zo zákona primátor.             (kd)

Kvôli Slnečných jazerám poslanci mimoriadne

Stratila sa mačička
Viky čierno - šedá 
mramorová. 
Informácie volajte 
na tel.: 
0908 166 783
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V  Ý  Z  V  A
Podnikateľským subjektom v Senci a blízkom regi-
óne sa otvára možnosť novej dimenzie prezentácie 
v Senci. V budúcom roku štartujeme vynovenú ver-
ziu internetovej stránky www.senec.sk a zvláštny 
priestor na nej venujeme práve tým, ktorí by chceli 
byť súčasťou databázy na exkluzívnej www.se-
nec.sk. Všetci, ktorí majú záujem dať o sebe vedieť 
Senčanom i potenciálnym turistom, volajte na tel. 
0903 621 880, 0904 911 013.                Redakcia

Kto sa ubytoval na Slnečných 
jazerách počas leta 2003?
(v zariadeniach SCR - stany, karavany, 
bungalowy, Hotel Amur)

  1. Česi (21 653 návštevníkov)
  2. Slováci (4817)
  3. Poliaci (439)
  4. Holanďania (215)
  5. Nemci (146)
  6. Francúzi (91)
  7. Litovčania (70)
  8. Dáni (45)
  9. Maďari (36)
10. Belgičania (10)

Ďalšie národnosti: Austrálčania, Bulhari, 
Estónci, Íri, Islanďania, Rakúšania, Rumu-
ni, Slovinci, Američania, Španieli, Taliani.

Na Juhu vysadili 
15 stromov

Po jarnom výrube chorých stromov pristúpila 
v novembri Správa cestovného ruchu (SCR) 
v Senci k náhradnej výsadbe. Vychádzala z pro-
jektu, podľa ktorého na Slnečných jazerách – Juh 
vysadili prvých 15 mladých javorov a líp. Na 
základe odporúčania biológov nakúpila SCR kon-
krétne druhy vhodných drevín pre rekreačný areál. 
Pričom vybrala vzrastlejšie stromčeky s hrúbkou 
kmeňa 15 až 20 centimetrov. Pracovníci SCR ich 
sadili podľa inštrukcií odborníka. Ku kmeňu privä-
zovali špeciálnu zavlažovaciu rúru. Na náhradnú 
výsadbu získala SCR 50-tisícový grant od štátu. 
Prvou várkou sa rozširovanie verejnej zelene ne-
končí. Ako pre Senčan uviedla poverená šéfka SCR 
Ing. Silvia Škutlétyová, výsadbu ďalších stromov 
zahrnuli do budúcoročného rozpočtu mestského 
podniku.                                                         (kd)

Po dva októbrové víkendy sa uskutočnilo v Senci 
veľké jesenné upratovanie. Na obvyklých miestach 
boli postavené veľkokapacitné kontajnery. Každý 
z nás mohol využiť ponuku. Niektoré miesta boli 
veľmi frekventované. Záujem o upratovanie verejných 
priestranstiev bol tradične nízky. K pochvale firmy 
SOBA alebo VPP bolo doupratovanie roztrúsených 
zvyškov odpadu po vyvezení posledného kontajneru. 
Podľa údajov získaných na Mestskom úrade v Senci 
bolo spolu vyvezených 72 fúr a celková hmotnosť 
126,87 tony netriedeného odpadu.
Pri podrobnejšom pohľade do zloženia odpadu v kon-
tajneroch ste mohli vidieť veľa papiera, skla, kovov, 
plastov, teda druhotné suroviny vhodné na recykláciu. 
Najväčší diel, takmer 80 % objemu, tvoril bioodpad, 
dosky, kmene, haluze stromov a kríkov, zvyšky bylín, 
suché lístie, ale aj hnoj a ornica. Najmä vysoká per-
centuálna prítomnosť posledného komponentu ma 
zvlášť zaujala. Som hlboko presvedčený, že táto masa 
na netriedenú skládku komunálneho odpadu nepatrí. 
Jednak podlieha najväčším objemovým zmenám a je 
u nej veľké riziko samovznietenia alebo zapálenia 
rozpáleným sklom. Všetci sme boli svedkami dvoch 
silných požiarov na Oblastnej skládke komunálneho 
odpadu pri osade Svätý Martin v auguste tohto roku. 
Ešte niekedy v neskorej jeseni bolo niekedy cítiť 
v častiach mesta dym a pach tlejúceho odpadu. Pri 
týchto požiaroch sa okolie zamorovalo aj jedovatý-
mi a karcinogénnymi splodinami horiaceho odpadu 
všetkého druhu. 
Už v najjednoduchších záhradkárskych príručkách 
píšu, že kompost je najvhodnejšie hnojivo. Zlepšuje 
chemické aj fyzikálne vlastnosti pôdy. Kompostom 
sa prakticky nedá prehnojiť. Miesto kompostovania 
„kŕmime“ touto biomasou netriedenú komunálnu 
skládku a rastúca halda odpadu začína dominovať 
v našom okolí. Zároveň možno sústreďujeme poten-
ciálne palivo pre ďalší požiar. 
Potrebný vitahum kupujeme nie lacno vo vreciach. 

Zvláštny kolobeh látok v antropocentrickom kolose. Aj 
v prípade bezchybného vrstvenia sústredného odpa-
du s nehorľavými materiálmi, keď sa ukončená halda 
odpadu zapúzdruje, potom prekryje ornicou a zazelení 
vegetačným krytom, je „pochovanie“ biomasy haneb-
ným odkazom a venom pre budúce generácie. 
Megalomanské hromadenie odpadu si vyžiadalo 
zabratie ďalšieho hektára poľnohospodárskej pôdy. 
Vyznieva to ako paradox, ale čierna skládka biomasy 
bez prímesí plastov a iného odpadu je užitočnejšia 
než zaplatená koncentrácia tohto materiálu na riade-
nej skládke.
K väčšej úspešnosti jesenného upratovania podľa 
mňa nechýbalo veľa: znížiť počet zberných miest, 
na redukovaných miestach pristaviť viac kontajnerov, 
vytvoriť podmienky na separáciu, zabezpečiť dohľad 
dobrovoľníkov, napríklad z členov Enviro klubu Senec, 
prípadný dozor zaplatiť – míňajú sa peniaze aj menej 
osožne. Za uloženie získanej biomasy by sa nemuselo 
platiť a vyprodukovaný kompost by sa mohol použiť 
(Dostatok kompostu nám napríklad zjavne chýbal 
pri výsadbe sídliskovej zelene na Kollárovej ulici, kde 
v kopaných jamách prevládala štrkovitá priepustná 
jalová zemina s vtrúseným stavebným odpadom. Na-
značený postup, samozrejme, nie je tak jednoduchý, 
určite však nie nemožný). 
Väčšina biomasy v kontajneroch pochádzala z prído-
mových záhrad. Tento odpad mohol byť spracovaný 
menej namáhavým a osožnejším spôsobom, kom-
postovaním v malom. Bez veľkých procedúr zhnije 
akýkoľvek, v tieni nakopený a malou vrstvou ornice 
prikrytý, bioodpad.
Využívanie druhotných surovín a minimálizácia 
netriedeného odpadu je otázkou dňa aj vyspelejších 
„bohatších“ krajín. Ignorácia tejto potreby každého 
jednotlivca nie je bohatstvo, ale je to chudoba znalostí 
a mravov. 
                                                       Ing. Ján Maglocký
                poslanec Mestského zastupiteľstva v Senci

Bufetári rozširujú 
V lete by nám malo byť jasné, čo sa na Sl-
nečných jazerách porobilo v zime. Už dnes 
sa črtajú kontúry viacerých zmien v areáli 
strediska. 
R o z s i a h l u 
úpravu pod-
stúpil bufet 
U zlatého 
kapra, ktorý 
leží priamo 
pri vode na 
Severe jazier. 
Kapacita za-
riadenia stúp-
ne na skoro 
dvojnásobok 
po tom, čo ho 
po stranách 
rozšíria. Do 
bufetu povedú 
dva vstupy, na 
terasách bude 
tiež miesto pre 
lehátka a spr-

cha. Riadna kuchyňa tu bude variť špeciality 
z rýb. Do budúcnosti počíta majiteľ bufetu, 
ktorý leží na prenajatom pozemku, s prevádz-
kovaním požičovne bicyklov a člnov. V súčas-
nosti je „zlatý kapor“ na 60% dostavaný. Otvo-
rený by mal byť už v polovici mája.            (kd)

Jesenné upratovanie 2003: 
ľudia sa zbavovali najmä bioodpadu

SENČAN  december/2003 - január/2004
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Prvú zriadili v Senci
Novú vlnu doniesla do Senca maklérska 
spoločnosť EPM. Za prítomnosti primátora 
Karola Kvála a prezidenta Spolku senec-
kých podnikateľov (SSP) Ing. Tibora Tótha 
práve v našom meste otvorila v novembri 
svoju prvú regionálnu kanceláriu na Slo-
vensku. Prestrihnutia pásky sa ujal ge-
nerálny riaditeľ novozriadenej kancelárie  
Tibor Neszméry, ktorému asistovala gene-
rálna manažérka EPM Ingrid Bulavčiaková 
(na snímke). Na slávnosti nechýbali ani 
majitelia firmy z Viedne, Dir. Richard Gla-
ser a Erwin Bauer. 
EPM je medzinárodná maklérska spoloč-
nosť, ktorá má zastúpenie v 11 krajinách 
Európy. Hlavnou filozofiou spoločnosti je 
komplexná starostlivosť o klientov a za-
bezpečenie servisu finančných služieb 
v oblasti poisťovníctva. Špecializuje sa 
na dôchodkové zabezpečenie, ale úzko 
spolupracuje v oblasti hypotekárnych 
úverov. „Zastrešujeme najvýznamnejšie 
spoločnosti na Slovensku a ponúkame 
kompletnú ponuku ich poistných služieb 
a produktov,“ uviedla pre Senčan Ingrid 
Bulavčiaková, ktorá je tiež manažérkou 
SSP.                                     (kd), foto: autor

Dlhodobá stratégia mesta Senec s názvom 
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
je pred dokončením, ešte pred pár týždňami 
si tvorcovia ťažkali na nedostatok podnetov 
z mesta. Zástupca dodávateľskej spoločnosti 
Aurex preto požiadal o stretnutie s predsedami 
odborných komisií pri Mestskom zastupiteľ-
stve v Senci. Prvú pracovnú verziu (nájdete 
ju na www.senec.sk) tak mohli predstaviť 
na mimoriadnom zasadnutí poslancov 13. 
novembra v Reštaurácii Nostalgia. Ing. arch. 
Július Hanus, CSc. z Aurexu tu uviedol, že úzko 
spolupracuje s pracovníkmi Mestského úradu 
v Senci a dokument je už na 2/3 spracovaný. 
V debate sa však polemizovalo, čo program 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja vlastne 
je. Prítomní odborníci zdôrazňovali, že ide 
o odrazový mostík, ktorý pomenúva problémy 
a hierarchizuje hodnoty. Terčom diskusie sa 

stala priorita 1, tvorcovia k nej zaradili prospe-
rujúcu ekonomiku a viacerí sa pýtali, prečo ňou 
nie je turistický ruch. Podľa J. Hanusa nemajú 
základné priority poradie. Z okruhu poslancov 
predniesol svoje pripomienky k programu 
Gašpar Józan, ktorý na jeho dôležitosť upo-
zorňoval na zastupiteľstve viackrát, naposledy 
písomným stanoviskom na zasadnutí 30. ok-
tóbra. Upozornil v ňom na časovú tieseň medzi 
výzvou a termínom odovzdania podkladov pre 
tvorbu dokumentu. V mene poslaneckého klu-
bu KDH navrhoval zvolať okrúhly stôl za účasti 
poslancov, pri ktorom by sa prerokovali okruhy 
otázok. Dal na zváženie, či akciu neorganizovať 
ako verejnú schôdzu za účasti známych odbor-
níkov – občanov Senca alebo priamo širokej 
verejnosti. Poslanec za SMK Rudolf Galambos 
vtedy navrhol, aby sa už nediskutovalo, ale ko-
nalo.                                                                (kd)

Na októbrovom zasadnutí Mestského zastu-
piteľstva v Senci predložila hlavná kontrolórka 
Gabriela Kakašová poslancom správu o vý-
sledku následnej finančnej kontroly, zamera-
nej na výdavky na verejné osvetlenie z rozpoč-
tu mesta Senca počas kalendárnych rokoch 
1996 až marec 2003. Správa neobsahovala 
žiadne závery a odporúčania, ale konštatuje 
vcelku závažné skutočnosti. V minulosti sa 
podľa nej nedodržiavali zmluvné podmienky 
medzi mestom Senec a dodávateľskou firmou 
a viackrát došlo na mestskom úrade k poru-
šeniu zákona o účtovníctve. Prekračoval sa 
dohodnutý ročný objem výdavkov na údržbu 
a opravu verejného osvetlenia (napr. v roku 
1997 bol rozdiel 1,1 mil. Sk).  Rozdiely sa však 

našli aj medzi celkovou zaúčtovanou sumou 
a skutočnými výdavkami na opravu verejného 
osvetlenia. 
Na závažnosť predloženého materiálu pou-
kázal Gabriel Agárdy, ktorý prejavil želanie 
stiahnuť materiál z rokovania a vypracovať 
obšírnejšie hodnotenie. O niektorých formu-
láciach správy sa vyjadril, že sú „proti logike“. 
Gabriella Németh sa zaujímala o mieru zod-
povednosti poslancov v prípade, ak správu 
zoberú na vedomie. Mestské zastupiteľstvo 
prijatím uznesenia poverilo vedenie mesta, 
aby sa správou zaoberalo a následne poslan-
cov informovalo o opatreniach, s doložením 
stanoviska právnika.
                                                                      (kd)

Poslanci sa na zasadnutí 30. októbra museli 
zaoberať odpoveďou, na „oslovenia občanov 
Senca“. Oba podnety podali ešte v septembri, 
inak známi seneckí podnikatelia a vrcholní 
predstavitelia Spolku seneckých podnikate-
ľov, Ing. Tibor Tóth a Štefan Kollát. Prvý z nich 
sa ako občan Senca dovolával prešetrenia 
vzniku 4-miliónového dlhu mesta voči firme 
Palivá Bratislava. O odborný audit financova-
nia viac než desaťročnej výstavby seneckej 
čističky odpadových vôd (ČOV) zas žiadal 
Š. Kollát. Podľa neho došlo k neprimeranému 
nárastu investícii zredukovanej verzie čističky 
z pôvodných 80 mil. Sk na 143 mil. Sk. Hoci je 
ČOV v súčasnosti v skúšobnej prevádzke, po-
trebuje už ďalšie milióny na modernizáciu.
K problematike ČOV sa vyjadrili za klub KDH 
Ivan Fendek a za klub SMK Gabriel Agárdy. 
Obaja zhodne poukázali na to, že poslanecký 
zbor nie je kompetentný ČOV odborne po-
súdiť a opodstatnenosť navýšenia investícii 
môže zhodnotiť finančný analytik, resp. iný 
nezávislý orgán. Podnety občanov, týkajúce 
sa minulých volebných období, zrejme prilá-
kali na rokovanie aj bývalého primátora Senca 

Jozefa Elšíka. Odmietol hovoriť o prípadoch 
ako o kauzách a označil ich za „pokračovanie 
predvolebnej očierňovacej kampane“. T. Tóth 
zdôraznil, že ako občan oslovením reagoval na 
laxný postoj poslancov k problematike. Spolu-
zodpovednosť za financovanie ČOV pripísal 
bývalý prvý muž Senca vtedajším poslancom 
mestského zastupiteľstva, ktorí ho priebežne 
odsúhlasovali. Exprimátor tiež uviedol, že na 
výstavbu ČOV dozerali viaceré kontrolné orgá-
ny, pretože Senec bol v tom čase poberateľom 
jedných z najväčších dotácii na Slovensku. Na 
margo miliónového dlhu voči spoločnosti Pa-
livá dokladoval poslancom svoju snahu vyjed-
návať vo veci a dosiahnuť odpustenie penálov. 
Slovne sa obrátil na prednostu mestského 
úradu Henricha Polakoviča, aby si ako riaditeľ 
úradu spomenul na svoj postoj v riešení prípa-
du. Prednosta odmietol spoluzodpovednosť. 
Na záver poverili poslanci mestský úrad, aby 
vo veci konal ďalej. Ako však na zasadnutí 
naznačil primátor Karol Kvál, v prípade Palív 
sa o zosobnení môže uvažovať až po úplnom 
zaplatení záväzku.                                       (kd)

Rozvojová stratégia Senca pred dokončením

Diskusia o kontrole výdavkov na verejné osvetlenie

Pripomienky občanov chápe ako 
očierňovaciu kampaň 

SENČAN  december/2003 - január/2004

Volf v Senci
V Hoteli Senec sa uskutočnilo 22. novem-
bra rokovanie Ústrednej rady Sociálno-
demokratickej strany Slovenska (SDSS), 
na ktorej ratifikovali dohodu o spolupráci 
so Smerom. Na snímke zľava: prvá pod-
predsedníčka SDSS Oľga Nachtmannová, 
predseda Jaroslav Volf a podpredseda Ja-
roslav Riha.                        Text a foto: (rb)
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Len niekoľko metrov pred vchodom na futba-
lový štadión na Vodnej ulici je autorská galéria 
Jitky Bezúrovej. Akademická maliarka zo 
Senca ju nazvala Poetika. Galériu 5. novem-
bra otvoril literárny kritik Bohumír Bachratý. 
Výnimočnosť chvíle umocnila recitáciou básní 
J. Bezúrovej redaktorka Slovenského rozhlasu 
Jana Kopsová a hudobnou improvizáciou Jo-
zef Dodo Šošoka. V galérii možno v súčasnosti 
vidieť obrazy J. Bezúrovej z posledných troch 
rokov – labyrinty, témy s kresťanským podtex-
tom, psychologické námety. Otvorená nie je 
od – do, ale treba sa telefonicky dohodnúť na 
termíne. Bližšie informácie o novej seneckej 
galérii nám podala sama Jitka Bezúrová. 

Bola autorská galéria vaším snom?
Takto som nad tým nerozmýšľala. Nejako to 
vyplynulo z behu života. Nie som podnikateľ-
ský typ a galéria v komerčnom zmysle chce 
človeka podnikavého. Cítim sa byť predo-
všetkým poetkou, umelkyňou, výtvarníčkou. 
No ale dnešná doba je aj o tom, že by sa člo-
vek nemal dať pohltiť svetom peňazí, musia aj 
takíto ľudia ako ja bojovať o prežitie, ako sme 
hovorili, na takom privátnom ostrove. Chcem 
ponúknuť ľuďom, aby mohli vojsť a pozrieť sa. 

Ako vznikala Poetika, ako dlho, ľahko, ťaž-
ko...?
Ťažko. Nápad vo mne zrel niekoľko rokov, kým 
som načerpala odvahu. Čo teraz vyzeralo tak 
jednoducho, banálne a drobne, sa rodilo dosť 
ťažko. Je to naozaj tak, že ide o veľmi intímnu 

časť môjho života, do ktorého teraz vlastne 
budem ochotná pustiť kohokoľvek, kto prejaví 
dobrý záujem.

Intímnejšia než bežné výstavy?
Myslím si, že áno. Ide o moje privátno, je tu 
vidieť aj také veci, ktoré by som sa na inom 
mieste možno rozpakovala vystaviť alebo ku-
rátorský výber by bol iný. Je to tu úplne v mojej 
réžii a oveľa osobnejšie.

Autorská znamená len a len vaša?
Základná myšlienka je takáto. Ale nebránim sa a 
som v tomto trochu živelný človek, veľmi by som 
bola rada, keby galéria v Senci trošku ožila. 

Ďakujem za rozhovor.                             (kd)

Medzi najlepšími
Seneckí tanečníci zo Súkromnej základnej 
umeleckej školy Renáty Madarászovej us-
peli na celoslovenskej  súťaži Gbely 2003. 
Druhé miesto v scénickom a tretie miesto 
v hip-hopovom tanci ich zaradilo medzi 
najúspešnejšie tanečné súbory a základné 
umelecké školy súťaže. Úspešné účinko-
vanie Senčanov zavŕšil Dávid Lépeš, ktorý 
získal zvláštnu cenu poroty.                 (kd)

Tip na knihu
Senčan Gábor Strešňák je spoluautorom 
knižky Šľachta Bratislavskej stolice, ktorá 
v tomto roku vychádza v obmedzenom 
náklade v edícii Series Nobilium. 480-stra-
nový prvý diel Heraldicko-genealogického 
lexikónu obsahuje okolo 550 šľachtických 
rodov a obsahuje farebnú heraldickú prílo-
hu od Denisa Pongrácza.                    (red)

Pottera budú predávať 
o polnoci
Slovenská verzia piateho dielu populárnej 
knižky Harry Potter s podtitulom Fénixov rád 
bude v predaji už od 6. decembra. Nedočka-
vým priaznivcom mladého čarodejníka sa roz-
hodli vyjsť v ústrety v seneckom kníhkupectve 
Pergamon. Najnovšie pokračovanie série 
spisovateľky J. K. Rowlingovej si tu budú môcť 
senecké deti kúpiť 6. decembra v najskorších 
ranných hodinách. Dvere kníhkupectva sa 
otvoria kvôli Potterovi už o polnoci.             (kd)

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

Kníhkupectvo Effect
1. Táňa Keleová-Vasilková: Siete z pavučín
2. Paulo Coelho: Jedenásť minút
3. Günther Sator: Feng Šuej

Kníhkupectvo Lassú-Agárdi
1. Táňa Keleová-Vasilková: Siete z pavučín
2. John Grisham: Kráľ odškodného
3. Disney: Hľadá sa Nemo

Kníhkupectvo Pergamen
1. Táňa Keleová-Vasilková: Siete z pavučín
2. Paulo Coelho: Jedenásť minút
3. John Grisham: Kráľ odškodného

S Dvořákom do kina
Priestorové kapacity pre záujemcov o bese-
dy z prípravnej dielne Kníhkupectva Effect 
a Mestskej knižnice v Senci prestávajú stačiť. 
Pôvodne komorne ladené stretnutie s hosťom 
museli 12. novembra presťahovať do kinosály.  
Mohol za to známy historik a spisovateľ Pa-
vel Dvořák, ktorý prišiel do Senca s čerstvo 
pokrstenou knihou Stopy dávnej minulosti II. 
Pred pozorným čitateľstvom mestskej knižni-
ce sa vyjadril k dejinám slovenského národa 
a svojej tvorbe, ale dotkol sa aj významu 
regionálnych dejín. Pútavé dvojhodinové roz-
právanie okorenili svojimi otázkami pripravení 
seneckí školáci. Po skončení besedy sa usku-
točnila v MsKS improvizovaná autogramiáda 
(na snímke).                                                 (kd)

Výprava do rozprávky
Poradenské centrum Filip od septembra reali-
zuje projekt Brest, ktorého cieľom je vybudovať 
u detí a mládeže pozitívny vzťah k prírodnym 
krásam a kultúrnym hodnotám Slovenska. 
V rámci projektu sme uskutočnili niekoľko akcií 
– trojdňových výprav do prírodnej rezervácie 
Javorníky na Kysuciach a ďalšie výpravy cyk-
licky bežia. Máme vytvorených niekoľko skupín 
detí podľa veku, s ktorými systematicky a ciele-
ne pracujeme. Deti sú ubytované v drevenici, 
spia v spacákoch, o čom sa vyjadrili vo svojom 
slangovom jazyku, že je to super. Zážitková 

výprava s názvom Lipa bola motivovaná le-
gendami, symbolmi a mytológiou. Pre menšie 
deti sme pripravili program plný tajomstiev, 
objavov, fantázie, lesných víl a škriatkov. Deti 
sa počas výpravy ocitli v rozprávkovom svete, 
kde mali za úlohu vyčistiť zakliaty potok a les 
a ošetriť štyristoročnú začarovanú lipu. Deti 
plné optimizmu sa snažili popasovať s ťažký-
mi úlohami ako skutoční rytieri a princovia... 
Nevzdávali sa a zakliaty potok, les i lipu odča-
rovali svojimi statočnými, pracovitými rukami. 
Očká im svietili radosťou, keď zistili, že aj ony 
vedia prekonávať prekážky a môžu byť užitoč-
né.                                                                 (fp)

K U L T Ú R A Privátno Jitky Bezúrovej v autorskej galérii

SENČAN  december/2003 - január/2004
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Program dvadsiateho štvrtého ročníka Dní Al-
berta Molnára Szencziho ponúkol záujemcom 
náročné podujatia. Záujem oň nechýbal, Sen-
čania a obyvatelia z okolia sa podujatí zúčast-
nili v peknom počte. 
Prednáškové večery boli dvakrát týždenne 
a o poslucháčov nebola núdza, skôr stoličiek 
bolo málo. Mladým sa predstavila poetka 
z Maďarska, Éva Petröczi. Premiéra zaujímavej 
knihy - Denník Alberta Molnára Szenciho, ktorej 
autorom je univerzitný profesor András Szabó, 
prilákal poslucháčov aj z Bratislavy. Usku-
točnila sa aj vzácna prednáška mladej ruskej 
historičky Oľgy Chavanovej, ktorá pricestovala 
z Moskvy, za účelom preštudovania materiálov 
v bratislavskom archíve o seneckom Collegiu 
Oeconomicum. O výsledkoch práce prednies-
la zaujímavú prednášku v maďarskom jazyku. 
Členovia klubu SzMAK si vypočuli historický 
výklad o kuruckom období. Sériu prednášok 
ukončil literárny večer s maďarským spisova-
teľom na Slovensku Lajosom Grendelom, no-
siteľom Kossuthovej ceny. Večer moderovala 
redaktorka Ágnes Bárdos. Výstavná miestnosť 
sa zdala byť malá aj na vernisáži Františka Petr-
lu, maliara z Rece. Na slávnostnom programe 
bolo menej ľudí, ako by si zaslúžil spevácky 

zbor Zoltána Kodálya z Galanty a predstavenie 
herca z Budapešti Jánosa Pappa. Obecenstvo 
však úplne naplnilo sálu kultúrneho domu 
na predstavení Jókaiho divadla z Komárna 
– IBUSÁR. Miestne školy s vyučovacím jazy-
kom maďarským sa do programov zapojili 
tiež. Maďarská materská škôlka oslávila svoje 
50. výročie založenia a v rámci slávnostného 
programu prijala meno po slávnom rodákovi 
mesta. Jubilejný program viedla Ágnes Bárdos, 
ktorá tiež prispela do programu prednesom 
básní. Dôstojným ukončením celomesačných 
podujatí bol koncert speváckeho zboru z Voj-
nice v rímsko-katolíckom kostole a slávnosť 
pri reliéfe v Základnej škole Molnára Alberta 
Szencziho. Organizátori - OV Csemadok,  SV 
Csemadok a mestský výbor, takisto spoluor-
ganizátor Mestské kultúrne stredisko v Senci 
- môžu byť spokojní, vykonali výbornú prácu 
na vysokej úrovni.  Podporovatelia - sponzori - 
MK SR, MK MR, Nadácia Illyés, Kultúrny inštitút 
MR, MsKS Mosonmagyaróvár, primátor nášho 
mesta, Združenie Senec a okolie, a tí, ktorí svo-
jou prítomnosťou podporili XXXIV. Dni Alberta 
Molnára Szencziho - potvrdili, že v Senci je do-
pyt po peknom maďarskom slove a náročných 
programoch.                                               (pm)

Az idei müsor igényes rendezvényeket kínált 
az érdeklödöknek. Érdeklödésben nem is 
volt hiány, szenciek és környékbeliek szép 
számban vettek részt a koszorúzási ünnepsé-
gen és majdnem valamennyi programon.Egy 
hónapon keresztül minden hétre esett egy, 
esetleg két elöadás is, a szervezök nem 
panaszkodhatnak, hallgatóban nem, inkább 
székben volt hiány. Az irodalmi délutánon 
Petröczi Éva költövel a Szenczi Molnár Albert 
Gimnázium és Leányszakközépiskola diákjai 
vettek részt. A Szenci Molnár Albert naplója 
könyvbemutatót Kulcsár Katalin beszélgetése 
a  szerzö és Molnár Albert életét kutató Szabó 
Andrással, sok új érdekes tényt közölt a népes 
hallgatóssággal. Müsoron kívül ugyan, de kár 
lett volna kihagyni
Dr. Olga Khavanova elöadását a szenci 
Collegium Oeconomicumról. A fiatal, orosz 
nemzetiségü moszkvai tudós – történész ve-
retes magyar nyelven tartott elöadást városunk 
egykori híres intézményéröl.A SzMAK klub 
látogatói a Nostalgia étteremben hallgathattak 
elöadást a kuruc korról. Az elöadássorozatot 

irodalmi est zárta, Grendel Lajos Kossuth-díjas 
íróval találkozhattak az irodalombarátok. Az 
íróval életéröl és munkásságáról Bárdos Ág-
nes ismert szerkesztö-riporter beszélgetett.A 
kiállítóterem kicsinek bizonyult Petrla Ferenc 
rétei festömüvész kiállításának megnyitóján 
is. Az ezt követö ünnepi eströl ez ugyan nem 
mondható el, pedig a galántai Kodály Zoltán 
Daloskör és Papp János budapest színmüvész 
müsora is telt házat érdemelt volna. Mint az 
IBUSÁR, Parti Nagy Lajos alkotása a komáromi 
Jókai Színház elöadásában. A helyi magyar 
tanítási nyelvü tanintézmények nemcsak aktív 
részvételükkel, hanem iskolai müsorokkal is 
hozzájárultak a rendezvénysorozathoz. Magy-
ar Óvoda  50 éves jubileumi ünnepi müsorát 
Bárdos Ágnes ajándékozta meg színvonalas 
müsorvezetésével és szívbemarkoló elöadá-
sával. A  jelenlévö szülök örülhettek önfeledten 
szereplö csemetéiknek, és annak hogy az óvo-
da is fölvette a város híres szülöttének nevét.
Az idei gazdag rendezvénysorozat méltó befe-
jezése volt a bátorkeszi Karátsony Imre kórus 
templomi hangversenye és Szenczi Molnár 
Albert dombormüvének megkoszorúzása az 
alapiskolában. Az idei Szenczi Molnár Albert 
napok rendezöi és szervezöi - a Csemadok 
Területi Választmánya, a Csemadok Országos 
Tanácsa valamint városi szervezete a Müvelö-
dési Központtal összehangolt munkát végzett. 
Színvonalas rendezvénysorozatot támogatott 
a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma, 
a Magyar Nemzeti Kulturális Örökség Minisztéri-
ma, az Illyés Közalapítvány, a Magyar Köztársa-
ság Kulturális Intézete, városunk polgármestere, 
a mosonmagyaróvári Flesch Károly Müvelödési 
Központ, a Szenc és Vidéke Társulás és termés-
zetesen mindazok, akik jelenlétükkel bizonyítot-
ták, igény van Szencen a szép magyar szóra, 
tartalmas müsorokra.                                   (pm)

Dopyt po maďarskom slove na Dňoch A. M. Szencziho

A XXXIV. Szenczi Molnár Albert Napokról ... i dospelí tanečníci.

Maďarská materská škola prijala meno senec-
kého rodáka Alberta Molnára Szencziho. Na 
slávnostnej akadémii to oslávili deti...

SENČAN  december/2003 - január/2004

Galavečer ku Dňom A. M. Szencziho zahájil spe-
vácky zbor z Galanty.

Divadelné predstavenie Jánosa Pappa z Buda-
pešti.
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Ludus o drogách

Stačí povedať „Nie!“ – sa snažili herci Diva-
dla Ludus povedať seneckej mládeži v uto-
rok 25. novembra. Rovnomennú divadelnú 
kompozíciu o drogovej závislosti si mohli 
pozrieť študenti Združenej strednej školy 
a Gymnázia Antona Bernoláka v Senci. 
Realisticky poňaté predstavenie by však 
malo čo povedať aj dospelým.             (kd)

Na 4. celoštátnej konferencii INFOVEK 2003 
v Spišskej Novej Vsi,  ktorá sa uskutočnila  5. 
- 8. novembra 2003, sa Základná škola Senec 
Mlynská umiestnila na prvom mieste v súťaži 
o najlepšiu www stránku školy na Slovensku 
– on-line hlasovanie. Do súťaže o najlepšiu 
www stránku školy  sa prihlásilo 113 škôl z ce-
lého Slovenska. 
Aké boli témy konferencie Infovek 2003? Infor-
mačné technológie vo vyučovaní na ZŠ a SŠ, 
Informačné technológie a medzipredmetové 
aktivity, Národné a medzinárodné projekty, 
E-learning - nové formy učenia a učenia sa. 
Príprava učiteľov, celoživotné vzdelávanie 
pedagógov, Digitálne Slovensko - škola, nové 
technológie a región, CNAP, Lego, RoboLab 

a všetky ďalšie témy, ktoré pomôžu pri na-
plnení cieľa konferencie. Konferencia bola 
miestom pre diskusie, výmenu skúseností 
a prezentáciu aktivít v oblasti informatizácie 
základných, stredných a vysokých škôl. Jej 
cieľom bolo šíriť osvetu vo využívaní moder-
ných informačných a komunikačných tech-
nológií vo výučbe, v príprave učiteľov a vo 
voľnom čase. Konferencia pokračuje v pra-
videlnom každoročnom stretávaní tých, ktorí 
aj prostredníctvom informačných technológií 
menia tradičnú školu na tvorivú školu tretieho 
tisícročia. I tento rok mali možnosť učitelia vy-
stúpiť s odborným príspevkom, alebo pripraviť 
účastníkom konferencie workshop. 
    Koordinátorka Infoveku ZŠ Senec, Mlynská

Senec má dve Miss Baby
Sofiu Norulákovú (6) a Michaelu Gažovú (11) de-
korovali v seneckom kultúrnom stredisku novými 
Miss Baby. Súťaž dvoch kategórii, ktorú pripravila 
organizátorka Jolana Saltiel, absolvovalo 11 diev-
čat zo seneckých základných škôl.                 (kd)

Duchárske šantenie v CVČ
Záhrady pustnú. Úroda je už v komorách. Na 
hriadkach do pochmúrnej jesennej farebnej palety 
svietia okrem červených šípok už iba obrovské 
pomarančové, žlté tekvice. Čakajú na chvíľu, keď 
sa ich tvary, pripomínajúce prázdne  hlavy, zmenia 
v tvorivých rukách chlapcov a dievčat. Tekvice 
opatrené zubiskami spolu s bielou plachtou sa vy-
berú poodhaliť čosi z tajomstva duchov. Tekvicové 
záhradné hry sú u nás známe oddávna. V Senci 
sa 29. októbra 2003 konalo v Centre voľného času 
pekné podujatie - Senecký svetlonos. Deti z taneč-
ného súboru pod vedením pani Tóthovej neváhali 
rozveseliť duchárskym šantením okolie navzdory 
odchádzajúcej jeseni. Veď čo nám bráni využiť po-
sledné plody jesene trochu inak - úsmevnejšie.  

                                 A. Pivarčeková, CVČ Senec

Najlepšiu školskú www stránku na Slovensku ma ZŠ Mlynská

Comenius week je podujatie 
vyhlasované a podporované 
Európskou komisiou. Je to pre 
všetky školy a jednotlivcov prí-
ležitosť oboznámiť širokú verej-
nosť s dosiahnutými výsledkami 
svojho zapojenia do programu 
COMENIUS tak v projektoch 
európskej spolupráce, ako aj 
v individuálnych mobilitách. Ten-
to rok sa Comenius week konal 
v dňoch 10.-14. novembra 2003 v 
Bruseli. Súbežne s touto akciou 
sa uskutočňujú aj aktivity na ná-
rodnej úrovni v krajinách Európ-
skej únie, kandidátskych a asoci-
ovaných krajinách. Realizovali sa 
v rozpätí spomínaného týždňa. 
Podujatie v Bruseli a zároveň aj národné 
aktivity symbolicky vyvrcholili v utorok 11. no-
vembra 2003 o 11.00 h. Vypustením balónikov 
s odkazmi  a želaniami od jednotlivých škôl, 

zapojených do programu SOCRATES/CO-
MENIUS vo všetkých účastníckych krajinách 
programu. Do tejto akcie sa zapojili i žiaci ZŠ 
Mlynská.                                                        (iv)

Projekt SOCRATES na ZŠ Mlynskej

V týždni od 10.-14. 11. 2003 Európska ko-
misia zorganizovala v Bruseli podujatie pod 
názvom Comenius week. Hlavným cieľom 
tejto aktivity bolo zviditeľniť výsledky, ktoré 
sa dosiahli v rámci podprogramu COMENIUS.

Súbežne s touto aktivitou aj Gymnázium A. 
Bernoláka v Senci pripravilo pre všetky základ-
né školy v okrese 13. novembra 2003 prezen-
táciu svojich výsledkov v projekte „Európske 
legendy“, na ktorom spolupracuje s ďalšími 6 

školami v Európe. V rámci 
aktivity Comenius week sa 
v celej Európe 11. 11. 2003 
o 11.00 hod. vypúšťali ba-
lóniky. Pridali sa aj študenti 
Comenius-tímu z Gymná-
zia A. Bernoláka, ktorí do 
vypúšťaných balónikov 
s logom projektu vložili 
rôzne odkazy o priateľstve 
v Európe, európskom ob-
čianstve a iné. Náplň inert-
ného plynu do balónikov 
sponzorsky zabezpečila 
reklamná agentúra BROSS 
z Bratislavy, ktorej touto 
cestou ďakujeme.

             RNDr. Jozef Radzo, 
             riaditeľ GAB

Balóny vypúšťali aj na gymnáziu

SENČAN  december/2003 - január/2004
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Vzdelanosť ľudstva už odpradávna zaujíma popred-
né miesto v živote každej spoločnosti. Základným 
pilierom tohto fenoménu bola vždy, je a bude škola. 
V priebehu vývoja ľudstva sa vystriedali mnohé 
školské systémy, boli prioritné rôzne formy a metódy 
práce pedagógov. 
V súčasnosti školstvo bojuje s veľkými problémami, 
ale keď je dobrá vôľa, dajú sa preklenúť. Keďže škola 
je výchovno-vzdelávacia inštitúcia, je nevyhnutné, 
aby spolupracovala predovšetkým s rodičmi a inými 
inštitúciami. Našej škole sa v tejto oblasti veľmi darí. 
Svedectvom toho sú mnohé úspešné akcie v rôznych 
oblastiach spoločenského života.
V septembri sa naše učiteľky výtvarnej výchovy 
so svojimi žiakmi už tradične podieľali na príprave 
výstavy ovocia, zeleniny a kvetov. Výstava bola in-
štalovaná v priestoroch školskej jedálne. Návštevníci 
mohli obdivovať nielen unikátne plody jesene, ale aj 
nádherné výtvarné diela našich žiakov. Ich snaha bola 
odmenená diplomami a vecnou odmenou. 
Okrem Zväzu záhradkárov úzko spolupracujeme aj so 
Zväzom chovateľov zvierať. Deti milujú zvieratá, preto 
v októbri s elánom pomáhali pri príprave prehliadky 
vzácnych kusov domácich zvierat a hydiny. Žiaci 6. 
ročníka každoročne navštevujú výstavu, kde si teo-
retické vedomosti získané na hodinách prírodopisu 
utvrdzujú v praxi. Potešujúce je, že medzi ocenenými 
chovateľmi bol aj náš Lukáš Kišš, žiak 8.E triedy.

Sprievodné akcie 2. európskeho dňa
rodičov a škôl
Nevšednou udalosťou bola organizácia 2. európskeho 
dňa rodičov a škôl. Cieľom tejto udalosti bolo podpo-
rovať zapojenie rodičov do vzdelávacieho procesu ich 
detí, vytvoriť nové partnerské vzťahy medzi školou 
a rodičmi, propagácia našej školy, prezentácia samo-
statnosti, aktivity a tvorivého prístupu.
Vedenie školy zvolalo zainteresovaných zástupcov 
rodičov, pedagógov a vychovávateliek. 
Po náročnej príprave sa 17. októbra otvorili všetky 
brány našej školy pre rodičov, aby sa mohli osobne 
zúčastniť vyučovacieho procesu a vidieť svoje deti pri 
aktívnej práci. Privítali sme vyše 60 rodičov, dedka, 
babku a dokonca i bábätko. Vyučovanie sledovali vo 
viacerých ročníkoch.
Úsmevy na tvárach rodičov počas vyučovania na-

značovali, že sú spokojní a tešia sa dobrým výkonom 
svojich detí. Čo sa týka práce učiteľov, vyzdvihovali 
a schvaľovali hlavne láskavý prístup k žiakom, odbor-
ný výklad učiva, hravé metódy, atmosféru  bez stresu, 
názorné pomôcky a udržovanie pozornosti detí.
Niekoľko citátov z hodnotenia rodičov:
• “Deti boli veľmi aktívne a pani učiteľka má veľmi 
dobrý prístup k deťom. Hodina bola super.“
• „Za prístup k žiakom, ako aj odborným vedomos-
tiam udeľujeme pani učiteľke veľkú jednotku. Nuda na 
hodine deťom rozhodne nehrozí.“
• „Je to neuveriteľné, ako vie pani učiteľka zaujať 
deti, aby dávali pozor a zároveň sa naučili formou 
hry. Takáto metóda vyučovania si zaslúži len a len 
pochvalu.“
Zaujímavé hodnotenie predložila mamička z 3.B trie-
dy: „Keď mi môj syn povedal, že na matematike majú 
otvorenú hodinu, myslela som si, že rodičia sa do 
triedy ani nepomestia. No bola som prekvapená veľmi 
nízkou účasťou rodičov. Bolo nás päť! Samozrejme, 
nie každý sa môže uvoľniť z práce, ale predsa...
Na druhej strane som  bola milo prekvapená priebe-
hom vyučovacej hodiny. Na rozcvičenie – násobilka, 
striedanie samostatnej a kolektívnej činnosti. Deti 
boli po celý čas aktívne, nielen preto, že sa chceli 
pred „návštevou“ vytiahnuť, ale aj preto, že dnešné 
učebnice, pracovné zošity a hlavne spôsob výučby sú 
pre ne zaujímavé a pútavé. Páčilo sa mi, že deti boli 
pri samostatných prácach motivované možnosťou 
dostať jednotku za prvé tri správne riešenia. 45 minút 
ubehlo, ani sme sa nenazdali. A myslím, že nielen nám 
rodičom, ale i deťom. 
Chcela by som poďakovať vedeniu školy i učiteľom, 
že nám – rodičom – bolo umožnené vidieť deti „pra-
covať“ na hodine a dúfam, že podobný zážitok ešte 
budeme mať možnosť zažiť.
Rodičia, ktorí si našli čas, aby po rokoch opäť prežili 
krásne chvíle v školských laviciach, určite neoľutujú. 
Som presvedčená, že si v duchu zaspomínali na svoje 
školské časy a pozerali sa na nás, učiteľov, inými 
očami. Možno si uvedomili, že naša práca sa nekončí 
zvonením po poslednej hodine a zatvorením triednej 
knihy. Ak chceme byť úspešní – a my chceme byť 
– musíme obetovať more voľného času, aby výsledky 
boli také, o akých práve čítame.
                                             PeadDr. Mária Kyliánová

Neviditeľný plameň 
Ivana Mojíka

Dva novembrové týždne sa mohli laickí 
a profesionálni znalci výtvarného umenia 
stretávať v seneckej galérii s Ivanom Mo-
jíkom. Jeho autorská výstava obsahovala 
prevažne koláže a tempery z posledných 
rokov. Na vernisáž k expozícii s názvom 
Neviditeľný plameň prišiel poblahoželať 
autorovi i vzácny hosť, spisovateľ Tomáš 
Janovic (na snímke vľavo). Otvorenie vý-
stavy spríjemnil svojimi techno skladbami 
vnuk výtvarníka Juraj Mojík. 
                                             (kd), foto: autor

Čo nového na ZŠ Tajovského

Partnerstvo s Győrom?
Základná škola na Tajovského ulici začala roz-
víjať cezhraničnú spoluprácu s Maďarskom. 
Na základe kontaktov pedagógov by chceli 
Senčania kooperovať so Základnou školou 
v Győri. Na snímke novembrové rokovanie  
riaditeliek potenciálnych partnerských škôl 
s viceprimátorkou Helenou Nemcovou. 
                                                  (kd), foto: autor

Senec očami 
rôznych fotografov

V galérii Mestského kultúrneho strediska 
v Senci nájdete od 7. januára 2004 foto-
grafickú výstavu. Na jednom mieste bude-
te môcť objavovať „Senec očami rôznych 
fotografov“ až do 30. januára. Výstavu 
organizuje redakcia našich novín Senčan 
v spolupráci s MsKS.                           (red)

Deti zažiarili
V bratislavskom  PKO sa 21. októbra uskutočnila 
veľkolepá akcia pre deti základných škôl pod patro-
nátom Slovenského rozhlasu, JŠMA a Informačnej 
kancelárie Rady Európy. Akcia sa pripravovala pod 
názvom „Angličtina v pesničkách – Easy“, ktorá 
bola venovaná Európskemu dňu jazykov. O mož-
nosti zúčastniť sa na prehliadke nás informoval pán 
Kresťanko, dramaturg prehliadky. Vedenie školy 
oslovilo učiteľky anglického jazyka, aby program 
pripravili. V prvom momente prišlo zaváhanie, či 
naše deti obstoja v tvrdej konkurencii s bratislav-
skými jazykovými školami a so zbormi ZUŠ. Ale 
my nie sme z tých, ktorí sa ľahko vzdávajú. Vďaka 
pomoci zo strany vedenia školy, výtvarnej dekorácie 
pani učiteľky Kubusovej, brilantnej choreografie pani 
učiteľky Terézie Baršváryovej a hudobného spraco-
vania pani učiteľky Márie Kyliánovej bolo vystúpenie 
nacvičené za pár dní.

„V osudný deň“ nastúpilo do autobusu 55 detí s dozorom 
(žiaci 2.D, 4.D a 5.B triedy, vychovávateľka Jarmila Mihá-
liková, učiteľky T. Baršváryová, M. Kyliánová a mamička 
pani Novotná). Po príchode do Bratislavy, v preplnenej 
hale napätie stúpalo. Priebežne nás prišli podporiť ma-
mička Kaušicová, babka Mrázová a ocko Kolembus. 
Mali ste nás vidieť, ako si svorne všetci precvičujeme 
pľúca s nafukovaním balónov.
Napriek dlhému čakaniu na vystúpenie sa naše deti 
správali disciplinovane a veľmi slušne na rozdiel od 
bratislavských žiakov. Navyše sa jediní vynímali v dave 
v rovnakom oblečení, za čo veľmi pekne ďakujeme 
rodičom.
Nástup na pódium bol veľkolepý. Bol to nádherný pohľad 
na krásne deti s peknými rekvizitami. V tom na nás nikto 
nemal. Obecenstvo stíchlo. Naše deti vydali zo seba ma-
ximum, zožali veľký úspech. Urobili dobre meno našej 
škole – ZŠ Tajovského 1 – aj nášmu mestu.
Máme skutočne skvelé deti.

                                          PaedDr. Mária Kyliánová
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Milí rodičia!
Obraciam sa na Vás otázkou. Viete, aká udalosť nás 
čaká po 1. máji 2004? Vstúpime do Európskej únie. 
A čo z toho vyplýva? Iba to, že Vaše deti budú ovlá-
dať viac jazykov aktívne a získajú väčšie uplatnenie 
v živote. Na ZŠ s VJM Alberta Molnára Szencziho 
v Senci vyučujeme od 1. ročníka 3 jazyky - maďar-
ský, slovenský, nemecký a anglický. V popoludňaj-
ších hodinách sa pani učiteľka v ŠKD venuje deťom 
v kľudnom prostredí a spoločne sa učia domáce 
úlohy. Nebojte sa, že Vaše dieťa bude menejcenné, 
lebo naše výsledky dokazujú opak. Máme niekoľko 
absolventov, ktorí výborne obstáli na bratislavských 
stredných školách. Dnes patria medzi elitných 
žiakov. Toto je naša vizitka. Rodičia, rozhodnite 
sa, do ktorej školy zapíšete svoje dieťa. Ponúkame 
Vám a Vašim deťom maximálne humánny prístup 
vo výchovno-vzdelávacom procese, výborných 
pedagógov, výučbu jazykov a výpočtovej techniky. 
Garantujeme zdravé školské prostredie s rodinným 
ovzduším a harmonický vývoj Vašich detí. 

Tisztelt Szülők!
Engedjék meg, hogy gyermekük iskolába íratása 
alkalmából szóljunk Önökhöz. Minden szülő leg-
drágább kincse a gyermek. Mindegyikünk vágya, 
hogy utódokat hagyjon maga után. Utódokat, akik 
ízig-vérig továbbviszik, ami bennünk, szülőkben 
rejlik. Semmi kétségünk nincs afelől, hogy minden-
ki a legjobb tudása szerint igyekszik nevelni gyer-
mekét, megadni számára a lehető leghasználhatóbb 
indulási feltételeket az életben. Az elkövetkező tan-
évet már egy új szövetségben, az európai államok 
közösségében kezdjük. Még nem tudjuk pontosan, 
hogy mit hoz ez számunkra, de ha élni tudunk le-
hetőségeinkkel, és ki tudjuk bontakoztatni tehetsé-
günket és képességeinket, akkor tágabb hazánknak 
tekinthetjük majd Európát, ahová most hivatalosan 
is visszafogadtak. A változásokra fel kell készül-
nünk, és gyermekeinket is fel kell készíteni, itt a leg-
nagyobb szerep újra az iskolára hárul. A magyar 
nyelv Európa egyik legérdekesebb, legsajátosabb 
nyelvzengése.
Ezt a nyelvet, ezt az irodalmat elejteni, elveszíteni 
nem szabad! Éltetni kell, megőrizni, megbecsülni 
és megtartani. Az anyanyelv az ember életének leg-
fontosabb szerve: ideghálózata. Ha egy bénulás áll 
be megérzi az egész szervezet. Nyelv nélkül nincs 
szellem, nincs erkölcs. A nyelv maga az emberség. 
Mindennek kezdete, gyökere és lényege a nyelv. 
Minden gyermeket mindenre meg kell tanítani. Nem 
igaz, hogy a magyar iskolába járó fiatalok kevésbé 
érvényesülnek, éppen ellenkezőleg. Gerincet, tartást 
ad számukra az anyanyelvhez való ragaszkodás. 
Akaratot, kitartást ahhoz, hogy bizonyítsanak. Foko-
zatosan megtanulják, hogy a tudás, az érdeklődés, 
a műveltség tisztelete, a szakma szeretete a leg-
fontosabb. Sok tanítványunkból lett orvos, mérnök, 
pedagógus, hivatalnok, érettségizett szakember. 
Mennyi szorgalmas, sok mindenhez értő meste-
remberünk van, akik kitűnően megállják helyüket 
az életben. Aki anyanyelvét jól ismeri, könnyebben 
tanul idegen nyelveket is. Iskolánkban a tanulók az 
első osztálytól kezdve tanulják a szlovák , angol 
vagy német nyelvet, párhuzamosan  anyanyelvük-
kel.  Számítástechnikát is oktatunk.
Tisztelt Szülők!
Azért szóltunk, mert az elgondolkodtató érvek, 
a példa ereje, a jó szó sokszor segítséget nyújt 
a döntésben.
Köszönjük, hogy sorainkkal segíthettünk e fontos 
döntésben. Ha egy népnek elveszik az iskoláit, 
vagy önként mond le róla, megszűnik létezni. 
Engedjük gyermekeinkhez az anyanyelvet, az ember 
legelemibb jogát!
                            Tisztelettel az iskola vezetősége

Podkrovie Gymnázia s vyučovacím jazykom maďar-
ským ukrýva horúcu novinku. Po rekonštrukcii, o kto-
rej sme v mestských novinách informovali, tu pribudli 
žiakom školy štyri učebne (najmä na výučbu jazykov), 
dva kabinety a sociálne zariadenia. Prestrihnutia pá-
sky sa ujala riaditeľka školy Ildikó Kontár a poslanec 
Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) a predse-
da rady školy Rezső Duray. Slávnostný ceremoniál 
prebehol za účasti poslanca BSK Gabriela Agárdyho, 
zástupcov Úradu BSK či riaditeľa susedného Gymná-
zia A. Bernoláka Jozefa Radza. Do Vianoc by mala 
finišovať aj rozostavaná prístavba jeho školy, ktorá je 
súčasťou investičnej akcie v seneckých gymnáziách. 
Riaditeľ J. Radzo využil príležitosť a ukázal hosťom, 
ako pokračujú práce v slovenskej časti budovy. Na 
snímke dole vpravo čerstvo dokončená, rozšírená 
jedáleň, ktorú budú môcť využívať študenti všetkých 
škôl sídliacich v budove. Po dokončení prístavby 

a telocvične „na Slávii“ bude nutné, podľa tvrdenia 
prítomných zástupcov vyššieho územného celku, 
upriamiť pozornosť na modernizáciu Združenej stred-
nej školy v Senci na Kysuckej ulici.                      (red)

Pre maďarské gymnázium podkrovie s učebňami

Možnosti tanečnej výučby sú v Senci bohaté. Od 
tohto roku ich rozšírila Súkromná základná umelecká 
škola (SZUŠ) Renáty Madarászovej. Škola sídli od 
septembra v budove Materskej školy na Kollárovej 
ulici. „Mesto a pani riaditeľka MŠ boli ochotní, vyšli 
nám v ústrety a poskytli nám tanečné priestory, za 
čo im veľmi ďakujeme,“ hovorí riaditeľka školy Renáta 
Madarászová. Pre deti, ktoré sem prichádzajú z vyu-
čovania, tu čaká príjemné prostredie, ktoré tanečníci 
dokážu oceniť. „Dievčatá majú estetickú šatňu v ne-
stiesnených podmienkach, kde sa môžu kľudne pre-
zliecť. Ak čakajú, môžu si tu písať v popoludňajších 
hodinách domáce úlohy. Ale hlavné je, že máme dve 
tanečné sály so zrkadlami, v ktorých sa vyučuje non-
-stop súčasne.“ Prečo sa známa senecká tanečná 
pedagogička rozhodla odísť do súkromného sektora? 
„SZUŠ má širšie spektrum, čo sa týka výuky tanca, 
a vôbec možnosti realizácie,“ tvrdí R. Madarászová. 
„Štátna škola má štátom dané osnovy, ktorých sa 
musí prísne pridržiavať. Súkromné ZUŠ-ky sa tiež 
musia riadiť sledovanými osnovami. Ale mám pocit, 
že sa mi otvorili dvere dokorán. Dostávam pozvania 
do zahraničia – naposledy do Chorvátska, Poľska, do 

juhoafrickej Pretórie. Viac chodíme na festivaly, aj keď 
veľa záleží od sponzorov.“ V škole sa deti učia tancu 
klasickému, modernému, džezovému, ľudovému, dis-
kotékovému, ale i stepu. Cez leto môžu absolvovať let-
né tanečné tábory s dvojfázovým tréningom a ďalšími 
možnosťami. Posledného sa zúčastnilo asi 40 žiakov. 
„V tábore pomáhali viacerí taneční pedagógovia, pod 
vedením ktorých sme sa venovali rôznym tanečným 
štýlom. Voľný čas vyplnili deti športom, vychádzka-
mi do prírody,“ spomína riaditeľka školy. Aktuálne 
majú tanečníci SZUŠ za sebou spoločnú besedu 
so spolupracujúcim bratislavským speváckym zbo-
rom Canens a riaditeľom umeleckého sektora tretej 
najväčšej strednej školy vo Veľkej Británii v Oundle 
School Andrewom Forbesom. Nielenže v Bratislave 
ukázali niečo zo svojho umenia, ale na spoločnej 
besede si navzájom vymenili skúsenosti s tanečnou 
prípravou u nás a v Anglicku. Hlavnou časťou školy 
je síce tanečný odbor, ale postupne sa SZUŠ Renaty 
Madarászovej rozširuje. Od januára budú pedagógovia 
vyučovať vo výtvarnom a neskôr i v hudobnom odbo-
re.                                                                         (kd)

Renáta Madarászová: Dvere sa mi otvorili dokorán 
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Rok 2003 zavŕšia deti Základnej umeleckej školy (ZUŠ) 
v Senci dvoma koncertmi. Prvý z nich, ktorý sa uskutoč-
ní 13. decembra o 16.00 h, organizuje škola v spolupráci 
s viedenskou Musikschule Marghareten. Ďalší prebehne 
17. decembra od 17.30 h v kinosále Mestského kultúr-
neho strediska v Senci. No už o 16.00 h si tu budú môcť 
návštevníci zakúpiť umelecké výrobky žiakov výtvarného 
odboru. 
V tomto roku nastúpilo do ZUŠ vyše 650 žiakov. Škola 
poskytuje umelecké vzdelanie v štyroch odboroch. 
Tradične najobsadenejší je hudobný odbor. Škálu hu-
dobných nástrojov, ktoré na škole vyučujú, doplnili tento 
rok syntetizátorom. Významný úspech v ostatnom čase 
zaznamenal hudobný odbor. Barnabáš Kollárik súťažil 
na celoslovenskej dychovej súťaži v Nižne, kde v hre na 
klarinet obsadil tretie miesto.
Plno obsadený je i tanečný i literárno-dramatický odbor. 
V ostatnom čase zaznamenal úspechy v recitovaní, ale 
nezanedbáva ani divadlo. So žiakmi 4. ročníka študuje 
divadelnú hru Ženích pre slečnu myšku. Absolventi 
siedmeho ročníka pripravujú na motívy ľudových piesní 
bábkovú hru Stojí hruška. Projekty vznikajú v spolupráci 
s hudobným a tanečným odborom. Oba odbor aktuálne 
spolupracujú na vystúpeniach, s ktorými tešia Senčanov 
na rozmanitých podujatiach.
Žiaci tanečného odboru rozširujú svoj všeobecný rozhľad 
návštevami predstavení rôznych tanečných súborov. Boli 
na Tanečnom festivale v Zrkadlovom háji v Bratislave, na 
predstavení Slovenského národného divadla a SĽUK-u. 
Na jar sa potenciálni absolventi vydajú na víkendový 
pobyt dolaďovať svoje tanečné umenie. Na sústredení 
podstúpia trojfázový tréning, relaxovať budú v prírode 
a plavárni. Odbor plánuje nové zadeľovanie žiakov do 

metodického plánu A a B. Do prvej skupiny A zaradia 
nadané a disponované deti, na ktoré sa budú klásť vyš-
šie nároky. Deti, ktoré tancujú pre radosť z pohybu, budú 
pracovať v skupine B. 
S veľkým záujmom sa deti hlásia do výtvarného odboru, 
ktorého kapacita však nepostačuje dopytu. Výtvarníci na 
jeseň absolvovali Bienále Ilustrácie Bratislava a návštevu 
Galérie Danubiana v Čunove. V dielňach sa deti púšťajú 
okrem tradičných techník (modelovanie s hlinou, maľ-
ba s temperami, akvarelom, kresba ceruzou, kresba 
suchým a mastným pastelom, grafika) do nových sfér. 
Skúšajú batikovanie, maľovanie na hodvábe, výrobu 
sviec, ručného papiera, vianočných pozdravov (aj pre 
firmy), maľbu na sklo a porcelán a množstvo ďalších 
techník. Oboznamujú ich s nimi výtvarníčky, ktoré po 
odbornom vzdelaní absolvovali školiace odborné kurzy  
Na Vianoce ponúkne výtvarný odbor predaj vlastnoručne 
vyrobených výrobkov na vianočnom bazáre.            (kd)

Chválime našich žiakov
V októbri sme mali možnosť zúčastniť sa na 
medzinárodnom viacboji v Železnom Brode 
v Českej republike. Žiaci ZŠ s VJM Alberta Molnára 
Szencziho v Senci 3. októbra 2003 odchádzali 
s predsvedčením, že urobia všetko preto, aby dôs-
tojne reprezentovali tak školu, ako aj mesto Senec. 
V zložení Tomáš Horváth, Kristína Hideghétyová 
a Ladislav Madarász, z 10 družstiev získalo 2. 
miesto. Čaká ich celoslovenské kolo v máji. 
10. októbra 2003 sa zúčastnili  krajského kola Olym-
piády mladých záchranárov CO, boli najlepší (Tomáš 
Horváth, Kristína Hideghétyová, Karin Prehásková 
a Ladislav Madarász), získali zlatú medailu.

Iskolánk büszkeségei
Az iskola diákjai: Horváth Tamás, Hideghéty Krisztína 
és Madarász László 2003. október 3-án és 4-én 
Csehországban (Železný Brod) nemzetközi honvé-
delmi versenyen vettek részt. A Szenczi Molnár Albert 
Alapiskola diákjaiként jutottak el erre a versenyre, 
melyen tíz csapatból a második helyen végeztek. 
Tudásukat bizonyították a Fiatal Védők Honvédelmi 
Versenye kerületi fordulóján is, ahol megszerezték 
az aranyérmet /A csapat összetétele: Horváth Tamás, 
Hideghéty Krisztína, Prehásko Karin és Madarász 
László/. Várja őket az országos döntő, melyre 2004. 
májusában kerül sor. 
Gratulálunk, és sok sikert kívánunk a további verse-
nyzéshez.                                                   (zsam)Vianočné pozdravy niektorých seneckých firiem 

sú z dielne detí výtvarného odboru ZUŠ.

V školskom roku 2004/2005 ponúkame 
absolventom 9. ročníka základnej školy možnosť študovať
v nasledujúcich odboroch:

Študijný odbor (štvorročný končiaci maturitnou skúškou)

n    6341 6 00 škola podnikania
Učebný odbor (trojročný končiaci záverečnou skúškou)

n    2466 2 09 mechanik opravár CMV
n    2466 2 02 mechanik opravár SaZ
n    2687 2 00 autoelektrikár
n    2439 2 00 lakovník
n    2435 2 01 klampiar
n    2433 2 01 obrábač kovov univerzálne obrábanie
n    2683 2 03 elektromechanik RZ
n    2683 2 04 elektromechanik SaZ
n    6460 2 02 predavač – rozličný tovar
n    6475 2 00 technickoadministratívny pracovník
Na uvedené trojročné učebné odbory nadväzuje nadstavbové štú-
dium ukončené maturitnou skúškou:

n    2414 4 01 strojárstvo
n    2675 4 00 elektrotechnika
n    6411 4 01 prevádzka obchodu
n    6476 4 00 technickoekonomický pracovník
Prijatým študentom poskytujeme ubytovanie, cena za lôžko na jeden 
mesiac 200 Sk a celodenné stravovanie priamo v budove školy. Ďalej 
ponúkame možnosť využívania telocvične, posilňovne, športovísk 
v areáli školy.

Odbory klampiar, lakovník, mechanik, opravár CMV a autoelektrikár 
podporuje Združenie automobilového priemyslu SR. Združenie 
vytvorilo svoje pilotné centrum na Združenej strednej škole v Senci 
a ďalších len 11 školách z celého Slovenska. Spolupracuje s nimi na 
poskytovaní možnosti vzdelávania s využitím najmodernejšej tech-
niky. Úspešní absolventi získajú medzinárodne uznávaný certifikát 
od Združenia automobilového priemyslu SR a garanciu pracovného 
miesta na pracoviskách členov združenia.

Bližšie informácie o štúdiu poskytujeme osobne 
alebo na t.č. 4592 49 53, 4592 4964.

                                                                         Ing. Vladimír Kovalovský

SENČAN  december/2003 - január/2004

ZDRUŽENÁ STREDNÁ ŠKOLA SENEC, KYSUCKÁ 14 

KAM PO SKONČENÍ ZÁKLADNEJ ŠKOLY 

ZUŠ ukončí kalendárny rok koncertmi



16

Ad: POZOR, ďalší kruhový objazd!
Tento nadpis v Senčanovi č. 10/2003 je naozaj 
pravdivý. Motoristi si musia dávať na nový kruhový 
objazd na Pezinskej ulici veľký pozor. Je pravda, že 
sa ho podarilo postaviť na naše pomery neskutoč-
ne rýchlo, ale to je jediný klad. Osobne nemám nič 
proti kruhovým objazdom, ten pri Bille je perfektný, 
aj z hľadiska bezpečnosti aj z hľadiska prejazdu. 
Ale to čo sa podarilo vytvoriť na Pezinskej je 
úplná hrôza. Po prvé je tam nelogicky vyriešené 
odbočovanie z pôvodnej hlavnej cesty (Pezinok 
– Senec) a to tým, že vozidlá, ktoré idú smerom od 
Pezinku a odbočujú na Malý Biel, tak vlastne vôbec 
nemusia vojsť do kruhového objazdu a vozidlo, 
ktoré vychádza z objazdu smerom na Malý Biel, 
musí dať tým vozidlám zrazu prednosť, hoci pri 
prejazde cez kruhový objazd bol na hlavnej ceste. 
To isté platí aj pri jazde od Senca pri odbočovaní na 
Pezinskú ulicu. Jediné šťastie je, že týmito smermi 
nechodí veľa áut.  Po druhé je prejazd cez kruhový 
objazd v smere od Pezinka a odbočení na Pezinskú 
ulicu kaskadérskym kúskom. Polomer kruhového 
objazdu je veľmi malý. Treba si uvedomiť, že ob-
jazd je mimo obce a vozidlá musia spomaliť z 90 
km/hod na cca 30 km/hod a v smere od Pezinka 
je to ešte aj dole kopcom. Značenie, ktoré by na 
to upozorňovalo, je ako vždy chabé. Značky tam, 
samozrejme, sú, to nemôžem poprieť, ale vodiči, 
ktorí tadiaľ nechodia, vôbec netušia, prečo by mali 
spomaľovať a čo ich čaká. Predsa len, kruhové 
objazdy nie sú u nás bežné. A odbočenie z objazdu 
na Pezinskú ulicu, to je už naozaj husársky kúsok. 
Niečo také ako ideálna stopa projektantovi veľa 
nehovorí. Stačilo ten nezmyselný trojuholník pri 
vjazde od Senca skrátiť a všetko by bolo v po-
riadku. Som rád, že pán primátor Karol Kvál si to 
veľmi pochvaľoval, hlavne za ako málo peňazí sa 
to postavilo, ale ako vždy sa ukázala stará pravda, 
za málo peňazí málo muziky a hlavne by to chcelo 
trošku viac premýšľania a až potom stavania. 
                                                            Dušan Rybár

Vážená redakcia,
reagujem na článok istého pána Kopčeka, ktorý 
ste uverejnili v novembrovom vydaní Senčana, 
v Tribúne Senčanov. Možno by stálo za zváže-
nie, čo budete uverejňovať, pretože spomínaný 
text je mierne od veci. Ak kritika, tak konštruktív-
na, ak rady a nápady tak pozitívne a s dobrým 
úmyslom. Uvedenému článku však toto chýba. 
Nerobím si ilúzie, že by ste uverejnili moju odpo-
veď, aj tak vás však prosím, aby ste minimálne 
poskytli tento text dotyčnému pánovi.

Vážený pán Kopček,
rada by som Vám poďakovala za konštruktívnu 
kritiku v mene všetkých zúčastnených. V mene 
všetkých tých, ktorí vlastnou pracou, časom, 
financiami, nadšením a modlitbami pomohli 
pri stavbe „nič nehovoriaceho baráku“, ako ste 
to nazvali Vy. V mene všetkých, ktorí sa o toto 
dielo zaslúžili - na rozdiel od Vás. Je naozaj 
milé, že tak dbáte o to, aby stavba „reprezen-
tovala“ mesto. Rada by som Vás však uistila, 
že zámerom nebolo postaviť architektonickú 
perlu Senca, ani luxusne a okázalo sídlo pre 
našich kňazov. Áno, stavba je jednoduchá, 
ale rozhodne to nie je „čudo“, a už vôbec 
nie je škaredé. Vaše návštevy kostola musia 
byť veľmi sporadické a po meste asi naozaj 
chodíte s klapkami na očiach, keď ako píšete: 
„...všimol som si plagát s vizualizáciou projektu 
... a ... hrubú stavbu už napoly postavili...“ Dosť 
neskoro, nemyslíte? O tomto projekte sa totiž 
hovorilo posledne tri roky. 
Vy naozaj netušíte, ako ťažko sa dávali do-
kopy financie - nie je to totiž nijaká komercia 
- nikomu nenaplní vrecká. Nepochybujem, 
že vás ako profesionála (ak som správne po-
chopila, máte odborne vzdelanie) toto dielo 
neuspokojí. Snáď vás poteší aspoň fakt, že 
my ostatní sme naň hrdí. Iste by sa dalo vše-
ličo urobiť inak - to záleží od vkusu každého 
jedného z nás - ale sú to nepodstatné detaily. 
Nepodstatné preto, lebo nijako neovplyv-
nia účel, pre ktorý boli budovy postavené.
Na záver by som Vás rada pozvala medzi nás. 
Možno potom, keď sa stretnete s ľuďmi, keď 
vychutnáte atmosféru, potom pochopíte, že 
pastoračné centrum nie je odsúdené na nepo-
všimnutie a zabudnutie.
                                                   Elena Múčková 

Producentom dávam výbornú
Po prvom prečítaní článku (Senčan č.10, autor 
Peter Kopček) je nadovšetko jasné, že ho vy-
tvoril človek, ktorý síce píše k téme, ale ju minul 
a odchýlil sa od podstaty... ako napr. študent 
pri písomke.
Pastoračné centrum nebola verejná zákazka, 
kde by sa architekti a firmy nabaľovali a vy-
mýšľali víziu šťastnej budúcnosti, ale nevy-
hnutnosť zo stavu vecí. Keď vízia: tak tu boli 
priority ako napr. vytvoriť konečne fungujúcu 
farskú budovu a priestor pre mládež. To, že na 
takéto niečo nikdy neboli peniaze a projekt bol 
tým takpovediac odsúdený na zánik, netreba 
zdôrazňovať. Modlitby a milodary veriacich 
však posunuli túto víziu do reálna. Za 11 mil. 
Sk sa dá tak, v dnešnej dobe, zrealizovať 
trošku slušnejší rodinný dom! Nehovoriac 
o aktivistoch, ktorí mali tak vatikánsku menu 
a dodávatelia išli na minimum... Na projekt 
netreba nazerať s klapkami na očiach, pre-
tože určitá hranatosť... je len „ekonomickým 
prvkom“ v architektúre budovy. (Každý 
staviteľ vie, že pravouhlé riešenia sú jedno-
ducho najlacnejšie). Aj tie „chlieviky“ majú 
opodstatnenie – budú v nich normálne bývať 
kňazi a na to, že sú skromní... to bude pre nich 
až-až. A pochmúrne tam tiež nebude! Veľké 
presklenné priestory s bazénmi, palmami a tr-
paslíkmi v záhrade sú určite lepšími prvkami 
na kontakt s exteriérom, nuž ale hádam sa tu 
ráta s inými kontaktmi.
Po znovuprečítaní článku sa mi natíska otázka, 
čo tým chcel autor povedať? Keď budovy po-
stavené za rekordný čas a približne za tretinovú 
cenu sú preňho... nič nehovoriaci barák, tak po-
tom som zvedavý, ako býva on? Keby sme tak 
uňho zavítali v optimizme... ale prosím, žiadne 
ťažkopádne, kostrbaté a naplácané! V prípade 
že áno (ale VERSACE to nemusí byť), potom 
ale odporúčam, samozrejme, trošku viac špe-
kulovať a trochu kreativity do toho.
Vzťah KVALITA – CENA pri tomto projekte 
jednoducho exceloval! A vôbec to netreba 
prepočítavať do nejakého koeficientu, preto-
že všetci skutočne zainteresovaní to vedia. 
Rátalo sa s každou korunou. Počas stavby 
došlo aj k zmenám, a to preto, že sa nerátalo 
až s „toľkými“ peniazmi, že sa vôbec vyberú. 
Po úplnom dokončení aj vonkajších strán, 
centrum splní očakávania. Prichýli množstvo 
ľudí v zime či lete, zasadnutia, prednášky, 
šport, spevokoly, atď. Po desaťročiach socia-
lizmu (!) a v súčasnej ekonomickej recesie je 
to malý zázrak. 
Po treťom prečítaní článku je už tiež jasné, že 
sa netreba rozčuľovať nad tými, ktorí ešte nič 
neurobili a už kritizujú, alebo že sa vynoria zá-
vistlivci ako huby po daždi, pretože to všetko 
môžeme pozrieť v TV – seriáloch a pri nich sa 
odreagovať. Inými slovami okolie niekedy ne-
znesie, že aj bez nich to ide.
PASTORAČNÉ CENTRUM JE A BOLA V PRVOM 
RADE DUCHOVNÁ VÝZVA A NIE ARCHITEK-
TONICKÁ, pán Kopček. Je odvodené od slova 
pastorácia, čo hádam ďalej nemusím rozvádzať. 
Nič sa nedeje... máte to za 4 a producentom pas-
toračného centra dávam výbornú!

                                      Ing. arch. Peter Sedala

Chválime za bezbariérový 
vstup

My, zdravotne ťažko postihnutí ľudia, sledujeme 
rozvoj Senca inými očami ako zdraví ľudia. A práve 
preto nás milo prekvapili stavebné práce pri vchode 
do budovy polície na Lichnerovej ulici v Senci. Vy-
budovali tam rampu, a tým umožnili bezbariérový 
vstup pre telesne postihnutých, vozíčkárov, star-
ších ľudí, ale aj pre mamičky s kočíkmi.
Ďakujeme, že ste odstránili architektonické bariéry, 
a tým aj bariéry medzi nami a Vami. Dvere pred nami 
sú už otvorené a my môžeme za Vami prísť osobne 
so svojimi úradnými záležitosťami a nemusíme na to 
využívať svoju rodinu a osobných asistentov.
Veríme, že táto záležitosť nebude poslednou 
a nájde pokračovateľov.
Inak sa čudujem tým, ktorí navrhovali, vydali po-
volenie na prestavbu a užívacie povolenie budov, 
úradov, spoločenských zariadení, butikov, atď., 
pritom vedeli, že je v platnosti zbierka zákonov 
č. 192/1994 – vyhláška Ministerstva životného 
prostredia SR z 30. júna 1994.

             Katarína Takácsová
             Tajomníčka Okresného centra
             Slovenského zväzu postihnutých v Senci

Pastoračné centrum začala naplno žiť. Týždenne 
vo svojich priestoroch víta takmer päťsto far-
níkov, predovšetkým mládež. Využívajú ho ako 
piatkovú čajovňu, na „stretká“ mladých, salezi-
ánskych spolupracovníkov, birmovancov, zboru 
Radosť, miništrantov, slovenských i maďarských 
rodín. Na snímke z otvorenia centra spieva plná 
sála detí arcibiskupovi Jánovi Sokolovi.
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Keďže v príspevku PhDr. Jozefa Prokopa padli vážne 
obvinenia voči bývalému primátorovi, ponúkli sme Ing. 
Jozefovi Elšíkovi priestor na reakciu. Do uzávierky nám 
svoje stanovisko doručil tiež šéf výstavby na Mest-
skom úrade v Senci Karol Czére:

Stanovisko Ing. Jozefa Elšíka
Odporúčam Vám touto cestou v záujme podať kompe-
tentnú a objektívnu informáciu, aby ste kontaktovala aj 
tzv. nové vedemie mesta v podobe pána Polakoviča 
a pána Czéreho. Karol Czére bol ten, ktorý zabezpe-
čoval kontakt medzi záujmovými stranami a pán Pola-
kovič, ak si spomenie, Vám ozrejmí aj iné nepochybne 
dôležité aktivity a ich financovanie zo strany mesta, 
napríklad vykúpenie pozemkov pre NFTC a pod. O tom 
bude predpokladám Vaša objektívna reportáž. S odstu-
pom času si spomínam, že pozemok o výmere 12 m2 
bol predmetom rokovania s pánom Prokopom a jeho 
bratmi. Podmienkou odpredaja bolo, že mesto odkúpi 
aj ďalšie nepotrebné pozemky (cca 400 m2) a prvá 
cena zo strany pána Prokopa a spol. bola neprimerane 
vysoká. Investor výstavby kruhového objazdu bol Slo-
venská republika, t.j. štát, ktorý bol zo zákona povinný 
tieto pozemky aj vysporiadať. Avšak tak ako štát, ani 
mesto Senec v rozpočte nemalo rozpočtové finančné 
prostriedky, preto som pánovi Prokopovi dal moje 
slovo, že urobím všetko preto, aby som tieto pozemky 
vysporiadal budúci rok. Cena 1 700 Sk/m2 bola aj v tej 
dobe neobvyklá, t.j. neprimeraná. Ak mu ich mesto za 
tú cenu vykúpilo aj s ostatnými pozemkami, je vecou 
terajšieho vedenia mesta. To, že na jeho pozemok treba 
až teraz robiť dlažbu zo strany mesta a iné úpravy, to 
je vecou pána Prokopa, ktorý tieto ponuky neprijal. 
Toto boli ponuky investora, t.j. Slovenskej správy ciest 
– Ing. Dušana Štofa.
Dôrazne sa dištancujem od pojmu nášľapné míny zo 
strany pána Prokopa, lebo žiadne míny sme tu s po-
slancami nezanechali, práve naopak. Mesto Senec má 
pozitívnu ekonomickú bilanciu a radí sa na Slovensku 
medzi najúspešnejšie mestá – viď. infraštruktúra. Len 
málo miest na Slovensku je tak kladne vybavených ako 
Senec. Tak ako aj mnohé iné stavby v Senci aj kruhový 
objazd bol pre mňa prioritou. Keď bol dokončený, tešil 
som sa spolu s občanmi mesta i s jeho hosťami, že 
zase pribudol do nášho mesta jeden skvost. Preto 
touto cestou ďakujem pánovi Prokopovi a zároveň mu 
blahoželám k úspechu pri uzatváraní zmluvy s mestom 
Senec na odpredaj chodníkov na Bratislavskej a Pezin-
skej ulici. Bez aktivity mesta by dnes kruhový objazd na 
Bratislavskej neexistoval.
K Utajenej pravde o Senci – ako jeden z faktov, že 
signatári v mnohom klamali, je protokol Štátneho zdra-
votného ústavu Bratislava zo dňa 14.2.1996 o artézskej 
studni, že artézska studňa nespĺňa kritériá pitnej vody, 
ako aj protokol zo dňa 17.6.2003 potvrdzuje, že artéz-
ska stuďňa nie je vhodná na pitné účely (pozn. red.: 
kópie dokumentov sú v redakcii). Nájde sa vhodný 
spôsob ako dodatočne informovať občanov, že tento 
fakt nebol „ÚČELOVÁ FÁMA“?
                                                              Ing. Jozef Elšík
(pozn. red.: K téme artézska studňa sa v  mestských 
novinách Senčan ešte vrátime.)

Stanovisko Oddelenia životného
prostredia MsÚ
Nakoľko Mestský úrad v Senci nebol investorom 
stavby kruhovej križovatky Bratislavskej a Pezinskej 
ulice, nemali sme možnosť priamo riešiť vzniknuté 
problémy, ktoré sa vyskytli pri jej realizácii. Môžem 
len potvrdiť to, že z našej strany bolo vyvinuté maxi-
málne úsilie za účelom udelenia súhlasu na prekládku 
inžinierskych sietí a následného dobudovania kruhovej 
križovatky, ktorý sa čiastočne nachádzal na súkrom-
nom pozemku. 
Po predbežných jednaniach sa nám podarilo získať 
súhlas majiteľa pozemku s tým, že po ukončení stavby 
bude celý pozemok pred rodinným domom Dr. Alice 
Prokopovej upravený a majetkoprávne vysporiadaný. 
Ostatné podmienky odkúpenia pozemku boli riešené 
prostredníctvom majetkoprávneho oddelenia Mest-
ského úradu.
    Karol Czére, vedúci Oddelenia životného prostredia 
    na Mestskom úrade v Senci

Nemožné sa stalo možným
(Peripetie okolo kruhového objazdu na križo-
vatke Pezinskej a Bratislavskej ulici sa skonči-
li zásluhou nového vedenia mesta Senec)
Iste už z názvu článku je zrejmé, že väčšina občanov Senca 
v podstate ani netuší o problémoch spojených so začatím 
prác, s jeho ukončením a následným majetko-právnym 
usporiadaním pozemkov, na ktorých je umiestnený kruhový 
objazd vytvorený na priesečníku ulíc Pezinskej a Bratislav-
skej ulici.
Pre lepšie pochopenie celej problematiky sa musím vrátiť 
na začiatok roka 2002. V priebehu februára 2002 sa usku-
točnilo v priestoroch Cestných stavieb, Nitra, stredisko 
v Senci na Pezinskej ulici, pracovné rokovanie všetkých 
zainteresovaných organizácií a inštitúcií, ktorí mali v zmys-
le Stavebného zákona čo povedať do výstavby kruhového 
objazdu, ktorý sa mal realizovať na križovatke ulíc Pezin-
skej a Bratislavskej. Uvedená križovatka bola „boľavým 
miestom“ Senca a nočnou morou, keď cez ňu mali prejsť 
najmä  starí ľudia niekoľko desaťročí. Čo sme sa napočúvali 
od našich rodičov  a najmä od môjho otca, ako sa má riešiť 
dopravná situácia na križovatkách v zmysle novodobých 
trendov v Európe. Počas môjho života za vyše 50 rokov 
som na tejto križovatke zažil množstvo smrteľných úrazov 
detí, starších ľudí, občanov Senca ponáhľajúcich sa za 
svojimi povinnosťami, ktorí skončili svoj život pod kolesami 
áut. Naposledy na tejto križovatke pod kolesami „tiráka“, 
ktorý sa točil smerom z Pezinskej na Bratislavskú cestu 
(proti všetkým zvyklostiam a technickým možnostiam 
doprava) zahynul Jozef Šebök.
Krajský úrad - odbor dopravy Bratislava vo februári 2002 
zorganizoval pracovné rokovanie všetkých zainteresova-
ných na výstavbe kruhového objazdu, na ktorej som sa 
zúčastnil v zastúpení našej sestry Dr. Alici Prokopovej (na 
základe jej poverenia) spolu so svojimi bratmi. Z pracovné-
ho rokovania nakoniec po predložení projektov „kruhového 
objazdu“ vyplynulo, že  bude situovaný aj na pozemku našej 
sestry Alice. V prípade nášho nesúhlasu  by boli ohrozené 
stavebné práce a taktiež i dokončenie termínu tejto „stavby“ 
z úrovne Cestných stavieb Nitra. Termín bol jednoznačný - 
do otvorenia letnej sezóny 2002 na Slnečných jazerách. 
V tejto situácie bývalý primátor mesta Senec vyvinul mimo-
riadne úsilie na to, aby sme mu dali súhlas. Z  jeho strany 
celý zámer a príprava stavby nebola dotiahnutá, z rozpočtu 
mesta neboli uvoľnené finančné prostriedky na výkup 
pozemkov (možnože aj boli?).  Apeloval na nás asi v tom 
zmysle, že sme starí Senčania a vždy sme sa vyznačovali 
veľkou serióznosťou, a preto nemôžeme zabrzdiť tak prepo-
trebnú stavbu pre Senec, keď sa našli peniaze z  Krajského 
úradu. Dušoval sa, že nemusíme mať obavy, že mesto si 
svoje záväzky nesplní, dával do zálohy svoju česť, charak-
ter, kamarátstvo a život svojich detí a čo viem čo ešte, keď 
„nebudeme robiť problémy“ a stavebné práce sa budú môcť 
o niekoľko dní začať. Po zvážení celej situácie uvedomujúc 
si, že dokončením kruhového objazdu sa „ušetria“ ďalšie 
možné obete a znížia sa na minimum možné mnohé rodinné 
nešťastia, sme dali súhlas na začatie prác za podmienky 
splnenia našich požiadaviek. (vykúpenie pozemkov za 
dohodnutú sumu, vyhotovenie chodníka, bezpečnostného 
múru, stavebné a terénne úpravy po ukončení stavby, za-
trávnenie). Tento náš počin mimoriadne ocenil vrcholový 
manažment Cestných stavieb Nitra, ktorý bol prekvapený 
našou ústretovosťou, s ktorou vzhľadom na nedostatočnú 
pripravenosť „stavby“ nepočítal (na snímke  stavebné práce 
na kruhovom objazde z 21. apríla 2002).
Zo začiatku sa zdalo, že všetky „sľuby sa splnia“  až na bod, 
keď bolo treba za pozemky zaplatiť sumu, ktorá bola jednou 
z podmienok nášho súhlasu vo februári 2002. Na naše 
prekvapenie sa veci odďaľovali, na urgencie našej sestry sa 
nereagovalo, stále častejšie boli tlmočené vyhýbavé odpo-
vede asi v tom zmysle „ja nemôžem o tom sám rozhodnúť, 
ale musí o tom rozhodnúť rada mesta Senec a následne 
poslanci mesta Senec“ a podobne. Kruhový objazd sa však 
medzitým slávnostne otvoril pred novou sezónou na Slneč-
ných jazerách, síce bez kolaudácie, lebo stavebné pozemky 
boli neusporiadané. Pre informáciu a získanie predstavy pre 
čitateľov Senčana uvádzam, že stavebné pozemky, ktoré sa 
mali vykúpiť, sa tiahnu od rohu „plynárne“ na Bratislavskej 
ulici v šírke asi 3m (teraz je tam chodník pre chodcov, ktorí 
slúži pre obyvateľov Senca bez náhrady vyše 40 rokov) až 
po križovatku Pezinskej a Bratislavskej ulice.  Pozemky sú 
zapísané na liste vlastníctva č. 5841 ako parcela č. 4224/2/
3/4 a parcela č.  4383/1, na ktorom je svojou časťou situo-
vaný  kruhový objazd.
Finále „dodržania sľubov“ bývalého primátora po mnohých 
telefonických a písomných urgenciách zo strany sestry 

(posledný list mu bol odoslaný 3O. júla 2002) bola jeho 
odpoveď zaslaná listom zo dňa 13. augusta 2002, uvedený 
pod značkou 161/2002/MP/ĎR  nasledovná: „Na základe 
Vašej žiadosti zo dňa 30.7. 2002 o usporiadaní vlastníckych 
vzťahov k parcele č. 4224/2,3,4, a časť parcele č. 4383/1 
Vám oznamujeme, že na Vami požadovanú sumu 1 700 
Sk za 1 m2, nemôžeme pristúpiť, nakoľko s takou čiastkou 
v rozpočte mesta sa na tento rok nepočítalo. Vaša žiadosť 
bude predložená finančnej komisii. Po schválení orgánov 
Mestského zastupiteľstva sa budeme ďalej zaoberať Vašou 
žiadosťou.“
Tak a vykľulo sa šidlo z vreca, kruhový objazd bol v suchu, 
komunálne voľby pred dverami a pri náhodnom stretnutí 
s bývalým primátorom tesne pred voľbami, „so širokým 
úsmevom“ mi prisľúbil vyriešiť všetky záväzky mesta tý-
kajúce sa kruhového objazdu  „vieš, keď budem opätovne 
zvolený za primátora, o tom niet pochýb, dáš si žiadosť 
a urobím všetko preto, aby sa to doriešilo. Poslanci už 
budú iní, tak mi to ľahšie prejde“. Myslím, že k tomu nie je 
potrebný komentár!!!
Občania Senca sa rozhodli však inak, na čom majú podiel 
aj fakty o Senci, ktoré boli publikované tesne pred voľbami 
„v čiernom prevedení“ pod názvom „Utajená pravda o Sen-
ci“, ktoré vyšlo v mimoriadnom vydaní v decembri 2002. 
V tomto informačnom bulletine chceli poodhaliť niektoré 
nezákonnosti  v odkupovaní nehnuteľností, či „šafárenie“ 
s pozemkami, na ktorých mal byť rozšírený cintorín, alebo 
prístup k minerálnym prameňom  Senčanmi, známych ako  
Artézska studňa na „Pincešori“ a iné.
Nové vedenie Senca na čele s primátorom Ing. Karolom 
Kválom a prednostom Henrichom Polakovičom, vedúcim 
odboru výstavby Karolom Czére po mojej osobnej návšteve 
a oboznámení ich so situáciou vo veci nedoriešených 
problémov „kruhového objazdu“ sa k tejto nevysporiadanej 
veci postavilo tak, že finančné vyrovnanie za parcely dali 
odsúhlasiť mestskej rade a následne schváliť na zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva v Senci 4. septembra 2003.
V súčasnej dobe je pred podpisom zmluva, ktorá rieši celý 
problém tak, že mesto odkupuje všetky pozemky č 4224/
2,3,4 a časť parcele 4383/1 do svojho vlastníctva s tým, že 
vyhotoví od „plynárne“ súbežne s cestou na Bratislavskej 
ulici chodník so zámkovou dlažbou pre chodcov, ktorý 
bude pokračovať aj na Pezinskej ulici až po reštauráciu 
„Rozmarín“. 
Myslím si, že po dokončení chodníka a všetkých úprav 
vznikne výrazne kvalitatívne nová situácia, zvýši sa bezpeč-
nosť prechodu cez kruhový objazd  pre všetkých občanov  
a estetický vzhľad  vstupu do Senca.
Pevne verím, že „nášlapné míny“, ktoré staré vedenie mes-
ta zanechalo súčasnému vedeniu mesta, sa budú postupne 
odstraňovať, k čomu by iste napomohla aj „osobná reflexia“ 
tých osôb, ktorí nadobudli pozemky za „podivuhodných 
okolností“.
Prihováram sa za to, aby ďalším v celom rade neriešených 
problémov bolo rozšírenie súčasného rímsko - katolícke-
ho cintorína, ktorý sa nachádza v susedstve kruhového 
objazdu a podľa mnohých nezainteresovaných tento cin-
torín svojou lokalizáciou patrí nesporne medzi najkrajšie 
cintoríny na celom širokom okolí. Telesné schránky našich 
najbližších, ktoré sú uložené na tomto cintoríne už nemôžu 
žiadnym spôsobom protestovať voči súčasnému stavu 
alebo sa brániť, sú len nemí svedkovia „morálnej chudoby“ 
niektorých občanov, ktorí  na verejnosti často ostentatívne 
vystavujú  svoju „zbožnosť“, ale v reálnych situáciách robia 
úplne inak. Myslíte si, že sa im ozve svedomie a vrátia po-
zemky, ktoré mali slúžiť na rozšírenie rímsko – katolíckeho 
cintorína a mali vytvárať podmienky na večný odpočinok 
aj pre náš žijúcich, keď príde na náš čas? Ozvú sa na túto 
verejnú výzvu?
V opačnom prípade sa naplní stará známa pravda „Božie 
mlyny melú pomaly, ale iste“.
                                                               PhDr. Jozef Prokop
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Charakteristickou črtou dnešnej doby je obrovské 
množstvo informácií, ktoré je nutné prebrať, pochopiť, 
dokázať sa s nimi vysporiadať a  aj zaujať k nim svoje 
stanovisko.
Je pravdepodobné, že aj mesto Senec patrí medzi 
mestá zavalené svojimi každodennými starosťami 
a nezriedka aj ťažkosťami, ktoré je nutné v prvom rade 
pomenovať a následne rázne a jednoznačne riešiť.
Medzi najväčších nepriateľov pohody a poriadku 
patrí určite nevšímavosť a neochota spolupracovať pri 
odhaľovaní nekalých činov. Je nutné si uvedomiť, že 
nikto túto nepopulárnu a problémovú činnosť miesto 
obyvateľov, ktorí tu žijú, neprevezme. Uvediem dva, 
možno pre mnohých, tuctové príklady, ktoré nech 
slúžia ako snaha pomenovať a pranierovať.
Na rozbíjanie dopravného zrkadla na križovatke na Vi-
nohradníckej ulici a ulice Fraňa Kráľa by si mali obyva-
telia tejto časti mesta, zdá sa, pomaly zvykať.  Zrkadlo, 
ktorého hodnota je  podľa mojich informácií takmer 50 
000 Sk, namontovali pred dvoma rokmi. Celé okolie 
ďakovalo v duchu sponzorovi pánovi Albertovi, že po-
mohol takýmto šľachetným spôsobom pomôcť vyriešiť 
zložitý dopravný problém. V lete tohoto roku niekto 
v noci, pravdepodobne pri ceste z diskotéky, kame-
ňom rozbil túto dopravnú „pomôcku“, ktorú využívajú 
takmer celý rok aj žiaci autoškoly pri získavaní vedo-
mostí o pravidle pravej ruky (vôbec to tu neplatí). Daný 
problém sa riešil z nadhľadu, veď to bola asi mladícka 
nerozvážnosť a výnimočná indisponovanosť. Vďaka 

pánovi Albertovi sa zrkadlo vymenilo a 25. októbra ho 
rozbili znovu. Pýtam sa prečo, kto a čo chcel uvedeným  
spôsobom dokázať? Je v tom politika, či nebodaj pom-
sta, nenávisť, ale voči komu? Čo by sme mali vidieť za 
týmto odsúdeniahodným prejavom?  
Pri nedeľnej prechádzke či obchôdzke svojím volebným 
obvodom som sa dostal aj do terénu nad bývalou 
tehelňou, ktorý má aj inú funkciu, než len funkciu ne-
nahraditeľného zdroja kyslíka a ďalšie pre naše město 
veľmi dôležité krajinotvorné funkcie. Stromy a kríky, 
ktoré aj keď nie sú vysádzané do príkladného radu, si 
svoju úlohu poctivo plnia už roky. Obrezané kmienky 
do hĺbky cca 1 cm po celom obvode sú pre rastlinky 
pravdepodobne tým, čo narezané krvné cievy pre život 
človeka. Při pohľade na uvedený prejav sa tlačia obdob-
né otázky, na ktoré nenachádzame žiadne vysvetlenia. 
Môžeme sa pýtať, komu boli stromy na prekážku, komu 
prišla na rozum takáto myšlienka, takto si krátiť čas, či 
vybúriť sa na stromčekoch, ktoré sú nám nápomocné 
pri zabezpečovaní životných podmienok nás všetkých.
V poslednom období sa množia obdobné problémy, 
ktorým nevieme akosi porozumieť, a preto si myslím, 
že je nutné viac si všímať a komunikovať. Malo by byť 
samozrejmosťou, že aj obyvatelia nášho mesta spo-
lupracujú pri pomenúvaní odsúdeniahodných  problé-
mov a skutkov, ktoré potom spoločne posudzujeme, 
kritizujeme a v konečnom dôsledku riešime. 
              Ing. Gašpar Józan
              poslanec  Mestského zastupiteľstva v Senci

Všímavosť a ochota spolupracovať

Som Senčan, volič. Každý rok pred komunálnymi voľ-
bami rozmýšľam, koho zakrúžkujem ako svojho bu-
dúceho poslanca. Podobný problém majú asi všetci. 
Podaktorých to definitívne utvrdí v ich rozhodnutí, 
naďalej ignorovať všetky typy volieb. Tí, čo ešte ne-
upadli do úplnej pasivity (každý rok ich počet klesá), 
sa snažia aspoň si tipnúť, ktoré z uvedených mien by 
mohlo byť pre svoj obvod aj pre mesto prínosom. Ja si 
najprv zvolím kritérium - o kom som už niečo počul. 
Kritérium, že občania by mali poznať svojich kandidá-
tov, u nás naďalej nefunguje. Sem-tam sa objaví neja-
ký leták v schránke, niekedy na obchode. Výnimkou 
je aktivita kandidáta, ktorý osobne navštívi byty vo 
svojom obvode, prípadne zorganizuje pred voľbami 
stretnutie na ulici s okoloidúcimi. Ostatní zo zoznamu 
zostávajú naďalej v utajení. Až z mestských novín, 
podľa fotky, spoznávam ľudí, s ktorými cestujem v au-
tobuse alebo z polikliniky. Takže keď to zhrniem, tak 
pred každými voľbami zvolím tipovaciu aktivitu, podľa 
straníckej príslušnosti, uvedenej profesijnej spôsob-
nosti, prípadne podľa sympatii k menu. 
Keďže mi nie je jedno, ako tým, čo voliť nejdú, kam 
bude smerovať naše mesto, chodím k voľbám pravi-
delne. Takže vždy volím meno a sympatie, prípadne 
známosť, ale nie program, s ktorým ide kandidát do 
volieb. Iná situácia je, samozrejme, pri voľbe primá-
tora. Ale predovšetkým by som chcel poukázať na 

voľbu poslancov do mestského zastupiteľstva a regi-
onálneho parlamentu, nielen v Senci, ale aj na celom 
Slovensku. Možno si teraz hovoríte, že bez finančných 
prostriedkov sa dá zviditeľniť veľmi ťažko, ale nie je to 
vždy tak. Ako som uviedol, osobná aktivita kandidátov 
sa dá robiť aj bez peňazí. Len škoda, že pred svojím 
zvolením niektorí tak málo pracujú s verejnosťou. 
Často je to ich jediné cielené stretnutie s ňou. 
Verejnosť sa vníma ako niečo, čo sa párkrát pred 
voľbami využije, osloví, a tým to skončí. Preto aj 
iniciatíva zdola, od občanov je vo všeobecnosti taká, 
aká je. Volebným programom sa venuje minimálna 
pozornosť. Ak si niekto dá vôbec námahu a napíše 
zopár svojich cieľov, vo väčšine prípadov sú to vždy 
tie isté veci, ako napríklad bezpečnosť v meste, zeleň 
a čistota na sídliskách, prípadne určité investičné ak-
tivity. Čo si, samozrejme, želá každý. Veď načo sa aj 
trápiť, stačí byť známy a úspech je zaručený, dokonca 
nie je ani dôležité, akú máte odbornosť. Toto nie je len 
senecká realita, ale aj celoslovenský problém. 
Z povolebného Senčana sa potom dozviem, koho sme 
to vlastne zvolili. Ak to nie sú tí istí, tak je to niekto 
z tých mne neznámych. A tým sa pre mňa stratia na 
ďalšie 4 roky. Keďže pracujem mimo Senca, nemám 
sa ako, asi až do dôchodku, zúčastniť mestského 
zastupiteľstva, takže ani neviem, o čom sa jedná a čo 
vlastne “moji“ zvolení poslanci robia. Kto z nás pozná 

mená svojich poslancov? 
Pár riadkov sa našťastie v novinách vždy nájde. 
Ak sa však vyskytne problém, o ktorom sa začne 
diskutovať v mestských novinách Senčan, padnú ná-
vrhy od niektorých poslancov, aby sa obsah vydania 
“dôkladnejšie” vyberal, prípadne aby sa niektoré veci 
nepretriasali v novinách. Sú na vine redaktori z mest-
ských novín, ak sa snažia problémy rozdiskutovať? 
Potom zostáva verejnosť zase neinformovaná. Nie je 
výnimkou, že sa rozhoduje bez diskusie s občanmi 
o niektorých dôležitých veciach. Napríklad asi len 
málo Senčanov vedelo, že bolo verejné stretnutie ku 
novovznikajúcej stratégii mesta. Robí sa teda rozvoj 
mesta bez jeho obyvateľov? 
Pomohli by častejšie stretnutia poslanca so svojimi 
voličmi, verejné zhromaždenia, lepšia informovanosť 
a práca s verejnosťou. Významnejšie stretnutia 
a zhromaždenia zvýrazniť nielen na “schovaných” vý-
vesných tabuliach. Ak bude verejnosť neinformovaná 
a nebude zapájaná do verejnej správy, tak je potom 
jasné, že jej bude jedno, kto tam bude, a preto ani 
nepôjde voliť. A takto to ide dokola. Opäť sedím pred 
hárkom s menami a rozmýšľam, koho by som zakrúž-
koval. Aj keď ešte nie sú voľby, slovenská realita je 
taká, ešte je čas na zmenu prístupu. S občanmi treba 
pracovať stále, nielen pred voľbami.
                                                            Michal Kožuch

S občanmi treba pracovať stále, nielen pred voľbami

Ďakujeme
Rímskokatolícka Cirkev, farnosť Senec 
srdečne ďakuje Mestu Senec za finančnú 
pomoc na dokončenie nového pastorač-
ného centra.
                                 Mgr. Viliam Michalovič
                                 Dekan - farár

Poďakovanie
Kolektív a deti Materskej školy Senec, Ky-
sucká 9, srdečne ďakujú firme TGB PLAST 
Senec, osobne pánovi Ing. Tiborovi Tótho-
vi za poskytnutie pekného sponzorského 
daru. Šmýkalka bude slúžiť všetkým de-
ťom našej MŠ. 
Zároveň Vám prajeme pokojné prežitie via-
nočných sviatkov a šťastný nový rok.

                            Judita Bálintová, učiteľka

Poďakovanie primátorovi
Týmto ďakujem primátorovi Karolovi Kvá-
lovi za uvoľnenie a liberalizáciu vzťahov 
voči mestským novinám Senčan, za to, že 
môžem uverejňovať kritickejšie články, čo 
mi za primátorovania Jozefa Elšíka nebolo 
umožnené a dovolené.
                                                 Peter Sedala
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Egocentrizmus, sklon k alkoholu 
a narcizmu, sociálna necitlivosť, ne-
schopnosť počúvať, dehonestácia tráum 
iných. Aj podľa týchto znakov môžete 
bezpečne identifikovať potenciálneho 
domáceho násilníka a zavčasu zutekať. 
Tých, ktorým sa to nepodarilo a sú za 
dverami svojho domu alebo bytu fyzic-
ky, psychicky alebo inak tyranizovaný, 
častokrát nedokážu postaviť na vlastné 
nohy ani kamaráti(ky), ani rodina. Od-
bornú pomocnú ruku ponúka v Senci 
Klub domáceho násilia. Vznikol na 
sklonku minulého roka, odvtedy sídlil na 
Vajanského ulici, dnes ho nájdete v pre-
chodných priestoroch na Pribinovej ulici 
15 (bývalé bytové družstvo). K dispozícii 
je psychológ, sociálny pracovník, v prí-
pade potreby aj právnik. Len treba nájsť 
odvahu a prísť konzultovať svoje ťažkosti 
s tímom odborníkov - Jána Hrustiča 
z Centra poradensko-psychologických 
služieb, Ivy Pipíškovej z komisie pre dro-
gové závislosti a spoločenské činnosti 
Okresného úradu v Senci a právničky 
Jany Turanskej. „My sa tu stretneme 
v probléme obete domáceho násilia 
a vieme ho rozobrať. Nájdeme variantu, 
čo je pre ňu vyhovujúce. Sama sa môže 
rozhodnúť, ako svoj problém bude ďalej 
riešiť. Či cez inštitúciu, rodinu, alebo 
stačí terapia. V prípade týrania dieťaťa 
nie je dilema, tam je jednoznačné, že 
voláme inštitúciu. Niekedy treba pomôcť 
právne - niektoré ženy si nevedeli poradiť 
so závetom alebo chceli riešiť otázky 
výživného,“ sumarizuje činnosť klubu I. 
Pipišková. Postupne by v ňom malo dôjsť 
k vytvoreniu sebapodpornej skupiny.
Behom ročného pôsobenia vyhľadali 
senecký klub predovšetkým staršie ženy, 
ktoré odolávajú domácemu násiliu desať-
ročia. „Čiže oni ani nezaregistrovali, že sú 
týrané, ani nezapochybovali o tom, že to, 
čomu sú vystavené, je násilie. U nás 
je tolerancia na násilie veľmi vysoká,“ 
hovorí I. Pipíšková. Slovom „domáce 
násilie“ sa však neoznačuje len fyzické 
ublíženie na zdraví. Tyran môže svoju 
obeť trýzniť fyzicky („vyhrážal sa, že 
nás vystrieľa“, „ťahá ma za vlasy“), ale 

tiež veľmi často psychicky („niekoľko 
rokov ma neoslovuje menom, lebo si 
to nezaslúžim“), ekonomicky („nedáva 
mi peniaze na domácnosť“, „nemôžem 
používať telefón“, „prať môžem len na 
nočný prúd“), sociálne („vyhadzuje ma 
s deťmi z domu“, „dom je len jeho a nie 
aj môj“) alebo sexuálne. „To sú všetko 
reálne veci, na ktoré sa ženy, keď prídu 
do poradne, sťažujú,“ uvádza psychológ 
Ján Hrustič. Domácim násilníkom môže 
byť partner, partnerka, rodič malého 
i dospelého dieťaťa. Pod zdrvujúcim 
tlakom môže byť vo vlastnom dome aj 
matka dospelého, despotického syna. 
„Desaťkrát mi za jedno stretnutie zopa-
kovala – Nepovedzte  synovi, že som bola 
u vás. Čiže on ju terorizuje strachom,“ 
spomína príklad z praxe psychológ. Iná 
žena spísala všetky formy týrania, ktoré 
doma zažíva, na osem strán! „To by ste 
neverili, aké sú to neskutočné veci. Lebo 
inak bude rámus, to týrané obete, ktoré 
žijú v permanentnom strese, dobre vedia. 
Domáce násilie sa však netýka výhradné 
asociálnych rodín, ako by sa mohlo 
zdať. Podľa skúseností, vyskytuje skôr 
v bohatších, aj navonok celkom slušných 
a usporiadaných rodinách.
Pokiaľ obeť nenájde dostatok síl na 
osobné stretnutie, dá sa s klubom skon-
taktovať cez sprostredkovateľskú osobu. 
Potom vďaka nej dokáže pomôcť nepria-
mo, aj svojimi kontaktmi na organizácie. 
Ako napríklad cez leto sprostredkovali 
utajené ubytovanie žene, ktorá odišla 
od násilníckeho manžela. Nechať však 
svoj problém len na bedrá pár najbližších 
nemusí byť vždy až tak prospešné. I. 
Pipíšková: „Po skúsenostiach, čo mám, 
neuznávam také babské kluby. Pri káve 
si všetky poradia a vyjde z toho totálny 
chaos. Aj taká žena sem prišla, ktorá 
násilie riešila s kamarátkou v kuchyni, 
tá chcela pomôcť dobre mysleným, 
ale laickým spôsobom, ale len zhoršila 
situáciu.“ 
A kedy by sme mali postrehnúť a zalar-
movať sa, že sa k nám nespráva ktosi 
tak, ako by mal? Ak prežijeme narušenie 
sebaúcty, radí psychológ.                 (kd)

Domáce násilie aj v bohatších rodinách
Klub domáceho násilia využili najmä dlhoročne týrané Váš kapitál a možnosti jeho rastu

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, že ak pracujete a zarábate pe-
niaze, prečo sa tieto neakumulujú a nerastú, ale skôr trvalo miznú 
v podobe denných výdajov, alebo Vám ich znehodnocuje inflácia? 
Aké budúce hodnoty sa Vám spájajú so všetkými peniazmi, ktoré 
ste doteraz, počas svojho života zarobili a minuli? Bežný spôsob 
postoja k zdrojom, aj keď uspokojuje niektoré okamžité potreby, 
má zrejme obmedzenia a neponúka žiadne perspektívy a zabezpe-
čenie do budúcnosti. V skutočnosti, so správnymi vedomosťami, 
s pomocou a zámerným konaním z Vašej strany môžu naopak 
začať rásť.
Dnes je možné zmeniť stav z míňaných peňazí na pracujúci kapitál. 
Banky momentálne ponúkajú bežné zhodnotenie Vašich zdrojov 
na úrovni 30-50% inflácie. To znamená, že ak máte peniaze uložené 
v niektorom z peňažných ústavov, každý rok Vám z nich „zmizne“ 
4-7%. To nie je potešiteľná správa. Na kapitálovom trhu je však 
možné dosahovať pri rozumnej miere rizika zaujímavejšie výnosy.
Som si istá, že budete súhlasiť s tvrdením, že je namáhavejšie celý 
život stále zarábať nové peniaze a sledovať ich, ako trvalo miznú, 
než sa na chvíľu zastaviť a naučiť sa používať ich spôsobom, ktorý 
Vám ich hodnotu a opätovnú použiteľnosť uchová dlhodobo.
Samozrejme, obe metódy vyžadujú úsilie, ale jedna je zrejme 
rozumnejšia a pre Vás istotne výnosnejšia. Ak Vás možnosti zhod-
nocovania Vašich voľných finančných zdrojov zaujímajú, dohodnite 
si osobné stretnutie na uvedenom telefónnom čísle.

Martina Valachová, externý finančný poradca
BARTOLOMEI FINANCE o.c.p., a.s.
0905 904 221, martina.valachova@post.sk
                                                                                  (platená inzercia)

Pozáručný servis
Príprava vozidiel 
na zimnú prevádzku
Výmena olejov
Nastavenie svetiel
Klampiarske práce
AUTOKLINIKA SENEC, Trnavská 19
tel.: 4592 64 09, 0903 459 207, 0903 622 359
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Chronológia problematiky riešenia 
neplatičov mestských bytov v Senci
r. 2000 – Neplatiči v mestských nájomných bytoch 
dlhujú Mestu Senec asi 1,61 mil. Sk, čo sa mesto 
rozhodne riešiť.
23.11. 2000 – Mestské zastupiteľstvo schválilo na-
sledovný postup na riešenie nedoplatkov za služby 
v mestských bytoch:
- započať exekútorské konanie v takých prípadoch, 
kde mesto má uznanú pohľadávku súdom
- vyhlásiť verejnú súťaž o odpredaji pohľadávok 
v 10-tich mestských bytoch, viď. príloha „Zoznam 
vybratých bytov“.
- s víťazom súťaže uzatvoriť zmluvu o prechode 
vlastníckych práv k doriešeným bytom podľa 
zmluvy.
O vyhodnotení verejnej súťaže mala rozhodnúť ko-
misia v zložení Ing. Lászlo Asványi, Mgr. Ivan Fen-
dek, RNDr. Jozef Radzo, Peter Galvánek a Gabriella 
Németh.  (Z Uznesenia MsZ č. 58/2000)
5.4. 2001 – Komisia vyhodnocuje verejnú súťaž. 
Vyhráva ju jediný účastník konkurzu SVT Golem, 
s.r.o.
6.4. 2001 – Mesto Senec podpisuje „Zmluvu 
o uzavretí budúcej zmluvy“ s SVT Golem, s.r.o. 
Obe strany sa zaväzujú k uzatvoreniu 10 kúpnych 
zmlúv na odpredaj vybraných mestských bytov za 
kúpnu cenu 1 000 Sk/byt a úhradu všetkých aktu-
álnych záväzkov vzťahujúcich sa na jednotlivé byty 
(ide o záväzky vo výške asi 740 tisíc Sk). 
??? - Dva byty vyradia zo zoznamu 10 bytov (jeden 
nájomník zaplatil dlh a odkúpil byt do osobného 
vlastníctva, iný sa  rozhodol súdiť).
28.6.2001 – Mestské zastupiteľstvo (pozn. red.: 
zrejme povzbudené úspechom prvej verejnej 
súťaže a čiastkovému vyriešeniu problematiky 
neplatičov) súhlasí s vypísaním verejnej súťaže 
na komplexné riešenie podlžností v mestských 
bytoch, nakoľko celkový dlh 1,61 mil. Sk značne 
klesol aj z dôvodu, že neplatiči sa zľakli a svoj dlh 
vyrovnali. Ustanovuje komisiu MsZ na realizáciu 
a vyhodnotenie tejto ďalšej verejnej súťaže v to-
tožnom zložení ako v prípade prvej várky desiatich 
bytov. (Z Uznesenie MsZ č. 54/2001)
1.8.2001 – Komisia sa stretáva na zasadnutí, na 
ktorom hodnotí výsledok prvej verejnej súťaže. 
„Obyvateľov piatich bytov presťahovali do náhrad-
ného bývania, ostatné byty sú v štádiu riešenia. 
Podmienky verejnej súťaže boli dodržané, všetky 
úhrady sú zaplatené a ďalšie dlhy nevznikajú.“ 
Podľa citovaného záznamu odsúhlasuje komisia 
vyhlásenie verejnej súťaže na odpredaj ďalších 18 
mestských bytov s tým, že mestský úrad najprv 
neplatiacich nájomníkov vyrozumie a ak do 15. 
dní nezaplatia, vyhlási sa na nich verejná súťaž. 
Záznam z tohto rokovania, archivovaný na MsÚ 
v Senci, nie je nikým podpísaný. Členovia komisie, 
ktorých sme oslovili, však spochybnili, v ňom uvá-
dzanú, formuláciu o vypísaní ďalšej verejnej súťaže 
na 18 bytov. Podľa nich sa na jednaní zaviazali ne-
skôr sa opäť zísť a z ponúkanych18 bytov vytipovať 
tie, ktoré pôjdu do verejnej súťaže. 
13.9.2001 Mestské zastupiteľstvo odsúhlasuje 
(pozn. red.: všeobecný) postup pri riešení podlž-
ností nájomníkov mestských bytov. Tento postup 
kopíroval podmienky určené v predchádzajúcej 
verejnej súťaži. Postup: 
a) vybraným neplatičom dať výpoveď z nájomnej 
zmluvy
b) po nadobudnutí platnosti výpovede nájomnej 
zmluvy uzatvoriť s firmou Golem, s.r.o. „Zmluvu 
o uzatvorení budúcej zmluvy“ s nasledovnými 
podmienkami:
- odo dňa podpísania Zmluvy o uzatvorení budúcej 
zmluvy uhradí bremeno majiteľa bytu
- do 10 dní od podpísania Zmluvy o uzatvorení 
budúcej zmluvy uhradí aktuálnu dlžnú čiastku za 
predmetné byty
- zabezpečí náhradné ubytovanie a vysťahovanie
- dňom vysťahovania mesto uzatvorí „Kúpnu 
zmluvu na odpredaj predmentného bytu za hod-
notu 1 tisíc Sk a úhrady príslušných poplatkov 

Rok 2001: Ivan Ivančík je poslancom Mestského zastu-
piteľstva (MsZ) v Senci a jeho spoločnosť SVT Golem 
vyhráva verejnú súťaž na riešenie neplatičov mestských 
nájomných bytov. Podľa toho, čo schválili seneckí 
poslanci, sa stane nasledovné:  SVT Golem zaplatí dlh 
nájomníkov desiatich konkrétnych bytov. Rodiny z nich 
vysťahuje do už postavenej sociálnej ubytovne na Nit-
rianskej ulici. Za odmenu odkúpi každý vysťahovaný byt 
za symbolických 1 tisíc Sk. Na prezentácii novej sociálnej 
ubytovne I. Ivančík mediám tvrdí, že presťahovaní ná-
jomníci budú za skromné bývanie na okraji Senca platiť 
minimálne nájomné, ktoré dokážu utiahnuť. Spočiatku sú 
predstavitelia mesta, média a tiež nájomníci v hmotnej 
núdzi myšlienkou a ubytovňou  nadšení.
Rok 2003: Ivan Ivančík už nie je poslancom MsZ a soci-
álnu ubytovňu previedol na „svoje“ Občianske združenie 
Filip. Obyvateľom, ktorých sem kedysi presťahoval 
z mestských bytov, predkladá novú zmluvu s vyrúbaným 
nájomným 70 Sk/1osoba/1mesiac, čím neziskové zdru-
ženie Filip cenovo konkuruje štandardným bytom v Senci. 
Podľa najnovšej nájomnej zmluvy majú nájomníci navšte-
vovať terapeutické stretnutia, ktoré vedie psychológ. Pro-
testujú. Dostávajú príkaz na vysťahovanie. Ako uviedol I. 
Ivančík pre mestské noviny Senčan, hlavným dôvodom 
na takúto výzvu mali byť porušené pravidlá ubytovne. 
Špecifikoval ich ako neslušné správanie sa voči správ-
covi, používanie vulgárnych slov, osočovanie, vyhrážanie 
sa fyzickým násilím.  „Za ďalšie mnohí tam ničia majetok, 
ďalší prechovávajú ľudí načierno.“  Jeden z nájomníkov 
nám tvrdil, že neporiadok zostával po Ukrajincoch, ktorí 
tiež využívali služby sociálnej ubytovne. „Problém sa na-
stolil v januári a myslím si, že desať mesiacov je dosť dlhá 
doba, aby sa vyskúšali všetky varianty. Teraz sa pristu-

puje k poslednej fáze, a tou sú sankcie,“ uvádza štatutár 
OZ Filip. Deložovanie nájomníkov je podľa neho súčasťou 
resocializačnej koncepcie. „Čiže tí, ktorí sú tam načierno, 
idú preč, ale tí, ktorí tam patria, sa po mesiaci, dvoch 
vrátia, keď budú dodržiavať pravidlá.“ Tvrdí, že v tejto fáze 
nastáva u klienta kritický zlom. „Potrebuje padnúť na ústa 
alebo niečo v tom slova zmysle, aby vedel začať odznova. 
Odíde do nehostinného prostredia, čiže začne žiť aské-
zou. Lebo mnísi odchádzali na pustovnícke miesta, kde 
pomaly ani voda nebola, nabrali duchovnú energiu, vrátili 
sa späť do mesta a vedeli premáhať problémy. Askéza 
je nedostatok svetla, tma, zima, hlad. Inak to nefunguje 
úspešne. Keď klient prekoná túto fázu, postavíme ho na 
nohy, zaradí sa normálne do spoločnosti a nebude bývať 
na Nitrianskej.“ 
Pred vysťahovaním z ubytovne hľadali pomoc rodiny 
s malými deťmi na Mestskom úrade v Senci. Po sérií 
rokovaní a hľadania dohody sa k ničomu nedospelo. 
Od aktuálneho postoja I. Ivančíka sa však dištancovali 
a nesúhlas s jeho konaním vyjadrili takmer každý, kto 
mohol: vedenie Mestského úradu v Senci, mestská byto-
vá komisia, iný štatutár i odborný garant OZ Filip (ktorí sa 
však nechcú verejne vyjadrovať), dokonca protest prišiel 
aj od pedagóga, ktorý I. Ivančíka vyučuje sociálnu prácu. 
Na zastupiteľstve sa nesúhlasne k deložovacím aktivitám 
vyjadrili aj podaktorí poslanci materskej strany I. Ivančíka 
- seneckého KDH.
Keď nájomníci neopustili sociálnu ubytovňu na Nitrian-
skej, vypli im načas plyn, elektriku, nemali teplú vodu. 
„Všetci sa boja, čo bude,“ znejú hlasy z ubytovne. Čo 
s ňou bude, ukáže blízka budúcnosť. Jej obyvatelia sú 
zatiaľ odhodlaní za svoje práva bojovať.

                                                          Kristína Dugovičová

Ivan Ivančík proti všetkým?

Na margo Nitrianskej
Oslovili sme štatutárneho zástupcu Občianského 
združenia Filip, vlastníka ubytovne, Ivana Ivančíka 
a ponúkli, aby v mestských novinách predstavil svo-
ju sociálnu koncepciu, ktorú na Nitrianskej realizuje, 
vysvetlil, pre akú cieľovú skupinu je určená, s akými 
metódami pracuje, spomenul historicky overené 
príklady. Tu je vyjadrenie štatutára OZ Filip:
Myslím, že problémov v sociálnej oblasti  je v  našej 
krajine veľmi veľa, neustále pribúdajú a narastajú. 
Konkrétne problematika okolo sociálnej ubytovne na 
Nitrianskej je mimoriadne náročná, pretože ju nemožno 
v žiadnom prípade, zúžiť len na platenie, či skôr nepla-
tenie nájmu, ako by sa laikovi zdalo a aj preto, že prácu 
s nájomníkmi nám brzdia a sťažujú nekompetentní 
občania. Neplatenie nájmu u nájomníkov v sociálnej 
ubytovni nie je len jednorazová záležitosť človeka, ktorý 
sa ocitol v období osobnej krízy. Nie je to taký prípad, 
keď človek potrebuje a aj prijme krátkodobú pomoc 
s tým, že zároveň aj sám má snahu zmobilizovať svoje 
vnútorné psychické zdroje tak, aby nielen prijímal, ale 
čo najskôr bol v rámci možností užitočný. Neplatenie 
nájomného v sociálnej ubytovni je dlhodobý jav,  je to 
vzorec správania, má svoje príčiny, vytvoril sa a zafi-
xoval počas dlhých rokov a neustále sa opakuje. Nielen 
pre spoločnosť, ale aj pre individuálne šťastie jedinca je 
nutné tento nežiadúci vzorec správania odbornými me-
tódami a prostriedkami vymazať a nahradiť vhodným, 
spoločensky prijateľným správaním. Z osobnej skúse-
nosti viem, že krátkodobá finančná pomoc nepomohla 
týmto občanom vyriešiť ich finančné problémy a už vô-
bec nie ich osobnostné problémy. Nie raz som za nich 
zaplatil nemalú finančnú čiastku za  použitú elektrinu, 
tepelnú energiu  či teplú vodu. Zbytočne.
Skúsenosti ma priviedli k poznaniu, že problém treba 
riešiť odtiaľ, odkiaľ pramení. Títo spoluobčania majú 

v prvom rade etické, morálne, vzťahové i právne 
problémy, ktoré  predchádzajú tým finančným. A bolo 
len otázkou času, aby nastala chvíľa, keď ich životná 
situácia  sa stala jedným veľkým začarovaným kruhom, 
s ktorého nevedia a ani nechcú vyjsť von a okolie v do-
mnienke tzv. súcitu ich tam drží. Cieľom sociálnej kon-
cepcie v ubytovni je pomoc zameraná na takú výstavbu 
síl v človeku, ktoré mu umožnia, v rámci jeho individu-
álnych síl a schopností, viesť samostatný plnohodnot-
ný život, ktorý je v súlade so spoločenskými normami 
a nie je v rozpore so zákonom. Cieľom v žiadnom 
prípade nemôže byť krátkodobá finančná pomoc. Ako 
si môže vážiť sám seba ten, kto žije na úkor nás ostat-
ných? Aký je jeho sebaobraz, sebaúcta, sebavnímanie? 
Aký je jeho vzťah k práci, hodnotám, etickým normám? 
Na Slovensku sú odborníci z rôznych vedných odborov, 
ktorí vedia riešiť podobné problémy, ale... Čo sa stalo 
v Senci? Mestský úrad sa oboznámil so situáciou 
začiatkom októbra. A výsledok? Poslanci i primátor, 
nadobudli pocit, že sú etopédi, psychoterapeuti, špe-
ciálni pedagógovia, že majú vzdelanie a kompetencie 
riešiť tak úzko špecifické problémy, ako sú tie vyššie 
spomenuté.
Mestský úrad, tiež neplatič, paradoxne alebo práve preto, 
prijal rolu ochrancu a svojím postojom vytvoril prostredie, 
v ktorom neplatiči naďalej môžu uplatňovať staré overené 
vzorce správania. V takýchto podmienkach naďalej ne-
budú musieť prevziať zodpovednosť za svoje správanie 
a činy, nemusia meniť nevhodné a deštrukčné vzorce 
správania, lebo tí, ktorí ich chránia nepriamo, hovoria: 
všetko je v poriadku a netušia, ako ich zastavujú v pozitív-
nom vývoji, ako im bránia v sebaraste, v samostatnosti. 
Keby som sa aj veľkoryso povzniesol nad všetky 
urážky, ktorých sa mi dostalo pre môj postoj k proble-
matike, keby som zabudol na všetky vulgarizmy, ktoré 
som si vypočul, krivé obvinenia a vyhrážky zabitím, aj 
tak mi ostane otázka: kam speje takáto politika? A moja 
odpoveď je: ku kolapsu.
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Kauza sociálnej ubytovne na Nitrianskej vyprodukovala 
ďalšiu. Počas rokovaní totiž vyplávala na povrch sku-
točnosť, o ktorej viacerí kompetentní netušili. Podľa vý-
sledkov verejnej súťaže, ktorú SVT Golem, s.r.o. v roku 
2001 vyhrala, mala spoločnosť I. Ivančíka nárok na kú-
pu desiatich konkrétnych mestských bytov. Ukázalo sa, 
že Golem kúpil o päť bytov viac. Predsedníčka aktuálnej 
bytovej komisie a členka komisie k bytovým verejným 
súťažiam Gabriella Németh na zasadnutí seneckého 
parlamentu 13. novembra vyhlásila, že byty navyše 
mesto odpredať nemalo, pretože ich zastupiteľstvo 
neschválilo – tak, ako tomu bolo pri prvých desiatich 
bytoch. Uviedla, že špeciálne zriadená komisia bola len 
poradný orgán bez rozhodovacej právomoci a predaj 
mal potvrdiť mestský parlament. Hlavná kontrolórka 
Ing. Gabriela Kakašová upozornila na jedno z uznesení 
z roku 2001, ktorým podľa nej dali poslanci vedeniu 

mesta voľnú ruku na odpredávanie mestských bytov. 
Poslankyňa G. Németh oponovala s tým, že v spomí-
nanom uznesení zastupiteľstvo schválilo len všeobecné 
podmienky riešenia neplatičov a nie voľný predaj 
mestských bytov. Na zastupiteľstve primátor mesta 
Karol Kvál i prítomný člen bytovej komisie Silvester 
Poór povedal, že I. Ivančík z neznámych dôvodov zavá-
dzal. Zhodne uviedli, že pri jednaniach priznával len ten 
počet bytov, ktoré prešlo schválením zastupiteľstva. 
Ostatní poslanci sa na búrlivom rokovaní skôr snažili 
riešiť súčasnú situáciu nájomníkov sociálnej ubytovne 
na Nitrianskej a vyhýbali sa definitívnym vyjadreniam 
k odpredaju mestských bytov. Prítomní občania sa 
však dožadovali prešetrenia tejto kauzy. Rozpaky vyvo-
lával najmä fakt, že odpredaj prvých desiatich nehnu-
teľností mesta Senec bol na zastupiteľstve a zvyšných 
nie.                                                                          (kd)

Predaj bytov údajne neprešiel zastupiteľstvom

Chovatelia zmokli
Hoci Senec zahalili daždi-
vé mračná, VII. Okresná 
výstava králikov, hydiny 
a holubov sa konala. Dážď 
síce ovplyvnil návštevnosť 
expozície, ale nie úroveň 
vystavovaných kusov. 
V seneckom amfiteátri sme 
mohli obdivovať výsledky 
práce takmer osemdesiatky 
chovateľov. Medzi cca 200 vystavenými zvieratami 
dominovali holuby rôznych farieb, veľkostí a exotic-
kých názvov (Budapeštiansky letún, Birminghamský 
kotrmeliak, Norimberský škovránok a mhohé ďal-
šie). Ale uznanie medzi laikmi vzbudzovali tiež obrie 
králiky či ušľachtilo pôsobiace kohúty všakovakého 
peria.                                                                     (kd)

Ak ste sa ešte nerozhodli kde a ako strávite 

SILVESTER 2003
Hotel Senec

Slnečné jazerá – sever, 903 01 Senec
Vás pozýva osláviť záver roka 2003 do svojich priestorov.

Pre všetkých, ktorý sa chcú baviť je pripravený bohatý 
kultúrno – spoločenský program, príjemná tanečná hudba,

diskotéka, chutné silvestrovské menu a  tombola.  

Informujte sa o predpredaji vstupeniek na recepcii hotela 

 na t. č. 02/ 4592 72 55 - 66 

Reprezentovali vo varení klobás
Senec mal svoje zastúpenie v súťaži vo výrobe klobás v maďarskej Békes 
Csabe. Reprezentovali ho 23. až 26. októbra Štefan Mokoš, Ladislav 
Mokoš a Ján Selecký (na snímke). Zatiaľ zbierali len  skúsenosti. Medzi 
300 trojčlennými skupinami z domáceho Maďarska, Poľska, Čiech a Ru-
munska sa mali čo obracať. Porotcovia sledovali prístup k spracovávaniu 
mäsa a posudzovali, samozrejme, aj chuť. Oveľa istejší sú Senčania v pri-
pravovaní gulášu, v ktorom získali už tri špeciálne ceny.                  (kd)
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plynúcich z prevodu vlastníctva. (Uznesenie MsZ 
č. 60/2001)
29.1. 2002 Zasadá komisia, aby zostavila zoznam 
bytov, ktoré pôjdu do v poradí druhej verejnej 
súťaže. Jej členovia vytipujú 6 konkrétnych by-
tov. Z tohto rokovania pravdepodobne neexistuje 
záznam, resp. nenachádza sa v archívoch MsÚ 
v Senci. Zoznam, komisiou určených, šiestich bytov 
sa nikdy nedostane na rokovanie a schválenie Mest-
skej rady alebo Mestského zastupiteľstva v Senci. 
2002 Okrem 10 bytov určených vo verejnej súťaži 
bolo podpísaných ďalších 7 kúpnych zmlúv na 
odpredaj mestských bytov pre SVT Golem, s.r.o. 
Zo zasadnutia komisie, na ktorej sa mal uskutočniť 
výber týchto 7 neplatičov, sa nevyhotovil záznam. 
Upozorňuje poslancov hlavná kontrolórka mesta 
v písomnej správe z októbra 2002. V sedmičke 
predaných nehnuteľností boli presne tých 6 bytov, 
ktoré v januári 2002 navrhovala komisia. Siedmy 
na indexe bol však byt, ktorý neschválilo ani zastu-
piteľstvo, ale ani ho komisia neodporúčala. Podľa 
našich informácií ho na spomínanom januárovom 
rokovaní dokonca zamietla. 
  Podľa dokumentov MsÚ v Senci spracovala: K.D.

  Dokončenie zo s. 20

Krátko pred tým, ako sa číslo Senčana, ktoré práve 
čítate, dostalo do tlače, sa na Mestskom úrade v Senci 
konalo mimoriadne pracovné stretnutie vedenia mesta so 
štatutármi Občianskeho združenia Filip. Iniciovali ho 14 
obyvatelia sociálnej ubytovne na Nitrianskej, ktorí dostali 
opätovní príkaz na vysťahovanie. Po trojhodinovom emo-
tívnom jednaní 2.12.2003 bolo stanovisko štatutára Ivana 
Ivančíka nasledovné: Pokračuje sa v sociálnej koncepcii 

v predmetnej ubytovni i s dôsledkami. Prerušuje sa uby-
tovania na dobu neurčitú (aj keď majú ubytovaní zaplate-
né). Vyhlásenie sa podľa vyjadrení zástupcov mesta týkalo 
už viac než 40-tich obyvateľov sociálnej ubytovne. Druhý 
štaturár OZ Filip Miroslav Žbodák vyjadril na stretnutí svoj 
nesúhlas s postupom a samostatnými aktivitami I. Ivančí-
ka a uviedol, že ako protest proti jeho konaniu ukončuje 
svoje pôsobenie štatutára v OZ Filip.                             (kd)

O Nitrianskej opäť na pôde mestského úradu
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Őszi elmélkedés 
(mivel nem szeretem a borongós őszt)

Megölnek az őszi esték,
az őszi ködök,
az őszi párák,
a lehullott falevelek,
a tova elszállt gólyák,fecskék.
Miért az ősz olyan konok?
az őszi eső miért zokog?
az őszi szél miért pörög?
és miért sír a tölgyfa,bükkfa,
amikor az erdőn vágják? 
Bágyadt napok...
őszi napok...
könnyetejtő őszi napok.
Titőletek mikor kapok
tisztaságot, emberséget,
bátorságot, hevességet,
lankadatlan munkakedvet,
s éveimnek régi ízét,
talán azt a huszonegyet?
és a szomjam mikor kapja,
mikor nyeli,
mikor issza
önfeledten nagy kortyokban
az öröklét kristályvizét?
Ilyentájban – őszi estén,
olyan beteg az én lelkem.
Ilyentájban  - őszi estén,
oda minden vidám kedvem.
Őszi bánat, őszi nóta,
őszi könnyek, őszi sorsban.
Őszi vágyak, őszi úton,
összetörnek, összevernek.
Repülj lelkem, messze, messze,
mámorosan elmerengve,
keresd fel a nap melegét,
hozd vissza a tavasz lelkét.
Hisz itthon, az őszi tájon
minden kopár,
minden múló,
ne hagyd, hogy a szívünk fájjon,
ne legyen a lelkünk hulló,
és ne legyen az őszi felleg
esötsíró olyan soká.

                             Mgr. Katona Roland

Ľudovít Fulla 

Hneď po štúdiách v Prahe 
začal v roku 1927 „vyučovať 
kreslenie na Meštianskej 
škole v Senci“. Áno, v mes-
te, ktoré o ňom nechce 
nikdy nič počuť, ani na-
písať, začala sa závratná 
umelecká kariéra najväč-
šieho slovenského maliara, ktorý uskutočnil 
najvýznamnejšiu syntézu v našom výtvarnom 
umení, keď spojil vplyvy západné a východné, 
severné i južné, súčasné a stredoveké, ľudové 
i moderné, kresťanské i profánne do nového 
celku. V takej myšlienkovej hĺbke a šírke vý-
razu, technike, forme, ako v tejto krajine ešte 
nikto pred ním nepoužil a po ňom len Peter 

Pollág, ktorý prevzal jeho odkaz, čo sa však 
dá z chaoticky zostaveného deravého kata-
lógu, v ktorom nie sú ďalšie najlepšie diela 
uvedené, iba ťažko spoznať.
V každom katalógu, či knihe o ňom, ešte aj 
v reprezentatívnom výbere o súčasnom slo-
venskom umení, však musia byť vždy a všade 
strčené Fullove dva najslabšie obrazy poplat-
né dobe, Zuzana a starci a Maliar a jeho mo-
del, nie však Veľké ukrižovanie, Krížová cesta 
zo Slovenskej Ľupce, Madona vo Francúzsku 
alebo Zima v Žiline, či iné kvalitné veci. Veď 
samotná tvorba tohto autora je mimoriad-
na aj svojím rozsahom, čo zostavovateľom 
katalógov dáva často voľnú ruku pri výbere 
reprodukcií podľa svojho vkusu a nie významu 
vystavovaného diela. 
Dodnes sa nik nenamáhal vydať knihu hodnú 
jeho génia. Malo by to zmysel?
                                                      Jozef Valček

OSOBNOSTI SENCA

Vzbura študentov v Senci
Kráľovná Mária Terézia sledovala so zvlášt-
nym záujmom život v Collegiu Oecenomicum, 
založenom v roku 1763. Ferenc Eszterházy, 
dvorný kancelár a zemepán mestečka vše-
stranne podporoval túto v osvietenskom duchu 
fungujúcu inšti-
túciu. Študenti 
museli prísne 
d o d r ž i a v a ť 
poriadok Ordo 
Diurnus Diebus 
Scholarum. Na-
priek tomu sa 
vyskytli menšie 
i väčšie morálne 
a disciplinárne 
priestupky.
Najpamätnejšia 
je vzbura študentov z júla 1767, o ktorej sa sprá-
va dostala do uší kráľovnej. Podľa nariadenia 
patrila študentom určitá dávka vína denne. To 
sa ale rektorovi nepozdávalo a požiadal krá-
ľovnú, aby odvolala nariadenie. Panovníčka 
odmietla požiadavku rektora Krištófa Kónyu, 
ktorý raz na prehliadke collégia našiel roztrhaný 
poriadok, ktorý mal byť vyvesený na stene. To 
mu prišlo vhod, aby zrušil právo na dennú dáv-
ku vína. Študenti, čo sa ešte nestalo, pískaním 
a vykrikovaním protestovali. Ba dokonca, 15 
študentov sa vybralo pešo do Bratislavy, aby za-
žalovali rektora u nadriadeného. Krištóf Kónya 
sa však do Bratislavy dostal skôr ako študenti, 
preto referoval o incidente ako prvý. Záležitos-
ťou sa zaoberala aj kráľovná. Vzbura sa skon-
čila s tým, že dvaja študenti museli okamžite a 
navždy opustiť Collegium Oeconomicum. Jeden 
z nich na rozlúčku napísal list, v ktorom prosil 
o odpustenie. Tento list bol uverejnený v článku 
Dr. Antona Párkánya v týždenníku Ahét v roku 
1991. Článok sa nachádza v Mestskej knižnici 
v Senci.

 A szenci diáklázadás 
A szenci Collegium Oeconomicum életét ala-
pítása évétől, - 1763-tól kezdve mindvégig 
megkülönböztetett figyelemmel kísérte Mária 
Terézia királynö.Eszterházy Ferenc udvari 
kancellár a város földesura is sokoldalúan tá-
mogatta a felvilágosodás szellemében müködö 
intéményt. A hallgatók számára kötelezö na-

pirend az Ordo Diurnus 
Diebus Scholarum szi-
gorú rendtartást követelt. 
Ennek ellenére a diákok 
élete nem volt nagyon 
korlátozott. Elöfordultak 
kisebb nagyobb erkölcsi, 
fegyelmi vétségek is. 
A legemlékezetesebb 
a diáklázadás, mely 
1767 júliusában történt, 
Mária Terézia fülébe is 
eljutott. Az alapítvány 

rendelkezése szerint a diákoknak a teljes ellá-
táson kívül naponta még egy icce bor is járt. A 
kollégium rektorának ez nem tetszett, kérte az 
intézkedés visszavonását.A királynő azonban 
visszautasította Kónya Kristóf kérelmét, aki 
egy ellenőrzéskor a kollégium falára kifüg-
gesztett szabályzatot széttépve találta. Ez jó 
ok volt arra, hogy megvonja a borporciót. A 
diákok, - ami a kollégium életében eddig nem 
történt,- kiabálással és füttyel adtak kifejezést 
elégedetlenségüknek. Sőt, 15 növendék gyalog 
nekivágott Pozsonynak, hogy a Helytartóta-
nácsnál bepanaszolja a rektort. Kónya Kristóf 
azonban lovas fogatán hamarabb érkezett Poz-
sonyba, s így öt hallgatták meg elöször. Az esettel 
a királynö is foglalkozott.A lázadás vége az lett, 
hogy két diáknak el kellett hagynia a kollé-
giumot. Egyikük még kizárása elött bűnbánó, 
bocsánatkérő levéllel búcsúzott a Collegium 
Oeconomicumtól. A levél Dr. Párkány Antal 
írásában A Hét 1991 9. számában, március 
1-jén jelent meg. A szenci Városi Könyvtárban 
megtalálható.                                             (pm)

TAKÝ BOL SENEC

SENČAN  december/2003 - január/2004

Reprezentantka Senca 
na Malokarpatskom slávikovi

Miroslava Belancová 
ako jediná zástupkyňa 
Senca vo finále súťaže 
Malokarpatský slávik 
2003, ktorá sa konala 
30. novembra v Slo-
venskom Grobe, zís-
kala 3. miesto v tretej 
vekovej kategórii medzi 
amatérskymi spevákmi 
z celého Bratislavské-
ho kraja. V päťčlenej 
porote zasadla aj Eva 
Casanová, dlhoročná 
speváčka a učiteľka 
ZUŠ v Senci.
Text a foto: R. Blaško
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Šumy okolo slabšej pozície 
seneckého futbalu v Národnom 
tréningovom centre (NTC) stále 
neutíchajú. Riaditeľ NTC Dušan 
Keketi nás požiadal o rozhovor, 
aby, ako sám hovorí, dal niektoré 
veci na správnu mieru. 

Ako sa zatiaľ osvedčilo súžitie viacerých subjektov 
v jednom areáli. Je to ťažšie, než sa predpokladalo?
Je to omnoho ťažšie. Mnohé informácie, ktoré by ve-
rejnosť zaujímali, sú možno zle interpretované a zrej-
me jednostranne podávané. Dokonca sa mi zdá, že sa 
v Senci šíri veľa demagógie a zámerne zavádzajúcich 
dezinformácií. Rád by som využil príležitosť, aby som 
dal veci na správnu mieru.

Poďme konkretizovať.
Vychádzam z fám, ktoré sa mi dostávajú do uší. 
Niektorí ľudia si myslia, že Sencu bolo ukradnuté 
ihrisko, že sem prišiel cudzí subjekt, ktorý chce 
likvidovať senecký klub, konkrétne mládežnícky. 
Chcem to vyvrátiť, nie je to absolútne pravda. Keď 
som v lete nastúpil do funkcie riaditeľa NTC, vládol 
tu chaos a anarchia. Vybudované ihrisko s umelou 
trávou tu dva roky nikto nespravoval. Možno za ten 
čas skrsol v niekom dojem, že je to jeho vlastníctvo 
a môže s tým zachádzať ľubovoľne, bez akýchkoľvek 
pravidiel. No a tým, že som nastúpil do funkcie, som 
dostal za úlohu objekt nielen funkčne spravovať, ale 
zaviesť aj určitý režim. A teraz prichádza moment, 
kedy začíname na seba narážať. 

Mnohí sa odvolávajú na pôvodnú zmluvu medzi 
Slovenským futbalovým zväzom (SFZ) a mestom 
Senec.
Vyhovárať sa na to, že v minulosti iné vedenie pod-
písalo nejakú zmluvu... či výhodnú alebo nevýhodnú, 
to musia posúdiť tí, ktorí ju vtedy podpisovali. Podľa 
môjho názoru z toho, že tu centrum dnes stojí, vyplý-
va veľmi veľa výhod  či už pre mesto, región alebo 
samotných futbalistov v Senci. 

V akom režime momentálne fungujete?
Po dlhých jednaniach sa nám podarilo zostaviť režim, 
ktorý sme, samozrejme, dali odsúhlasiť mestu Senec. 
Počet tréningových jednotiek, ktoré pôvodne zväz 
poskytol Sencu, mesto navýšilo a my sme ho akcep-
tovali! Mesto Senec tak dostalo od NTC k dispozícii 
32 bezplatných tréningových jednotiek v týždni, čo 

je 48 hodín. No a mesto rozhodlo, že 70% z tejto 
kvóty pridelí futbalovému klubu KOBA Senec, 15% 
SFM Senec a 15% dostali ostatní. Pod ostatných 
zaradilo mesto ženský futbal a starých pánov, ktorých 
sa momentálne v Senci nachádzajú asi tri skupiny. 
Chcem podotknúť, že 32 tréningových jednotiek je 
vôbec problém umiestniť do celého týždňa. Myslím, 
že zadarmo využívať tréningové plochy tohto rozsahu 
je skutočne nezvyčajné. Treba to chápať ako jeden 
obrovský prínos pre senecký futbal, pretože si veľmi 
dobre pamätám tréningové podmienky, ktoré tu boli 
ešte predtým, než sa postavilo toto centrum. 

Nestotožňujete sa s hlasmi, podľa ktorých bolo 
v Senci jedno z najkvalitnejších ihrísk na Slovensku?
Určite nebolo. Možno to šíria tí, ktorí ešte nevideli kva-
litné ihrisko. Ak bolo lepšie, tak možno preto, že sa na 
ňom vôbec netrénovalo. Musím tiež spomenúť, že zo 
strany ostatných slovenských futbalových klubov sa 
začínali ozývať dosť ostré hlasy na adresu SFZ. Pýtajú 
sa, ako je možné, že SFZ postaví za drahé peniaze ta-
kéto plochy a v podstate v Senci nepriamo sponzoruje 
jeden súkromný klub. Málokto má vytvorené takéto 
podmienky, bez akejkoľvek investície. SFZ preto zvá-
žilo, že vzhľadom k pôvodným predstavám tréningové 
jednotky na umelej tráve ponechá v platnosti, ale vy-
skytol sa problém – čo s prípravnými zápasmi... 

To je téma, ktorá sa aktuálne rieši? 
Zväz zvážil, že tu je jeden klub zvýhodňovaný na úkor 
všetkých ostatných, a prijal sa záver, že na prípravné 
zápasy bude domáci klub spoplatňovaný. Ale len vo 
výške  50% normálnej sadzby, ktorú platia ostatné 
kluby. Potom sme urobili ďalší ústretový krok, pridelili 
sme KOBE po jednej tréningovej jednotke na sobotu 
a nedeľu. Premenené na drobné, môžu cez víkend 
odohrať dva prípravne zápasy bez toho, aby ich to 
stálo korunu. Posledná vec, ktorá sa vyskytla, je 
otázka osvetlenia. Vedenie SFZ jednoznačne doho-
dlo, že za osvetlenie sa musí platiť. Pretože domáci 
klub dostáva od SFZ dotácie na mládežnícky futbal, 
nevidím problém, že by to nebolo možné vykrývať aj 
z týchto zdrojov. 

Vaši seneckí oponenti konštatujú, že reprezentácia 
je vždy prvoradá a musia sa prispôsobovať...
To je pochopiteľné. 

... a narýchlo zháňať náhradné ihriská.
No to sa za posledný polrok stalo asi 3-4-krát. NTC 

Riaditeľ NTC: Po Senci sa šíria zavádzajúce dezinformácie 

Pútač na štadión
Obrovská futbalová lopta naviguje fut-
balových fanúšikov na senecký štadión. 
S myšlienkou zaujímavého pútača prišiel 
a v novembri ju zrealizoval Spolok se-
neckých podnikateľov. Jeho členovia sa 
nechali inšpirovať podobnou atrakciou pri 
olympijskom štadióne v Mníchove. Spolu 
so šípkami ukazujúcimi smer na štadión sa 
senecká megalopta stala súčasťou infor-
mačného systému v Senci.                 (red)

N  O  V  I  N  K  A

bolo vybudované pre potreby slovenskej reprezentá-
cie, o tom každý vedel a musel s tým počítať. Viacerí 
nepochopili jednu zásadnú vec, že areál je areálom 
SFZ, ktorý do neho investoval peniaze. Ktokoľvek iný 
je v tomto areáli hosť. Na tejto skutočnosti sa nedá 
nič zmeniť. Keď mala prísť reprezentácia trénovať, 
včas sme to KOBE oznámili, aby si podľa toho mohli 
prispôsobiť svoje podmienky. 

Nemyslíte si, že sa málo komunikovalo na začiatku, 
aby sa predišlo takýmto stretom?
Nekomunikovalo sa ani na začiatku a nekomunikuje sa 
stále. Stále sa tu niekto odvoláva na minulé dohovory 
a dohody. Ja o nich neviem a keď sa chcem teraz do-
hodnúť, je problém s komunikáciou. Nemám problém 
si sadnúť za stôl s kýmkoľvek. Sme tu na to, aby sme 
veci koordinovali a hľadali spoločné riešenia. 

Ďakujem za rozhovor. 

                                                   Kristína Dugovičová

Seniorskí fanúšikovia so záujmom sledovali 
začiatkom septembra otvorenie Národného 
tréningového centra v Senci. Určite sa tu cítili 
ako doma, hoci de facto sa stal senecký futbal 
v areáli hosťom. Riaditeľ centra Dušan Keketi 
tvrdí, že všetko je o komunikácii.

SENČAN  december/2003 - január/2004
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1.-2. pondelok-utorok  PODVODNÍCI
Nie je podvod ako podvod. V hlavnej úlohe Nicolas 
Cage. USA MP 120 min. Vstupné: 65,- Sk

4. štvrtok HRDINA
Historicko-dobrodružný film. Nominácia na Zlatý Gló-
bus a Oscara. Hong-kong, Čína MP 120 min. 65,- Sk

5. piatok o 19.30 hod.
6. sobota o 18.00 hod. MATRIX REVOLUTIONS 3
Znovu sa pripoj! Dej sa čoskoro uzavrie. Vrcholné die-
lo akčnej sci-fi. USA MP 140 min. 80, 81, 82,- Sk 

8. pondelok BRUCE VŠEMOHÚCI
Jim Carrey v komédii o najvyššej moci, Božom zá-
sahu a dôkaze, že nebesá majú šibeničný zmysel pre 
humor. USA MP 101 min.  Vstupné: 65,- Sk

9. utorok  ADAPTÁCIA
Jeden príbeh... Štyri životy...Milión spôsobov, ako sa 
to všetko môže skončiť... Film bol ocenený Oscarom 
za najlepší herecký výkon vo vedľajšej úlohe – Chris  
Cooper. MP 15 114 min.  Vstupné: 70,- Sk

11.-12.-13. štvrtok-piatok-sobota STRELENÝ PIATOK
Nočná mora každej tínedžerky – zobudiť sa ako vlast-
ná matka. USA MP 96 min. Vstupné: 70, 71, 72,- Sk

15.-16. pondelok-utorok PRAVÁ BLONDÍNKA 2
Lepšia. Odvážnejšia. Blonďavejšia. Vo svete obľúbená 
blondínka sa vracia! USA MP 95 min. Vst.: 65,- Sk

18. štvrtok 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

19.-20.-21. piatok-sobota-nedeľa VTEDY V MEXIKU
Nadišiel čas... Najslávnejší filmový gitarista s puz-
drom plným zbraní opäť zanecháva krvavú stopu 
naprieč Mexikom v záverečnej časti dnes už kultovej 
série. V hlavných úlohách: Antonio Banderas, Salma 
Hayek, Johnny Depp. USA MN 15 101 min. 75,- Sk

22-.23. pondelok-utorok LÚPEŽ PO TALIANSKY
Úplne dokonalá lúpež, ale... Malebné Benátky, skvelá 
naháňačka na motorových člnoch. USA MP 110 min.  
Vstupné: 65,- Sk

27.-28. sobota-nedeľa  AGENTI  DEMENTI
                                MORTADELO  A FILEMON
Keď môžeš umrieť dnes, neodkladaj to na zajtra. Lep-
šie je byť hlupák, než zdravý a mŕtvy. FR, ŠP. MP 105 
min. Vstupné: 60,- Sk

29.-30. pondelok-utorok  LETUŠKA 1. TRIEDY
Nevzdávaj sa, kým nedosiahneš vrchol! Romantická 
komédia o ambicióznej blondínke... V hlavnej úlohe: 
Gwyneth Paltrow. USA MP 87 min. Vstupné: 70, 71, 
72,- Sk

Mládežnícke filmové predstavenia:
21. nedeľa o 15.30 hod.  PINOCCHIO
Najznámejšia a najobľúbenejšia rozprávka pre deti. 
Pinocchio – drevená bábka, ktorá ožije. Taliansky film 
108 min. Vstupné: 60,- Sk

27. sobota o 15.30 hod. CESTA DO FANTÁZIE
Napätie, dobrodružstvo, prekvapenie. Animovaná roz-
právka. Anglicko-japonský film 116 min. 55,- Sk

Kultúrne podujatia: 
5. 12. 2003 Mikulášske prekvapenie  
17.30 hod.
Rozprávkové divadelné predstavenie a čertovská 
diskotéka  vstupné:  50,- Sk

7. 12. 2003 Radošinské naivné divadlo  
18.00 hod. „Ako sme sa hľadali“ Vstupné: 180,-  Sk

9.-12. 12. 2003 Tvorivé dielne  s vianočnými mo-
tívmi ukážky prác detí zo ZŠ Tajovského
13. 12. 2003 15.00 hod. Vianočný koncert v maď. 
jazyku
14.12. 2003 15.00 hod. „VIANOČNÝ ČAS“ vianoč-
ný koncert súboru Radosť
Vstupné: 50,- Sk

Vianočný koncert ZUŠ Senec 17.30 hod

28. 12. 2003 HURIKÁN 14.00 hod
Silvestrovská show pre deti, mládež a dospelých.
Vstupné: 30.-Sk

Výstavy:
1 - 12. 12. 2003 VIANOČNÁ VÝSTAVA 
                       prác detí zo ZŠ Tajovského

Program filmových predstavení a kultúrnych podujatí na mesiac december 2003 - kino: MIER SENEC

Spoločenská
kronika
Narodili sa
Erik Ingeli, Ivan Škvarka 
David Pomšahár
Matej Sninčák, Cynthia Šarközyová
Samuel Pásztor, Taida Ondrovičová
Vanessa Tátraiová, Lucia Mrázeková
Koloman Bertók, 
Sebastian František Filo
Adam Fremal, Vanessa Sekerová
Karolína Trgalová

Manželstvo uzatvorili
Csaba Kollár – Ing. Silvia Szighardtová
Radoslav Kovács – Andrea Santaiová
Ján Meszároš – Barbara Koláriková
Augustín Hanzel – Katarína Bitterová

Blahoželáme jubilantom
Jednota dôchodcov MO v Senci 
Milan Chovanec (60), Mikuláš Holócsy (70)
Alžbeta Jajcayová (70), Ondrej Babiak (75)

Základná organizácia Slovenského zväzu 
telesne postihnutých a združenia zdravot-
ne postihnutých v Senci
Mária Lopušná (55)

 

Klub dôchodcov 
Valéria Agárdiová (80), Jozef Klimo (75)
Helena Czikhardtová (70), Mikuláš Holocsy (70)
Alžbeta Jajcayová (65), Milan Chovanec (60)
Júlia Peričková (55)

Navždy nás opustili
Rudolf Rakovič (1939)
Terézia Rybárová (1928)
Ladislav Guldan (1936)
František Fürstenzeller (1919)
Mária Magyarová (1963)
Ladislav Magyar (1962)

Megemlékezés
Megállt a szeretö szív,
amely csak ertünk dobogott,
lehanyatlott a dolgos kéz,
amely csak értünk dolgozott.

Len kytičku kvetov Ti na hrob môžeme dať,
tichú modlitbu odriekať a s láskou 
na Teba neprestaneme spomínať.

Dňa 1.decembra 2003 uplynie ťažký rok žia-
ľu, keď zomrel náš drahý otec a manžel
Ladislav Borš
z Kostolnej pri Dunaji. Ďakuje-
me všetkým, ktorí spolu s na-
mi naňho s úctou a vďakou 
spomínajú.
Smútiaca rodina

25. septembra 2003 nás 
navždy opustila manželka, 
mama, babka a sestra
Anna Kuchárová.
S bolesťou v srdci bude na ňu
spomínať celá rodina.

Ďakujeme všetkým príbuzným, 
priateľom, susedom a zná-
mym, ktorí na poslednej ceste 
odprevadili nášho drahého 
Rudolfa Rakoviča.
Ďakujeme za prejavy sústrasti 
a kvetinové dary.
Smútiaca rodina 

20. decembra 2003 uplynie 
rok, čo nás opustil náš drahý 
otec
Ľudovít Šušla
Smútiace dcéry
s rodinami

30. januára 2004 uplynú tri 
roky, čo nás opustila naša 
drahá mamička
Terézia Šušlová
Smútiace dcéry 
s rodinami

SENČAN  december/2003 - január/2004


