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V ČÍSLE SI PREČÍTAJTE
Na prvom jazere južnej strany Slnečných jazier 
sa začalo bagrovať! Prvý z mechanizmov spo-
ločnosti Bratislavské štrkopiesky zahájil ťažbu 
a čistenie dna od nánosov bahna. Už po prvom 
dni prác bagrov, ktoré pripravovali podkladovú 

cestu pre ďalšie, už bolo badať, ako vode zásah 
strojov prospieva. Pri brehoch prekvapovala 
svojou priehľadnosťou. Náš tip na marcovú 
prechádzku po Slnečných jazerách: zhliadnuť 
na vlastné oči, ako revitalizácia pokračuje. (kd)

Aké bude vstupné 
na Slnečné jazerá v roku 2004?

V lete 2004 budú dospelí pri vstupe na 
Slnečné jazerá platiť 30 Sk a deti od 6 do 
15 rokov 20 Sk. Cena parkovania autom 
v areáli rekreačného strediska sa zvýšila 
z 50 na 60 Sk. Cenník permanentiek budú 
nasledovný: podnikové chaty - dospelé 
osoby 800 Sk/lôžko (predtým 700), pod-
nikové chaty - deti (od 6 do 15 rokov) 400 
Sk/lôžko (predtým 350), súkromné chaty 
200 Sk/osoba, Senčania - dospelé osoby 
150 Sk/osoba, Senčania - deti (od 6 do 15 
rokov) a študenti 70 Sk/osoba, služobné 
preukazy - zamestnanci na chatách 80 
Sk/osoba, služobné preukazy - bufety 200 
Sk/osoba. Výšku vstupného a poplatkov 
na Slnečné jazerá počas letnej turistickej 
sezóny schválilo vo februári Mestské zastu-
piteľstvo v Senci na základe odporúčania 
SCR.                                                       (red)

Konečne! Slnečné jazerá sa dočkali bagrovania

Po vlaňajšej prestávke si mesto Senec opäť 
raz uctilo najúspešnejších športovcov. Mest-
ský úrad v Senci vyhodnotil v spolupráci s ko-
misiou školstva, kultúry a športu desiatku naj-
lepších jednotlivcov a trojicu najúspešnejších 
športových tímov. Ocenení si plakety prevzali 

na januárovom galaprograme v Mestskom 
kultúrnom stredisku v Senci. 
Čítajte aj na s. 14.
 

10 najúspešnejších 
športovcov Senca 2003
Marko Cingel  (karate)
Ľuboš Guldan  (futbal)
Štefan Kolár  (futbal)
Jana Lauková  (pretláčanie rukou)
Rastislav Málek  (pretláčanie rukou)
Filip Rázga  (karate)
Martin Ruman  (pretláčanie rukou)
Richard Sobota  (karate)
Sandra Trabáková (plávanie)
Dávid Varga  (šach)

3 najúspešnejšie športové
kolektívy Senca 2003
Družstvo starších žiakov 
futbalového klubu KOBA
Mužstvo ŠK SFM Prípravka „A“
Družstvo branno-technických športov
pri ZŠ A. Molnára.

V desiatke najlepších športovcov Senca dve ženy

Zberný dvor 
komunálneho odpadu 

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

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

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

Zástupcom najúspešnejších športových 
kolektívov Senca odovzával ocenenia slo-
venský futbalista storočia Ján Popluhár
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Zastupiteľstvo najbližšie 
15. apríla
Mestské zastupiteľstvo v Senci bude do 
leta rokovať ešte dvakrát. V Reštaurácii 
Nostalgia sa poslanci zídu 15. apríla a 17. 
júna. Obe rokovania začnú o 9.00 h. Ter-
míny zasadnutia mestských rád, ktoré im 
predchádzajú, sú 31. marca a 2. júna.
                                                              (red)

Komisia pre Senecké leto 
a karneval
Pri organizovaní Seneckého leta a Veľkého 
letného karnevalu 2004 bude pomáhať ko-
misia, ktorej zloženie odsúhlasilo vo februári 
Mestské zastupiteľstvo v Senci. Jej členmi 
budú Peter Szabo, Jana Žilincová, Helena 
Nemcová, Silvia Škultétyová, Nataša Ur-
banová, Jana Maczeáková, Tibor Časný, 
Janette Matúšová, Eugen Vithalm, Kristína 
Dugovičová, Vladimír Chríbik, Vladimír Ry-
bárik, Gabriel Škriečka, Ladislav Nádaský, 
Michal Hentek, Margita Poláková.          (red) 

Kontrola bytov
Poslanci seneckého parlamentu vo febru-
ári poverili hlavnú kontrolórku mesta Ga-
briela Kakašovú kontrolou predaja mest-
ských bytov firme SVT GOLEM a spätnej 
kúpy.                                                     (red)

Materskú škôlku zrušia?
Pre nevyhovujúce podmienky sa uvažuje 
na Mestskom úrade v Senci o zrušení 
Materskej škôlky v mestskej časti Svätý 
Martin. Uviedol to na februárovom rokova-
ní Mestského zastupiteľstva primátor Karol 
Kvál.                                                      (red)

Kritéria pre civilkárov
Mesto Senec žiada uchádzačov o civilnú 
službu, aby písomné žiadosti posielali na 
adresu Mestského úradu v Senci. Medzi 
podmienkami na prijatie je stredoškolské 
vzdelanie s maturitou, práca s počítačom 
a bezúhonnosť.                                   (msu)

Darujte 2% z dane
O priazeň pri rozhodovaní, komu darujeme 
2% dane z príjmu, žiada čitateľov Senčana 
Betánia v Senci. Zariadenie poskytuje so-
ciálnu službu, ktorá má charakter nepretr-
žitého,  resp. krátkodobého pobytu.   (red)

Pošta žiada občanov
Slovenská pošta, š.p. Vás žiada o spri-
stúpnenie vchodových priestorov pre 
doručovateľov z dôvodu možného 
doručenia vašich poštových zásielok. 
Zároveň Vás žiada o čitateľné označe-
nie domových listových schránok me-
nom, priezviskom a číslom poschodia. 
Za pochopenie ďakuje.                       (red)

S   P   R   Á   V   Y
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Senci zasadali pr-
výkrát v tomto roku 12. februára. V reštaurácii Nostalgia 
rokovali od deviatej rána do takmer osemnástej hodiny. 
Očakávaným bodom bolo vymenovanie Ing. Silvie Škul-
tétyovej do funkcie riaditeľa Správy cestovného ruchu 
(SCR) v Senci. Zastupiteľstvo jednohlasne súhlasilo s jej 
vymenovaním do funkcie riaditeľa mestskej organizácie. 
Ešte predtým zodpovedala na otázky niektorých po-

slancov, týkajúce sa najmä koncepcie vedenia podniku. 
Poslankyňa Emese Dobošová uviedla, že vo výberovej 
komisii absentoval zástupca klubu nezávislých poslan-
cov. Podľa správy o výberovom konaní sa na ďalších 
miestach v konkurze umiestnili Ing. Rudolf Bittner, RSDr. 
Milan Benkovský, RNDr. Roman Pál, Ing. Ľubomír Kapo-
un, Ing. Stanislav Balúch, CSc., JUDr. Ivana Jalčová, Mgr. 
Jana Hikkerová.                                                           (kd)

Poslanci Silviu Škultétyovú potvrdili 

Zastupitelia mesta prerozdelili dotácie na rok 2004 
medzi školy, športové kluby a cirkevné, občianske 
združenia a nadácie. Projekty so žiadosťou o grant, 
predložené do konca roka 2003, hodnotila najprv ko-
misia kultúry, športu a rozvoja vzdelávania a sociálna 
komisia. Ich návrhy upravila mestská rada a konečnú 
podobu dalo zoznamu tých, ktorí financie na rok 2004 
obdržia, Mestské zastupiteľstvo v Senci. Poslanci na 
návrh Ivana Fendeka odsúhlasili uznesenie, že v prípade 
mimorozpočtovaných zdrojov posunie mesto ďalšiu 
finančnú injekciu speváckemu zboru Radosť (o 100 tis. 
Sk viac) a evanjelickej cirkvi (na 600 tis. Sk). Obdobne 
postupovalo zastupiteľstvo v záležitosti Futbalového 
klubu KOBA Senec, ktorý si nárokoval ďalších 400 tisíc 
Sk na činnosť klubu. Poslanci sa uzniesli, že tie organi-
zácie, ktoré do konca januára 2004 nevyúčtovali dotácie 
z predchádzajúce roka, skutočne nemajú nárok na fi-
nančnú podporu v tomto roku (podľa VZN). Opatrenie sa 
týkalo Šport centra Senec, Šachového klubu ŠK Senec, 
TJ Slávie, Volejbalového klubu ZŠ Tajovského, Gymnázia 

A. M. Szencziho, ZO chovateľov poštových holubov, Únie 
nevidiacich a slabozrakých, Jednoty dôchodcov. Návrh 
Gašpara Józana, aby tí z nich, ktorí zúčtovali do dňa 
zastupiteľstva, boli len napomenutí, neprešiel (v pomere 
siedmi za, šiesti boli proti, traja sa zdržali). Rezső Duray 
uvádzal, že Gymnázium A. M. Szencziho nestihlo dotáciu 
vyúčtovať včas, pretože ju dostalo ku koncu roka. Nasle-
dovala diskusia, v ktorej  viacerí poslanci pripomenuli, že 
treba byť principiálny. Návrh Gabriela Agárdyho stiahnuť 
materiál z rokovania poslanci hlasovaním zamietli. Ivan 
Fendek uviedol, že je presvedčený, že pre postihnutých, 
pokiaľ budú na to odkázaní, riešenie nájdu, ale taktiež tr-
val na dodržaní VZN. Združeniu Nezábudka neodsúhlasili 
poslanci dotáciu, keďže sa nenachádza v Senci. Avšak 
navštevuje ho 18 seneckých detí, poslanci sa preto do-
hodli, že im bude poskytnutý finančný príspevok vo for-
me dotácie v rámci kompetencie primátora vo výške 20 
tisíc Sk, po predložení menovitého zoznamu detí v nad-
väznosti na predložený projekt.                                (kd)
Viac na s. 7

O dotáciách na rok 2004 sa diskutovalo

Názov organizácie     Dotácia r. 2004     (r. 2003)

ŠPORT
KOBA – energie 400 tis. Sk            (400 tis.)
Piccard Senec   10 tis. Sk             (20 tis.)
ŠK SFM  150 tis. Sk            (100 tis.)
Stolnotenisový klub   20 tis. Sk             (20 tis.)
Sandra Trabáková   15 tis. Sk             (50 tis.)
AWK Senec     5 tis. Sk                 (0)
Kultúrna komisia – senecká olympiáda 
    40 tis. Sk                 (0)

ŠKOLSTVO
ZŠ Tajovského   35 tis. Sk           (42,4 tis.)
ZŠ Mlynská 145 tis. Sk           (15,5 tis.)
ZŠ A.M. Szencziho   45 tis. Sk           (30,5 tis.)
Špeciálna ZŠ   20 tis. Sk              (5 tis.)
ZUŠ      60 tis. Sk            (15 tis.)
Združená stredná škola  20 tis. Sk            (20 tis.)

NADÁCIE, OBČIANSKE A CIRKEVNÉ 
ZDRUŽENIA
Slovenský rybársky zväz          10 tis. Sk        (10 tis.)
Kynologický klub                5 tis. Sk        (5 tis.)
Slovenský zväz záhradkárov     10 tis. Sk (10,773 tis.)
Slovenský zväz chovateľov         5 tis. Sk         (5 tis.)
Csemadok                70 tis. Sk        (15 tis.)
Matica slovenská              28 tis. Sk        (18 tis.)
Renáta Ruttkayová              10 tis. Sk          (0 Sk)
Spev. zbor Örömteli Apródok  100 tis. Sk      (146 tis.)
Spev. zbor Radosť                   300 tis. Sk     (300 tis.)
Združ. saleziánskych sp.          25 tis. Sk   (0)
Spev. - tan. súbor Melodyk      75 tis. Sk   (0)
Tan. súbor ESO                        20 tis. Sk           (0)
Červený kríž              15 tis. Sk        (10 tis.)
Slov. zväz telesne postih.         10 tis. Sk        (10 tis.)
Evanjelický a.v. cirk. zbor      255 tis. Sk       (100 tis.)
Komisia - šport. roka, MDD     30 tis. Sk  (0 Sk)

 Interpelácie poslancov 
Mestského zastupiteľstva 

v Senci, 12. 2. 2004
Gašpar Józan – požiadal o vystúpenie obča-
nov, ktorí prišli s požiadavkou úpravy otvára-
cích hodín v Tunel Klube na Pivničnej ulici. 
Občania prečítali petíciu a požiadali skrátenie 
otváracích hodín, pretože tam dochádza 
k rušeniu nočného kľudu. MsZ na základe 
sťažnosti rozhodlo, že prevádzková doba 
bude skrátená a bude povolená do 22:00 hod. 
K rozhodnutiu členov MsZ mala pripomienky 

hlavná kontrolórka Ing. Gabriela Kakašová. 
Podľa nej prevádzka, ktorej sa obmedzenie 
– skrátenie otváracích hodín týka, ničím nepo-
rušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Senec. K petícií občanov neboli doložené 
adekvátne vyjadrenia kompetentných orgá-
nov, ktoré by potvrdzovali, alebo vyvracali 
skutočnosti uvedené v petícii. 
Gašpar Józan - navrhol zvolať stretnutie 
„okrúhly stôl“ o Koncepcii výstavby mesta 
Senec, za účasti vedenia mesta, odboru vý-
stavby, komisie výstavby, odborníkov v danej 
kapacite a občanov. Zúčastnení budú môcť 
vyjadriť svoje názory, predstavy a argumenty, 
ktoré sa budú môcť brať v úvahu pri závažných 
rozhodnutiach v oblasti výstavby mesta. Je 
                                            Dokončenie na s. 6.

B  O  D    R  Ô  Z  N  E
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Pod lupou
Mestská polícia 
v roku 2003
Vlani zaznamenala Mestská 
polícia (MsP) v Senci 704 prípadov, v ktorých mu-
sela zasahovať. Uložených blokových pokút bolo 
v hodnote 163 500 Sk. Za obdobie roka 2003 zae-
vidovali mestskí policajti 917 rôznych anonymných 
oznámení, podnetov, sťažností. Informoval o tom 
náčelník MsP Vladimír Rybárik. Drvivá väčšina 
priestupkov súvisela s porušovaním dopravných 
predpisov. 425 vinníkov riešili policajti blokovým 
konaním, 88 z nich postúpili na dopravnú políciu, 
trinástich riešili pohovorom a v 96 prípadoch zalo-
žili technické prostriedky.. Často zasahovali poli-
cajti v prípade státia na chodníku (47 priestupkov), 
nedodržiavanie zákona o chove psov (10), státie 
na trávnatom poraste (20), založenie skládok (6), 
podomový predaj (1), nedodržiavanie prevádzkovej 
doby v reštauračných zariadeniach (10) a podob-
ne. Všetky priestupky riešili v blokovom konaní. 
Mestskí policajti sa vlani zaoberali tiež 50 prie-
stupkami proti majetku. Za vlaňajšok zaznamenala 
MsP 22 priestupkov voči verejnému poriadku a 17 
voči občianskemu spolunažívaniu. Jedenkrát riešili 
policajti priestupok podávania alkoholu mladis-
tvým.                                                          (red)

Odchyt psov
Podľa správy o činnosti Mestskej polície 
v Senci odchytil veterinár za obdobie október 
až december 2003 v meste 27 psov. Pričom do 
karantény dal 22 a 5 psov nechal utratiť. Odchyt 
psov sa vykonáva v Senci na základe oznámenia 
na tel. 159.                                                    (red)

Odmena za oznámenie?
S návrhom udeľovať finančnú odmenu za ozná-
menie priestupku Mestskej polícii v Senci prišiel 
na februárovom rokovaní zastupiteľstva poslanec 
Ladislav Nádaský. Podľa neho by opatrenie pod-
nietilo občanov k väčšej spolupráci s mestskou 
políciou. Poslanci diskutovali o problematike 
nepovolených ohňostrojov, hlavná kontrolórka 
Gabriela Kakašová upozornila, že za rušenie noč-
ného kľudu môže v súčasnosti obdržať vinník po-
kutu maximálne 1 tisíc Sk. Problematiku odporu-
čila riešiť pri tvorbe a prijímaní nového všeobecne 
záväzného nariadenia.                                   (red)

Do Senca bez župana
Koncom januára navštívila Senec delegácia 
Samosprávnej župy Győr - Moson - Sopron. Prijatie 
hostí sa uskutočnilo v rámci celodennej návštevy 
vedenej predsedom župy Dr. Imre Szakácsom. Hoci 
ten musel predčasne odcestovať do Budapešti na 
mimoriadne zasadnutie parlamentu, misia pokračo-
vala v spoznávaní Bratislavského kraja v Senci. Po 
prehliadke Gymnázia Alberta Molnára Szencziho sa 
v sprievode poslancov župy Gabrielom Agárdym, Re-
zső Durayom, Imrichom Fülem a primátorom Senca 

Karolom Kválom premiestnili na severnú časť Slneč-
ných jazier (na snímke). Za maďarskú stranu sa stret-
nutia zúčastnil podpredseda župy Mátyáš Firtl, vedúci 
úradu župy Imre Szekély, poradca predsedu pre do-
pravu István Kalincsák a ďalší. V rámci programu 
rokovala delegácia s bratislavským županom Ľubom 
Romanom a pracovníkmi Úradu BSK. Spoločného 
slávnostného obeda sa zúčastnil maďarský veľvysla-
nec v SR Csaba Győrffy.                                       (kd)

Nový regionálny partner  
Na sklonku januára prebehli rozhovory medzi zástup-
cami Bratislavského samosprávneho kraja a Regiónu 
Brusel - hlavné mesto. Hovorilo sa o možných ob-
lastiach spolupráce, ktoré sa stanú súčasťou textu 
budúcej dohody medzi obidvoma regiónmi. Ide najmä 
o spoluprácu a vzájomnú podporu v ekonomickej 
oblasti, v európskej integrácii,  kultúre, rozvoji vedy 
a technológií, vo výmene skúseností z fungovania 
a financovania regionálnych inštitúcií, územného  plá-
novania a i. Už ôsmy zmluvný dokument BSK podpíše 
predseda BSK Ľubo Roman v druhej polovici marca  
v Bruseli  po tom, ako jeho text prejde schvaľovacím 
procesom v Zastupiteľstve BSK na februárovom za-
sadnutí.                                                               (bsk)

Bez Kukana 
Nestáva sa tak často, aby sa na jednom mieste v jeden 
večer stretli osobnosti toľkých sfér Senca. Do priesto-
rov reštaurácie Nostalgia sa 22. januára dostavilo 
vedenie mesta na čele s primátorom Senca Karolom 
Kválom, riaditelia seneckých škôl Božena Venerčano-
vá, Jozef Radzo a Gabriel Škriečka, prof. žurnalistiky 
Andrej Tušer a prof. genetiky Ján Grolmus, prezident 
Asociácie v pretláčaní rukou Milan Čapla či prezident 
ŠK SFM Senec Alexander Matlák a mnohí iní. Všetkých 
k jednému stolu prizval minister zahraničných vecí 
Eduard Kukan. Žiaľ, náhle a nečakane prezidentský 
kandidát svoju účasť na slávnostnej večeri odvolal. 
Prítomným osobnostiam však nič nebránilo pokračo-

vať v načatom večeri a využiť príležitosť na neformálne 
rozhovory o aktuálnom dianí v Senci.                    (kd)

- jednanie na ministerstve výstavby a regio-
nálneho rozvoja kvôli projektom
- pracovná porada k zavedeniu internetu na 
mestský úrad
- rokovanie komisie pre Senecké leto a kar-
neval
- kultúrne podujatie s družobným mestom 
Parndorf vo Viedni
- rokovanie s tlačiarňami ohľadom mest-
ských novín
- stretnutie s novovymenovanou riaditeľkou 
RRA Senec – Pezinok p. Pavlovovou
- jednania so správcami bytov
- jednanie kvôli webovej stránke Senca
- rokovanie s vedúcou pošty kvôli distribúcii 
mestských novín
- zasadnutie mestskej rady
- účasť na podujatí Športovec roka
- rokovanie s majiteľmi Hotela Senec ohľa-
dom vstupu na Slnečné jazerá – Sever
- jednanie s družobným mestom Parndorf 
ohľadom spoločných seminárov
- stretnutie a rokovanie s poslancami o ve-
rejnej zeleni a Kövecstó

- zasadnutie komisií výstavby a životného 
prostredia
- rokovanie s občanmi ohľadom verejnej 
zelene a komunikácií
- stretnutie s projektantom ohľadom výstav-
by bufetov na Slnečných jazerách – Juh
- rokovanie s firmou OGA o doriešení vstup-
ných brán na Slnečných jazerách
- jednanie so Štátnou plavebnou správou 
o prevádzkovaní poriadku na Slnečných 
jazerách za účasti vedenia SCR
- rokovanie s firmou Lidl ohľadom výstavby 
ich predajne v Senci
- zasadnutie Združenia miest a obcí Podu-
najského regiónu Podunajsko
- rokovanie s majiteľmi Aquathermalu
- jednanie s vedením Úradu práce, sociál-
nych vecí a rodiny 
- rokovanie so splnomocnenocom vlády pre 
decentralizáciu verejnej správy Viktorom Niž-
ňanským
- zasadnutie Združenia miest a obcí Slo-
venska
- rokovanie s Bratislavskými štrkopieskami, s.r.o.

Akciu treba vopred oznámiť
Usporiadatelia kultúrnych podujatí v Senci by si mali 
pozorne prečítať zákon o verejných kultúrnych podu-
jatiach č. 96/1991 Zb. Podľa neho sú povinní písomne 
oznámiť zámer usporiadať podujatie v obci, v ktorej sa 
má podujatie konať. V oznámení treba uviesť označenie 
a adresu usporiadateľa, názov a obsahové zameranie 
podujatia, miesto a čas jeho konania. Treba ho oznámiť 
na mestskom úrade najneskôr do 7 dní pred konaním 
akcie. Zákon sa týka nielen tanečných zábav a iných 
akcií v oblasti spoločenskej zábavy, ale aj divadelných, 
filmových a iných audiovizuálnych predstavení, kon-
certov, hudobných a tanečných produkcií, výstav diel 
výtvarných umení, diel úžitkového umenia a prác ľudo-
vej výtvarnej tvorivosti, festivalov a prehliadok v oblasti 
kultúry a umenia.                                                  (msu)

Z diára vedenia mesta
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Zničené už tretie 
zrkadlo v poradí

Trpezlivosť v tomto prípade musí dôjsť 
každému. Dopravné zrkadlo, ktoré zvyšo-
valo bezpečnosť premávky na križovatke 
ulíc Fraňa Kráľa a Vinohradníckej, je opäť 
rozbité. Len štyri, päť dní po jeho inštalácii 
ho ktosi z pasie zničil. Pritom išlo už o tre-
tie zrkadlo v poradí, ktoré padlo na tomto 
mieste za obeť vandalom. Prvé dva spon-
zoroval súkromný darca, tretie zaplatilo 
Mesto Senec. Na rozbitie odrazovej plochy 
treba vynaložiť enormnú silu, po nárazoch 
bežným kameňom je zrkadlo prakticky 
nerozbitné. Preto Mestský úrad v Senci 
neuvažuje a ani si nemôže dovoliť, aby pri 
krátkej životnosti 25-tisícovej dopravnej 
pomôcky investoval do nákupu ďalšej, 
len aby sa stala terčom vandalov. Senčan 
o tom informoval Karol Czére z oddelenia 
výstavby Mestského úradu v Senci.     (kd)

D  O  K  E  D  Y  ? 

Občianske sobáše
v piatok a sobotu

Za používanie sobášnej miestnosti pri občian-
skych obradoch už mladomanželia nebudú 
musieť platiť 500 Sk, ako tomu bolo doteraz. 
Stalo sa tak na základe rozhodnutia Mestské-
ho zastupiteľstva v Senci, ktoré zrušilo svoje 
uznesenie z roku 1999. Poslanci pritom odsú-
hlasili termíny dní na výkon občianskych sobá-
šov – v piatok od 13.00 do 14.00 h, v sobotu od 
14.00 do 17.00 h. Podľa poslanca a jedného zo 
sobášiacich Pavla Škovránka by sa v prípade 
záujmu o iný termín posudzovali prípady indi-
viduálne.                                                      (kd)

Kto bol pritom
Pre nedorozumenie s prezenčnou listinou na 
Horúcom kresle a následne mimoriadnom de-
cembrovom Mestskom zastupiteľstve v Senci 
v Mestskom kultúrnom stredisku uverejňujeme 
znova zoznam poslancov, ktorí sa nabitého 
večera zúčastnili: G. Agárdy, R. Duray, R. Ga-
lambos, V. Chríbik, G. Józan, J. Maglocký, L. 
Nádaský, H. Nemcová, G. Németh, J. Olas, M. 
Príbelský, M. Podolská. P. Škovránek, J. Winkler, 
P. Zváč. Tým, ktorých sme v minulom čísle Sen-
čana nespomenuli, sa ospravedlňujeme.    (red)

Takmer rok ste na poverenie primátora riadili 
seneckú SCR. Pred Vianocami ste vyšli úspeš-
ne z konkurzu na jej riaditeľa. Čo ako prvé na 
cestovnom ruchu v Senci zo svojej novej pozície 
mienite zmeniť? 
Na štruktúre organizácie SCR sa nič meniť nebude. 
Pracujem s týmto kolektívom už niekoľko rokov, a je to 
dobrý kolektív. Nových pracovníkov nebudeme prijí-
mať. Prerozdelia sa niektoré práce a agenda, všetkým 
zamestnancom (aj mne), síce pribudnú povinnosti, 
ale do takej miery, že sa to bude dať zvládnuť. Poznám 
možnosti mojich kolegov a neobávam sa, že by svoje 
povinnosti nezvládli. 

Môžeme očakávať  redukciu počtu pracovníkov 
SCR?
Stále sa hovorí o tom, že SCR má veľa zamestnancov, 
čo však nie je pravda. Máme mzdárku, ekonómku 
na účtovníctvo a pracovníčku, ktorá robí pokladňu 
a všetku office agendu. V  TIK-u sú dve pracovníčky. 
Na prevádzke máme od 1. februára jednu upratovač-
ku, jednu skladníčku prádla, ktorá má počas sezóny 
na starosti aj brigádničky - upratovačky, na recepcii 
v Hoteli Amur máme 5 recepčných. Okrem toho 
máme dvoch údržbárov a skladníka, zásobovača 
a technického pracovníka v jednej osobe. Teraz má 
SCR-ka 16 stálych zamestnancov. Myslím, že na taký 
veľký areál, akým sú Slnečné jazerá, to nie je vôbec 
veľa, aj keď zoberieme do úvahy skutočnosť, že každý 
rok prijímame na zabezpečenie prevádzky, hlavne 
pred zahájením sezóny a počas nej, brigádnikov 
z radov nezamestnaných a študentov. A týmto ľuďom 
treba zadeliť prácu a kontrolovať ich. 

Podľa našich informácií je senecká SCR zrejme 
posledná svojho druhu na Slovensku. Ako vníma-
te tento unikát?
Nie sme jediná, ale jedna z najstabilnejších SCR u 
nás. Aj keď sa to niektorým ľuďom nezdá, rozvíja sa 
dobrým smerom. Pôvodný areál SCR na Zemplínskej 
Šírave si postupne obce okolo vodnej nádrže rozdelili 
a vytvorili si vlastné organizácie. Podľa informácií, 
ktoré som získala od zástupcov týchto SCR, sa celý 
areál rozdrobil a nedá sa tam urobiť toľko práce ako 
prv, čo je na škodu. Okrem toho SCR v Senici, ktorá 
funguje na podobnej báze ako my, spravuje majetok 
mesta,  vyberá poplatky mestskému úradu z pre-
chodného ubytovania, odvádza 50% zisku mestskému 
úradu – presne ako my, ale s tým rozdielom, že im ich 
MsÚ vracia do rozvoja organizácie a zariadení, ktoré 
spravuje. To sa u nás doteraz nedialo. Naša organi-
zácia spravuje majetok mesta, ktorý jej bol zverený 
a všetky rozhodnutia, ktoré sme vykonali v minulosti 
a vykonáme aj v budúcnosti, budú smerovať k tomu, 
aby sa majetok mesta zveľaďoval a hlavne nedrobil. 
Ide nám o to, aby sa majetok zachoval pre občanov 
mesta.  Naozaj si myslím, že sme v Senci urobili kus 
práce. Možno niekto vidí, že senecká SCR zarába 
veľké milióny, ale treba vidieť, že v obrovskom areáli si 
mnohé zariadenia vyžadujú nákladnú údržbu. Potom 
na rozvoj až toľko peňazí neostáva. Keď už hovoríme 
o našej organizácii, nedá mi nespomenúť, že veľa ľudí 
si myslí, že peniaze, ktoré zarobíme, si rozdelíme vo 

forme platov a odmien. Nie je to pravda, sme mestská 
príspevková organizácia a máme tabuľkové platy 
rovnako ako zamestnanci štátnej a verejnej správy. 
Okrem toho robíme odpočet rozpočtu a sme kontrolo-
vaní mestským zastupiteľstvom. 

Ste za transformáciu SCR na inú právnu formu?
Nie som Senčanka, ale mám lepší vzťah k Slnečným 
jazerám ako mnohí Senčania. Vôbec nie som ani za 
transformáciu ani privatizáciu. Akonáhle sa pretrans-
formuje organizáciu na „eseročku“ alebo „akciovku“, 
pôjde o istú formu súkromného podnikania a hrozí 
tam už len tunelovanie existujúceho mestského ma-
jetku. Nakoniec vidíme to na mnohých príkladoch pri-
vatizácie štátneho majetku. Som za to, aby mestu 
Senec a občanom zostali jazerá také, aké sú a aby 
sa zveľaďovali. 

Pritom stále dochádza k odpredávaniu nehnuteľ-
nosti na jazerách.
Ako som už spomínala, nie som občianka mesta, 
ale som zásadne proti tomu, aby sa odpredávali 
pozemky na Slnečných jazerách. Práve naopak, bu-
deme robiť všetko preto, aby sa pozastavil odpredaj 
pozemkov v areáli jazier, aby sa nevymkli z rúk mesta, 
a aby sa už odpredané majetky nejakým spôsobom do 
mestského majetku vrátili. Nehovorím o pozemkoch 
pod chaty a v ich tesnej blízkosti.  Črtá sa i možnosť, 
že by sa z fondov únie dali vykúpiť pozemky, radi by 
sme rozšírili stanový kemp. Okrem toho, že sa po-
zemky odpredávajú, dávajú sa i do nájmu. V minulom 
volebnom období bolo dané do nájmu parkovisko na 
severnej strane RS, ktoré dala do poriadku naša orga-
nizácia. Teraz nám vzniká problém, kde budú autá par-
kovať. Je potrebné vytvoriť pre ne priestor. Vybudovať 
nové parkovisko je pomerne nákladné. V podstate ide 
o riadny precedens, keď dáme do nájmu hotové par-
kovisko, a musíme vynaložiť kvantum prostriedkov na 
vybudovanie nového. 

Pre výraz Slnečných jazier je zrejme najdôleži-
tejšia komunikácia medzi riaditeľom SCR a ostat-
nými chatármi. Ako si predstavujete svoje ďalšie 
aktivity voči nim? 
Komunikácia s chatármi je pomerne ťažká. Väčšina 
súkromných chát sa správa tak, že sme tu a vy sa 
o nás starajte. Treba upraviť areál, urobiť cesty, verej-
né osvetlenie, ale spolupráca je vo väčšine prípadov 
založená na tom,  že komunikujeme dovtedy, kým my 
niečo dávame. Akonáhle má dať  niečo zástupca 
opačnej strany, komunikácia sa skončila.

Čo s tým?
Zatiaľ nemáme žiadne páky, ale budeme s tým musieť 
niečo urobiť, pretože všetkým musí záležať na tom, 
aby aj okolie bolo pekné. Darmo príde rekreant do 
peknej chaty, keď pozrie z okna a uvidí neporiadok.

Chaty a hotely zrejme cítia svoju silu, čoho dô-
kazom je, ako si za posledný rok - dva uzurpovali 
a ohradili prístup k vode.
Každý si môže svoj majetok ohradiť, ale prijal sa 
nepísaný úzus, že dva – tri metre od vody by si nemal 
ohradzovať. Napríklad Hotel Senec ma prenajatú pláž, 

Nová riaditeľka SCR: 

Na rozvoj toľko peňazí nezostáva
Zhovárame sa s  novovymenovanou riaditeľkou Správy cestovného

ruchu (SCR) v Senci Ing. Silviou Škultétyovou.
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Zmeny a doplnky
Územného plánu mesta

Na februárovom jednaní Mestského zastupi-
teľstva v Senci odsúhlasili poslanci obstaranie 
niektorých zmien a doplnkov Územného plánu 
mesta Senec.
Pre spoločnosť Ipec Managment, s.r.o. 
schválili návrh na obstaranie nového funkč-
ného využitia „logistické centrum – dopravné 
a skladové hospodárstvo, služby“ už druhej 
lokality v poradí (na ceste zo Senca do Pezin-
ka, tentokrát na ľavej strane vozovky). Tretiu 
lokalitu v blízkosti Martinského lesa zamietli 
na odporúčanie poslanca Jána Winklera. Ján 
Maglocký hovoril o rozbití priestoru, Gašpar 
Józan upozornil, že v oblasti sa nachádzajú 
jedny z najkvalitnejších orných pôd v Senci. 
Ďalej MsZ odobrilo obstaranie doplnku funkč-
ného využitia na „bývanie, služby a drobné 
prevádzky“ v lokalite medzi Pezinskou ulicou 
a Malým Bielom. Návrh na nové funkčné vyu-
žitie „priemysel – ekologicky nezávadný“ bol 
odsúhlasený pre lokalitu Šamorínska ulica 
– Poľná ulica. Lokalite Hotel Havana odsúhla-
sili návrh na doplnok funkčného využitia na 
„agroturistika – zmiešané územie – rekreácia, 
šport, vybavenosť a ubytovacie služby, vodná 
plocha, biokoridor s izolačnou zeleňou“.   (kd)

Za Sencom na ceste do Pezinka posta-
vili centrálny sklad firmy Billa. Ďalšie 
stavebné práce naznačujú, že o chvíľu 
tu bude stáť ďalšie logistické centrum 
firmy Ipec. 

Cenu mesta dostane 
Lýdia Koleková

Mestské zastupiteľstvo v Senci vo februári 
schválilo, že Cenu mesta za rok 2003 udelí 
Mgr. Lýdie Kolekovej. V zmysle štatútu pripo-
jili poslanci k oceneniu finančný príspevok vo 
výške 20 tisíc Sk. L. Koleková je spoluzakla-
dateľkou Združenia detí a mládeže Radosť, 
učiteľka náboženstva ZŠ Tajovského v Senci. 
S jej menom je spájané organizovanie a pri-
prava nespočetného množstva podujatí pre 
deti a mládež od troch do pätnástich rokov. Za 
dobu 20 rokov, čo sa vo svojom voľnom čase 
venuje deťom, jej ich rukami prešli stovky.
                                                                    (red)

pričom v zmluve o prenájme je napísané, že ju nájom-
ca nesmie ohradiť a znemožniť tak ostatným ľuďom 
prístup k vode. Ide o evidentné porušovanie zmluvy,  
je už len na meste, či ju zruší alebo nie.

Akú časť príjmov získala za vlaňajšiu sezónu 
SCR-ka z činnosti súkromných fyzických a práv-
nických osôb, ktoré nejakým spôsobom podnika-
jú v areáli Slnečných jazier?
Z veľkých chát máme príjem z predaja permanentiek 
počas letnej turistickej sezóny, ktoré musia v zmys-
le VZN zakúpiť pre svojich rekreantov. Okrem toho 
máme príjmy z prenájmu pozemkov pod bufetovými 
zariadeniami. Ostatné poplatky idú Mestu Senec. 

Všetky tieto ostatné príjmy sa nevracajú naspäť 
do Slnečných jazier. Aké je riešenie?
Mesto by nemalo v rozpočte počítať s financiami, 
ktoré sa z daní vyberú na chod mesta, ale na rozvoj 
cestovného ruchu.

Sú majitelia bufetov, chát (aj privátnych), hotelov 
a atrakcií v areáli Slnečných jazier ochotní finan-
covať čistenie jazier? 
Prioritou rozpočtu SCR na rok 2004 je čistenie Slneč-
ných jazier, ale pokiaľ viem, aj veľa podnikateľov je 
ochotných vložiť financie na revitalizáciu jazier. Mesto 
musí založiť účet, na ktorý môžu finančné prostriedky 
poukázať, a urobiť v mestských novinách propagáciu.

V prípade, že by bola Guláška uzavretá, sú schop-
né Slnečné jazerá kapacitne prijať nápor ľudí? 

Predpokladáme, že keď sa vyčistia jazerá, ľudia sa 
z Gulášky vrátia na Slnečné jazerá, ktoré sú, myslím 
si, schopné prijať oveľa viac ľudí. Na južnej strane sú 
pláže pekné, ale treba zabrániť, aby sa nerozpredávali 
pozemky v oblasti pláží. Na severe ideme teraz upra-
vovať pláže, chceme zmierniť na niektorých svahoch 
veľký spád nánosom novej zeminy a vysadiť tam trá-
vu. Rozšírili by sme tak množstvo pláží tým, že by sa 
sprístupnili tie strmé. Rezerva je na piatej pláži, ktorú 
je nutné upraviť, nevieme však, ako sa bude ďalej vy-
užívať z hľadiska čistenia, či sa zaberie pre depóniu. 
Preto nechceme zbytočne do jej úpravy investovať, 
aby naša investícia nebola zbytočná.

Debatuje sa o generálnej revitalizácii Slnečných 
jazier, aký má SCR plán na doplnkové celoročné 
čistenie okrajových častí jazera?
Počas celého roka  vyhrabávame brehy na plážach,  
ktoré patria mestu. Pred sezónou  sme kosili burinu 
a potom sme ju vyhrabávali. Teraz, keď sa začne 
bagrovať, by mala táto práca odpadnúť (kosenie), ale 
s vyhrabávaním brehov počítame i naďalej.

Podľa správy SCR je najlukratívnejšou jej činnos-
ťou stanový tábor. Chceli by ste ho rozšíriť, ako?
Vďaka zákonu o reštitúciách nám stále z neho ubúda, 
čo je veľká škoda. Budeme sa snažiť, aby sa ďalej ne-
predávali pozemky a keď bude možnosť z fondov zís-
kať prostriedky na odkúpenie pôdy, budeme sa snažiť 
odkúpiť ju alebo dohodnúť sa s existujúcimi majiteľmi. 
Aby sme kemp vrátili do pôvodného stavu.

Hotel Amur, ktorý hotel veľmi nepripomína, je 
celoročne mimoriadne obsadený. Ale predsa 
- prečo pozornosť nesústreďujete na solventnej-
ších klientov?
Vlani sme podali projekt na získanie prostriedkov na 
projektovú dokumentáciu, s tým, že následne by sa 
postavilo ubytovacie zariadenie s kompletnými služ-
bami. Hotel Amur sa nachádza na lukratívnom mieste, 
ale vybudovať taký hotel nie je jednoduché. Mám takú 

predstavu, že trošku treba myslieť aj na menej sol-
ventných zákazníkov, čím však nechcem povedať, že 
práve Hotel Amur je ten vhodný.  Hotel Amur bol cez 
leto vyťažený na 99 %. V minulom roku sme v ňom za 
posledné tri mesiace zarobili takmer 1 milión korún, 
čo za takmer 20 rokov, čo tu pracujem, ešte nebolo.

Prečo pôsobí Turistická informačná kancelária 
(TIK) v Senci na Mierovom námestí tak, ako by 
sa doteraz jej význam podceňoval? 
Teraz sme tam prijali novú pracovníčku, predtým 
v nej robila kolegyňa, ktorá vybavovala prostriedky 
z európskych fondov, čo sa jej darilo, ale nemala 
čas venovať sa turistickej informačnej kancelárii. 
Práve preto mesto zriadilo nové funkčné miesto na 
mestskom úrade, kam kolegyňa prešla, a do TIK-u 
sme prijali novú pracovníčku. Verím, že TIK bude 
spĺňať všetky požiadavky a kritéria, kladené na TIK-
-y na Slovensku i v Európe, a bude poskytovať služby 
tak, že budú spokojní všetci obyvatelia mesta i jeho 
návštevníci. Pre tento účel sme TIK pôvodne zriadili. 

Ako spolupracuje SCR na propagácii Senca a Sl-
nečných jazier s mestským úradom a ďalšími, 
ktorí z cestovného ruchu v Senci profitujú?
S propagáciou je to tak, že SCR si vypracuje komplet 
návrh, nájde si firmu, ktorá vytlačí reklamný materiál, 
nikto nám neprispieva ani korunou. Naozaj celú rekla-
mu robíme z vlastných prostriedkov. Raz sme dostali 
príspevok z eurofondov. 

Hádam budete súhlasiť, že na Slnečných jazerách 
snáď neexistuje oblasť, ktorá by nepotrebovala 
finančnú injekciu. Ako je na tom SCR so získava-
ním eurodotácií? 
SCR nie je podnikateľský subjekt a väčšina projektov, 
ktoré boli doteraz vypisované na financovanie z euro-
fondov, boli určené pre podnikateľské subjekty. SCR 
ako mestská organizácia však bude mať možnosť 
získavania financií z eurofondov, pretože teraz, pokiaľ 
viem, sa ma zamerať vypisovanie projektov najmä na 
rozvoj regiónov, kam spadáme aj my. Hlavne by sme 
chceli získať financie na vybudovanie Hotela Amur, 
pretože SCR na takúto investíciu nikdy nemôže sama 
zarobiť. Máme však aj iné plány, o ktorých by som 
nerada vopred hovorila.

Akým spôsobom ste eliminovali finančné úniky 
na vstupných bránach počas sezóny?
Pred dvoma rokmi sme zakúpili nový kamerový 
systém a turnikety na južnej strane. V tomto roku 
ideme vyhlasovať verejnú súťaž na kompletné riešenie 
vstupných brán na Slnečných jazerách s tým, že by 
bol evidovaný a registrovaný každý pohyb na bránach. 
Predpokladáme, že pôjde o niekoľkomiliónový projekt. 
Jeho realizácia bude záležať od finančnej situácie, ale 
realizácia bude trvať minimálne tri roky.

Spomínate turnikety na južnej strane. Osvedčili 
sa?
Po prvom roku sme čelili sťažnostiam zo strany pre-
dovšetkým Senčanov, ale počítačový systém a kame-
ry na bránach zachytáva činnosť brigádníkov. Príjmy 
na týchto bránach mierne stúpli.   

Aká je vaša vízia Slnečných jazier v roku 2030?
Čistá voda, zelené pláže, krásne ubytovacie a stra-
vovacie zariadenia s príjemným personálom, veľa 
atrakcií a možností kultúrneho a športového vyžitia 
pre veľa rekreantov, aby sa tu všetci cítili dobre a radi 
sa k nám vracali.

                               Zhovárala sa Kristína Dugovičová
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Záhradu na Tureckej 
nepredali

Odpredaj pozemku na Tureckej ulici (na ob-
rázku) bol na rokovaní februárového mestské-
ho zastupiteľstva. Záujemca o kúpu mal podľa 
návrhu získať plochu o výmere 198 m2 za 495 
tis. Sk. Na rokovaní vystúpil vnuk užívateľa plo-
chy Ing. Peter Glončák. Podľa neho sa o záhra-
du jeho starý otec stará 40 rokov na základe 
ústnej dohody s pôvodným majiteľom. Gabriel 
Agárdy a Gabriella Németh navrhli stiahnuť 
žiadosť z rokovania a dať možnosť prihlásiť sa 
o lukratívny pozemok viacerým uchádzačom. 
Podľa Jána Maglockého by sa malo brať do 
úvahy predkupné právo užívateľa. 
Poslanci nerozhodli ani o odpredaji mestské-
ho pozemku pri pivničnej štvrti, dôvodom bola 
protestná petícia občanov.                         (kd)

Senecký expres
Po uliciach Senca by mal začať premávať 
Senecký expres. Mestské zastupiteľstvo 
v Senci súhlasilo s 5-ročnou prevádzkou 
s exkluzivitou pre žiadateľa, ktorý prejavil 
záujem prevádzkovať takýto projekt v Senci 
a na Slnečných jazerách. Prechádzať by mal 
počas sezóny po stálej trase areálom Sl-
nečných jazier a po zaujímavostiach Senca. 
Pôjde o cestný automobil v podobe vláčika, 
pozostávajúceho z lokomotívy a dvoch va-
gónoch po dvadsiatich sedadlách. V sezóne 
by Senecký expres jazdil cca v hodinových 
intervaloch od siedmej do dvadsiatej prvej 
hodiny. Dopravu vláčika by mohli využívať aj 
dôchodcovia, ktorým prisľúbil záujemca zľa-
vu.                                                                 (kd)

Družobné vzťahy Senca a Mosonmagyaróváru na-
dobudli novú dimenziu. Vo februári sa na pôde Mest-
ského úradu v Senci zoznámili zástupcovia úradov 
oboch miest. Zoznamovacie stretnutie, myšlienka 
ktorá skrsla v hlavách primátorov Karola Kvála a Pá-
la Stipkovitsa, sa nieslo v znamení nadväzovania 
kontaktov a výmeny skúseností. Po prehliadke cen-
tra mesta a Slnečných jazier sa delegácia presunula 
na neskorý obed v Slovenskom Grobe, kde prebieha-
li ďalšie rozhovory. Na snímke delegácia pred senec-
kou synagógou.                                                  (kd)

Seneckí úradníci s mošoňskými

Poliklinika Senec už nemá ústredňu, svojmu lekárovi 
sa dovoláte len priamo. Telefónne čísla 4592 4442 
a 45954441 boli zrušené. Ak potrebujete rýchlu zdra-
votnú pomoc, vytáčajte číslo 155. Lekársku službu pr-
vej pomoci volajte mimo pracovnej doby (v pracovných 
dňoch od 17.00 do 7.00 h, cez víkend 24 hodín denne) 
na telefónne číslo 4592 4444. V pracovných dňoch od 
7. 00 do 17.00 h sa na tomto čísle dovoláte na dopravnú 
zdravotnú službu. Svojho obvodného alebo odborného 
lekára volajte priamo na nasledovné telefónne čísla: 

Praktickí lekári pre dospelých: MUDr. Babiak Mi-
roslav - 4592 8285, MUDr. Babiaková Iveta - 4592 
8288, MUDr. Barčáková Oľga - 4592 8286, MUDr. 
Fulová Magdaléna - 4592 6483, MUDr. Königová Re-
nata - 4592 8338, MUDr. Sulková Vlasta - 4592 8287, 
MUDr. Masaryk Michal - 4592 8339.

Praktickí lekári pre deti: MUDr. Varga František - 4592 
8295, MUDr. Somogyiová Agneša - 4592 8296, MUDr. 
Czikhardtová Mária - 4592 7700, MUDr. Buzgovičová Zla-
tica - 4592 6168, MUDr. Vojtková Edita - 0905 584 042. 

Chirurgická ambulancia: MUDr. Jaďuď Slavomír 
- 4592 8289

Interná ambulancia: MUDr. Selecká Zlata - 4592 6349

Kožná ambulancia: MUDr. Sninčáková Marta - 4592 
8337

Logopéd: Dr. Kotulová Silvia - 4592 3446 

Neurologická ambulancia: MUDr. Weissová Oľga 
- 4592 8282 

Pľúcna ambulancia: MUDr. Šilhár Pavol - 4592 5554

Očná ambulancia: MUDr. Ožvaldová Jarmila - 0908 
845 278 

Čelustný ortopéd: MUDr. Jurča František - 4592 3145

Zubní lekári: MUDr. Bálentová Eleonóra - 4592 8293, 
MUDr. Šišková Oľga - 4592 8290, MUDr. Dobošová 
Emese - 4592 8291, MUDr. Ružička Zbynek - 4592 
8284, MUDr. Macenauerová Ildikó - 4592 8294, 
MUDr. Čerbaničová Oľga - 4592 7912.

Rehabilitácia: MUDr. Vanková Iveta - 4592 4443

Psychiater: MUDr. Klin Viliam - 4592 7946 

Biochemické laboratórium: MUDr. Slobodová Alena 
- 4565 0704

RTG oddelenie: MUDr. Slobodová Alena - 4564 9667, 8  

nutné akciu dostatočne spropagovať, aby sa 
zúčastnilo čo najviac ľudí. 
Rezső Duray – poukázal na potrebu vybu-
dovať v meste mestský rozhlas a káblovú 
televíziu.
Emese Dobošová – informovala o novej 
situácii na poliklinike (Seneckí lekári majú 
polikliniku v prenájme od VÚC. P. Šilhavíková 
(riaditeľka polikliniky) je naďalej štatutárnym 
zástupcom VÚC. Telefónne číslo 45924444 už 
neslúži ako spojovateľka, ale ako prvá pomoc. 

Každý lekár má svoju priamu telefónnu linku.)
Poprosila o umiestnenie dopravnej značky 
„zákaz státia“ po pravej strane na príjazdovej 
ceste k poliklinike. Oznámila , že aj p. Doboš 
sa vzdáva členstva v redakčnej rade Senčana. 
Podľa primátora Karola Kvála vzdanie sa člen-
stva treba predložiť písomnou formou. Vyzval 
poslanecké kluby, nech predložia návrh na 
nových členov.
Gabriella. Németh – požiadala o umiestne-
nie nádob na separovaný odpad (sklo, plast) 
k činžiaku za Obvodným úradom v Senci.
Gašpar Józan – požiadal, aby právne oddele-

nie prehodnotilo základnú zmluvu medzi mes-
tom Senec a Slovenským futbalovým zväzom. 
Po právnom ošetrení zmluvy by sme mali uza-
tvoriť Dohodu so SFZ o využívaní Národného 
tréningového centra. Mesto Senec poverí fut-
balový klub, ktorý bude používať NTC s pod-
mienkami, ktoré mesto dohodlo so SFZ.
Pavol Škovránek - požiadal o udelenie 
dotácie 400.tisíc Sk pre FK KOBA Senec na 
základe žiadosti, ktorá bola poslancom pred-
ložená.
                                      Zdroj: zápisnica z MsZ

Dokončenie zo s. 2

Svojmu lekárovi volajte priamo
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Okrsky a miestnosti na území 
mesta Senec pre voľby preziden-
ta SR a pre referendum 3.4.2004
Volebný okrsok č. 1
Ulice: Zemplínska, Kalinčiakova, Gagarinova, Já-
nošíkova, Liptovská, Novomeského, E. B. Lukáča, 
J. Smreka, Pri Striebornom jazere, M. Urbana
Volebná miestnosť: Združená stredná škola, Kysucká 
ul. 14, Senec
Volebný okrsok č. 2
Ulice: Bratislavská , Baničova, Ľ.Fullu, Záhradnícka, 
Žarnovova
Volebná miestnosť:  Združená stredná škola, Kysucká 
ul. 14, Senec
Volebný okrsok č. 3
Ulice: Svatoplukova č. 1-57 a 2-26, Považská, 
Kysucká, Oravská
Volebná miestnosť: Školský klub, Sokolská ul., Senec
Volebný okrsok č. 4
Ulice: Košická, Pribinova, Horný dvor
Volebná miestnosť: Školský klub, Pribinova ul., 
Senec
Volebný okrsok č. 5
Ulice: Pezinská, Pivničná, Moyzesova, Nám. A. Molnára, 
Robotnícka, Vinohradnícka, Fr. Kráľa, Tehelná, Trnavská
Volebná miestnosť: Základná škola s vyuč. jazykom 
maď., Nám. A. Molnára, Senec

Volebný okrsok č. 6
Ulice: J. Jesenského, Šafarikova, A. Dubčeka, A. 
Hlinku, J. Farkasa, J. Csermáka, J. Murgaša
Volebná miestnosť: Základná škola s vyučovac. jazy-
kom maď., Nám. A. Molnára, Senec

Volebný okrsok č. 7
(Pozor, v okrsku nastala zmena volebnej miestnosti)
Ulice: Bernolákova, Mierové nám., Nám. 1. mája, 
Turecká
Volebná miestnosť: Mestský úrad, Mierové nám. č. 
8, Senec 
Volebný okrsok č. 8
Ulice: Hurbanova , Kollárova
Volebná miestnosť: Mestské kultúrne stredisko, Nám. 
1. mája, Senec
Volebný okrsok č. 9
Ulice: Svätoplukova č. 59 - 91 a 28 - 78,  Hviezdoslavova, 
Chalupkova, A.Sládkoviča,Žitavská, Fándlyho, Inovecká
Volebná miestnosť:  Základná škola, Tajovského ul, 
Senec
Volebný okrsok č. 10
Ulice: Sokolská, Tajovského, Vajanského, Športová, 
Priemyselná, B. Bartóka, Letná
Volebná miestnosť: Základná škola, Tajovského ul., 
Volebný okrsok č. 11
Ulice: Lichnerova, Školská, Štúrova, SNP, Hollého, 
Rybárska
Volebná miestnosť: Gymnázium A.Bernoláka, Lich-
nerova ul., Senec
Volebný okrsok č. 12
Ulice: Vodná, Štefanikova, Dúhova, Slnečná, Jasná, 
Kvetná, Mlynská, Vrbenského, Fučíkova,  Rosná, 
Boldocká c., Jarná, Lúčna, Hečkova, Nitrianska, Ša-
morínska, Železničná
Volebná miestnosť: Základná škola, Mlynská ul. 
Volebný okrsok č. 13
Ulice: m. č. Svätý Martin
Volebná miestnosť: Materská škola, Svätý Martin

Dotácie vzbudili na rokovaní seneckého poslaneckého 
zboru najväčší rozruch. Na rokovací stôl zákonodar-
cov sa dostali jednotlivé návrhy po tom, ako ich spo-
ločne navrhli členovia poradných komisií a následne 
upravila mestská rada. Požiadali sme niektorých 
členov komisie kultúry, športu a rozvoja vzdeláva-
nia a sociálnej komisie, aby sa pre Senčan vyjadrili 
k tomu, prečo niektoré organizácie dostali od mesta 
takmer plnú čiastku dotácie, ktorú žiadali, a iné nič. 

Na čo ste vy osobne kládli najzávažnejší dôraz pri hod-
notení predložených projektov so žiadosťou o dotácie?
Vladimír Chríbik, predseda Komisie kultúry, športu 
a rozvoja vzdelávania: Naša Komisia kultúry, športu 
a rozvoja vzdelávania pri MsÚ v Senci mala možnosť 
vyjadrovať sa k celkovým  finančným dotáciám na rok 
2004.  Boli sme si vedomí, že konečnú definitívu dajú po-
slanci mestskej rady a nakoniec poslanci pri záverečnom 
schvaľovaní v zastupiteľstve. Pri hodnotení projektov sme 
sledovali 2 ciele - či  projekt  je aktuálny pre danú inštitúciu 
- či bolo zúčtovanie zrealizované v danom termíne ako aj, 
či bolo zúčtovanie v riadnom termíne. Niektoré projekty  
neboli na patričnej úrovni  a nespĺňali kritéria, ktoré sa 
vyžadujú pri písaní projektov. Vyskytli sa projekty, a to aj  
pri školách, kde komisia prerozdelila čiastku 265 000 Sk 
na činnosť a zvyšok 53 500 Sk navrhovala prerozdeliť na 
opravy a údržbu pre jednotlivé školy. 
 

Michal Hentek, člen Komisie kultúry, športu a rozvo-
ja vzdelávania: Filozofia celého hodnotenia sa niesla 
v duchu „pracuješ - dostaneš“. Hlavným kritériom 
boli doterajšie výsledky a práca jednotlivých súborov 
a agentúr. Na základe toho sme hodnotili, možnosti 
ich finančnej podpory.

Ktorý predložený projekt mal podľa Vás mimoriadnu 
obsahovú hodnotu a prečo?

V. Chríbik: Podľa môjho názoru  kvalitnú obsahovú 
úroveň mali projekty  súboru Radosť, kde boli kon-
cipované  projekty  na organizovanie letných táborov 
mládeže, ako aj iné zahraničné vystúpenia. Dobrú 
reprezentáciu nášho mesta Senec nám robia aj se-
neckí umelci pri ZUŠ. Projekt o zahraničnej spolupráci 
medzi  školami  Pandorfom a Mosonmagyaróvárom  
predložila ZŠ Senec Mlynská. Zo športových klubov 
na úseku práce s mládežou mal mimoriadne dobrý 
projekt FK SFM. Hudobná tanečná skupina Melodyk, 
rozbieha svoju aktivitu, kde sa prezentujú talenty zo 
seneckej mládeže. Ich projekt mal tiež dobrú úroveň.

M. Hentek: Treba otvorene povedať, že jednotliví spra-
covatelia na škodu veci nevenovali výraznú pozornosť 
spracovaniu svojho projektu, čo sa prirodzene odzr-
kadlilo aj pri jeho hodnotení. Žiaľ, boli tam „projekty“, 
ktoré boli spracované na jednom liste, čiže o projekte 
ani nebolo možné hovoriť. Aj napriek tomu sa bral do 
úvahy fakt, že súbor alebo agentúra pracuje. Medzi 
projekty, ktoré si skutočne zaslúžili ocenenie z pohľadu 
ich obsahovej stránky najmä však z hľadiska zdôvodnia 
potrieb dotácií, boli projekty speváckeho súboru Ra-
dosť a tanečno-speváckeho súboru MsKS Melodyk.

Aké hlavné dôvody sa uvádzali v odpovedi tým právnic-
kým a fyzickým osobám, ktorým sa dotácia nepriznala?
V. Chríbik: Nepredloženie zúčtovania za predchádza-
júci kalendárny rok, nevypísanie si svojich projektov 
na konkrétnu činnosť, ako aj limitujúca suma peňazí.

M. Hentek: Mnohé z hodnotených súborov a agentúry 
majú vlastnú právnu subjektivitu a pracujú na komerčnej 
báze. Teda nie sú takpovediac úplne odkázané na dotá-
cie mesta. Avšak podľa môjho názoru pretože organizujú 
svoje kultúrne akcie pre zábavu občanov, mohli by byť 
zohľadnení finančnou pomocou mesta.                   (kd)

Členovia komisií o dotáciách

V denníku PRAVDA zo dňa 13.2.2004 a v denníku NOVÝ 
ČAS zo dňa 17.2. 2004 sa objavili články o údajnom 
lacnom predaji seneckých bytov poslancom. 
Články sa zrodili na základe nesprávnych informácií 
a svojím obsahom dehonestujú prácu  bývalých a aj teraz 
pôsobiacich poslancov mestského zastupiteľstva.
Organizácii Golem (konateľ Ivan Ivančík) bola na zákla-
de výsledku verejného konkurzu na komplexné riešenie 
podlžností v mestských bytoch zverená úloha riešiť 
prípady neplatičov. Mestské zastupiteľstvo stanovilo 
záväzné podmienky pre Golem vyrovnať všetky dlžoby 
na nájomnom, za spotrebu energie a iných dlžôb (tieto 
predstavovali za jednotlivé byty 30 000 až vyše 100 000 
korún!) a zabezpečiť náhradné ubytovanie zodpovedajú-
ce sociálnym, zdravotným a občianskym požiadavkám 
a ochrane záujmov postihovaných rodín - všetko na 
náklady organizácie Golem. Suma 1000 korún nebola 
cena bytov, ale menovitá hodnota za vystavenie kúpnej 
zmluvy a režijných nákladov. Osobitná komisia a na jej 
návrh mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo riešenie 10 
bytov. Päť bytov sa vyriešilo zaplatením dlhov, resp. sa 
nedali riešiť práve pre sociálne dôvody. Namiesto týchto 
komisia vybrala ďalších 5 bytov s vysokými podlžnos-
ťami, ale stále v rámci celkového počtu odsúhlasených 
10 bytov. Prečo sa predalo až údajne 17 bytov, sa treba 
spýtať zodpovedných pracovníkov mestského úradu! O 
tomto kroku mestské zastupiteľstvo nerokovalo. Konateľ 
firmy Golem so získanými bytmi mohol nakladať v me-
dziach tržných vzťahov, ak splnil úlohu náhradného uby-
tovania rodín. Zdevastované byty zrenovoval na vlastné 
náklady a predal za, ním a kupujúcim, akceptovanú  
cenu. Podotýkame, že tento „senecký“ model riešenia 
osudu neplatičov v nájomných bytoch v tom čase bol na 

Slovensku považovaný za unikátny, boli sme pochvaľo-
vaní a model preberali iné mestá a obce.
V článku Pravdy je tvrdenie, „…že všetky byty kupovali 
poslanci“. Toto tvrdenie sa nezakladá na pravde! Podľa 
získaných informácií z vtedajších 32 mestských po-
slancov kúpili byt rodinní príslušníci dvoch poslancov. 
Žiadny predpis alebo zákon im to však nezakazoval. 
Nebol to ich najšťastnejší počin, aspoň v etickej rovine 
poslanca. Podotýkame, že z nich ani jeden nebol po-
slancom SMK-MKP. 
Golemom získané byty boli medzičasom prevedené na 
Občianske združenie Filip, kde „zhodou okolností“ je 
štatutárnym zástupcom aj pán Ivančík.
Ďalej v článku Pravdy je tvrdenie, že jeden „…byt sa 
nám jednoducho stratil“. Nestratil sa ani tento byt! Išlo 
o naliehavú investíciu mesta. Po predaji mestských 
bytov vyhostili jednu triedu materskej školy z budovy 
v súkromnom vlastníctve v strede mesta. Bolo potreb-
né rozšíriť kapacitu škôlky na Fándlyho ulici. V budove 
tejto škôlky bol obývaný byt rodinou, ktorá nemala so 
škôlkou nič spoločné. Pre využitie tohoto bytu pre účely 
škôlky bolo treba zabezpečiť tejto rodine byt rovnakej 
kategórie. Toto sa dalo rýchlo realizovať odkúpením 
bytu od združenia Filip. Prečo sa byt nedostal na list 
vlastníctva mesta, treba sa spýtať zodpovedného pra-
covníka mestského úradu. 
Čo sa týka osudu občanov, ubytovaných pánom 
Ivančíkom v sociálnej ubytovni na Nitrianskej ulici, je 
na základe uznesenia MsZ v rukách orgánov činných 
v trestnom konaní. 
Bývalí a terajší poslanci za SMK-MKP
Ásványi László, Bárdos Gyula, Botta Géza, Duray Rezső, 
Galambos Rudolf, Németh Gabriella, Nemcová Helena

Na články v Pravde a Novom čase reagujú poslanci SMK
Poslanci MsZ v Senci za klub SMK-MKP požiadali redakciu Senčana o uverejnenie článku nasledovného znenia:

K vyhláseniu poslancov SMK sa pripájajú poslanci 
KDH.
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Na území Senca sa v súčasnosti realizuje viacero vý-
znamných investícií. Zväčša za jednotlivými projektmi 
stoja súkromné spoločnosti, ktoré nemôže mesto 
priamo riadiť, resp. ovplyvňovať. Práve pri realizácii 
týchto stavieb dochádza k množstvu negatívnych ja-
vov (rozkopávky, uzávierky, zvýšená prašnosť, atď.), 
ktoré musíme všetci trpieť, hoci na druhej strane si 
treba povedať aj to, že z hľadiska ďalšieho rozvoja 
nášho mesta a regiónu sú tieto investície veľkým 
prínosom.
Ako konkrétny príklad by som chcel uviesť aspoň dve, 
v súčasnosti realizované, stavby Billa - centrálny 
sklad a Aquathermal Senec. Obidva projekty okrem 
hlavných stavebných objektov obsahujú prípojky 
inžinierskych sietí, ktoré tvoria neoddeliteľnú časť 
celého projektu. V prvom rade ide o už rozostavanú 
stavbu kanalizácie pre splaškové vody od objektu 
centrálnych skladov Billy pri diaľnici so zaústením 
do jestvujúceho kanalizačného potrubia na Zá-
hradníckej ulici, k jej súbehu sa položí kanalizačné 
potrubie pre dažďovú vodu, ktorá bude pokračovať 
po Pezinskej ulici. Jej ukončenie sa bude nachádzať 
pred jestvujúcou predajňou Billa na Bratislavskej 
ulici v novobudovanej prečerpávacej stanici, odkiaľ sa 
budú dažďové vody dostávať do Svätoplukovej ulice. 
Tento náročný projekt prinesie mestu počas výstavby 
nemálo problémov, avšak po jej realizácii bude využitá 
aj zo strany mesta na riešenie problémov dažďových 
vôd v kritických úsekoch Pezinskej ulice. Okrem tejto 
výhody bola zo strany investora Billa Reality nášmu 
mestu prisľúbená finančná podpora vo výške 3 mil. 
Sk, z ktorej už časť bola aj poskytnutá vo výške 1 mil. 
Sk, pričom tieto prostriedky boli obratom použité na 
dokončenie budovy pastoračného centra a ostatné 
financie sa využívajú na rozvoj mesta.
Aj ďalšia stavba Aquathermal Senec na Slnečných 
jazerách priniesla množstvo problémov z hľadiska 
rozkopávok a riešenia dopravy. Avšak po jej dokonče-
ní si bude môcť počas letnej turistickej sezóny každý 
jeden z nás vyskúšať na svojej vlastnej „koži“ účinky 
termálnej vody.
Ďalšími objektmi, ktoré sa v súčasnosti budujú 
na území mesta a majú prispieť k rozvoju bývania 
a služieb, sú polyfunkčné objekty na Kysuckej uli-
ci, Tureckej ulici, Mierovom námestí. Aj u týchto 
stavieb platí jedna zásada, že ich investormi sú 
súkromné spoločnosti, resp. osoby, ktoré si samy 
určujú harmonogramy postupov prác, ale aj výber 
jednotlivých dodávateľov stavieb na základe vlastných 
regulí a obchodnej politiky jednotlivých spoločností 
– pričom všade platí jedno základné kritérium, že 
lacnejší vyhráva.
Do kategórie špecifických stavieb by som chcel za-
radiť rekonštrukciu elektrických plynových a teleko-

munikačných rozvodov, ktorých časové a priestorové 
usporiadanie sa snažíme koordinovať tak, aby došlo 
k čo najmenším škodám počas ich realizácie. V rámci 
týchto stavieb sa snažíme buď formou združených 
finančných prostriedkov alebo požiadaviek vylepšenia 
infraštruktúry na území mesta, ako to bolo napríklad 
pri stavbách rekonštrukcie plynových rozvodov na 
Mierovom námestí. V spolupráci s SPP sme zabez-
pečili vylepšenie tlakových pomerov pre jednotlivé 
objekty nachádzajúce sa v predmetnej lokalite. Okrem 
spomínaných úprav sa nám podarilo v spolupráci so 
Západoslovenskou energetikou a majiteľmi objektov 
v danej lokalite prepojenie elektrických prípojok 
všetkých objektov zemných káblov, ktoré boli vybudo-
vané už v predstihu. Tým sa mohla realizovať demon-
táž vzdušného káblového vedenia celej ulice, ktoré aj 
tak kazilo jej celkový vzhľad. Po dokončení demontáže 
vzdušného vedenia sme ako mesto zabezpečili vybu-
dovanie verejného osvetlenia. Taktiež bolo výsledkom 
spolupráce podnikov na území mesta, ktorí nám 
pomohli v rámci dodávky pre túto stavbu, konkrétne 
firma ELV Senec. Tým sa nám podarilo minimalizovať 
náklady na tieto vyvolané investície.
Taktiež výsledkom dobrej spolupráce s SPP bolo 
v minulom roku dojednanie kompletnej rekonštruk-
cie chodníkov na Fándlyho ulici, ktorá sa realizovala 
v rámci výmeny poškodeného plynového potrubia. 
Stavba podobného charakteru bola v minulom roku 
zrealizovaná na Pezinskej ulici, t.j. chodníky zo zám-
kovej dlažby, kde časť pred rodinným domom Alici 
Prokopovej bola zafinancovaná z prostriedkov SPP 
a pokračovanie chodníka smerom po Pezinskej sa 
uhradilo z rozpočtu mesta. Ďalšie stavebné aktivity, 
ktoré zabezpečuje MsÚ, sú taktiež spoločným dielom 
ako napríklad vzniknutá odstavná plocha na ulici SNP 
s rozšírením nových parkovacích miest, kde nám 
prispela protihodnotou - zámkovou dlažbou firma 
ZIPP Bratislava, pričom sme jej prisľúbili napojiť sa na 
kanalizačné potrubie z ich areálu.
V ďalšom období sa budeme snažiť v tomto duchu 
realizovať všetky možné investície na území mesta 
tak, aby sme mohli využiť okrem zdrojov z príslušných 
fondov a vlastných prostriedkov aj aktivity príslušných 
správcov inžinierskych sietí. Príkladom tejto spoluprá-
ce bude plánovaná investícia Slovenských telekomuni-
kácii na území mesta, pričom sa uvažuje s demontážou 
vzdušných káblových rozvodov (na základe našej 
požiadavky) na Pezinskej ulici, aj ostatných vzdušných 
rozvodov. V prípade, že iniciatíva nájde pochopenie 
u príslušných správcov všetkých inžinierskych sietí 
a bude prínosom pre celé mesto, realizáciu podobných 
zámerov maximálne podporíme. Pre skrášľovanie mes-
ta za minimálne vynaložené finančné prostriedky.
                                          Karol Kvál, primátor Senca

Primátor o investičných akciách v Senci

Hodiny 
Na Námestí 1. mája v Senci zastal čas. Nielenže 
autobusová stanica stále čaká na presťahovanie na 
Šafárikovú ulicu, ale štrajkovať začali i verejné hodiny. 
Z každej strany ukazujúc iný čas dezorientujú nielen 
Senčanov, ale aj všetkých ostatných, ktorí prechádzajú 
mestom. Upozorňujú nás na to už i čitatelia z okolia 
Senca. Podľa Karola Czéreho z oddelenia životného 
prostredia Mestského úradu v Senci hľadajú odborní-
ka, ktorý by napravil jemné elektromagnetické časti, 
ktoré sa pravdepodobne poškodili vplyvom nepriazni-
vého počasia.                                                        (kd)

Cieľom dlhoočakávanej knihy o meste – monografii, 
je zaradiť mesto medzi ostatné obce SR, ktoré takéto 
publikácie majú spracované už niekoľko desaťročí. 
Bude to zároveň prvý krát, čo bude komplexne spra-
covaná analýza prístupná pre všetkých senčanov, 
ktorí o knihu prejavia záujem. Vyplní sa tak dlhodobá 
absencia komplexných informácii o meste, ktoré by 
sme doteraz hľadali márne.
Nová monografia bude určená nielen všetkým senča-
nom, ale i všetkým návštevníkom a turistom mesta. 
Mnohí návštevníci Senca pokladajú za neodmysliteľnú 
súčasť rekreácie aj kúpu knihy ako živú spomienku na 
príjemne strávený čas.
Monografia bude nielen propagáciou mesta, ale 
i zdrojom informácii pre študentov seneckých škôl. 
Kniha bude ladená populárno-náučne, takže  odbor-
né termíny a pojmy budú prístupne podané širokej 
verejnosti. Množstvo schém, tabuliek, grafov a obra-
zových a mapových príloh monografiu spestrí a ešte 
viac priblíži čitateľom. Na jej vypracovaní sa podieľa 
široký tím odborníkov z viacerých odborov. Tvorba 
publikácie vychádza predovšetkým z aktívnej ochoty 
autorov vytvoriť takéto dielo. Niektorí odborníci sa 
bohužiaľ odmietli podieľať pri tvorbe a dokonca i pri 
poskytovaní údajov. Pritom kniha bude určená práve 
Senčanom a malo by byť teda v záujme všetkých 
pomôcť, v rámci svojich možností, pri jej vzniku. 
Napriek tomu môžem povedať, že osobne som sa 
stretol len s pozitívnym prístupom a nadšením z toľko 
očakávanej knihy o Senci. Tvorba publikácie ukázala 
aj nové problémy. So zisťovaním hlavne historických 
údajov, ktoré často nie sú úplné, prípadne sa vôbec 
nezachovali. Zároveň vo viacerých zdrojoch boli určité 
údaje uvádzané rôzne a často nesprávne. Problém 
vznikol aj s oficiálnou podobou seneckej vlajky, ktorá 
je v Heraldickom registri SR zaregistrovaná v úplne 
inej podobe. 
So svojimi kolegami som sa podieľal na spracovaní ka-
pitol Poloha mesta, Priestorový a stavebný vývoj, Ces-
tovný ruch, kapitoly v Samospráve mesta a jeho admi-
nistratívnej funkcie, Symboly mesta a Vývoj a štruktúra 
obyvateľstva. Uvedené kapitoly spracované kolektívom 
geografov vyjadrujú syntetickosť – zosumarizovanie 
a priestorovosť – zmeny zachytené v priestore.
Nová monografia bude určite pekným darčekom plá-
novaným pod tohtoročný vianočný stromček a určite 
by nemala chýbať v knižnici žiadneho Senčana.

Na záver by som sa chcel poďakovať všetkým, ktorí mi 
ochotne poskytli údaje a pomohli pri spracovaní spome-
nutých kapitol. Predovšetkým pracovníkom MsÚ Senec, 
Správy cestovného ruchu Senec, Obvodného úradu 
v Senci, Katastra Senec, seneckej knižnice, šéfredak-
torke Senčana Kristíne Dugovičovej. Osobitne by som 
sa chcel poďakovať kolegom z riešiteľských kolektívov 
pána Fedora, pani  Oberhauserovej a Polákovej a pre-
dovšetkým svojmu tímu Miroslavovi Kožuchovi, Jánovi 
Bučekovi.

                                                     Mgr. Michal Kožuch 

Monografia mesta Senec

l Správa cestovného ruchu v Sen-
ci ponúka na odpredaj Trhové 
pulty vo veľmi dobrom stave. Bliž-
šie informácie na telefónnom čísle 
02/ 4592 3080.
l Prenajmem 2-izbový byt. Tel.:
0903 556 799.
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Seneckých športovcov vlaňajška sme sa opýtali na 
pocit najväčšieho športového šťastia a naopak smút-
ku v roku 2003.

Sandra Trabáková, plávanie 
Jeden okamih tu určite nebol. Keď sa mi 
podarí odviesť prácu tak, ako som si to 
predstavovala, to je neskutočné šťastie... 
Aj každá medaila, keď človek vyjde na stupeň a pozrie 
sa okolo seba... Možno takým menším sklamaním boli 
tohtoročné zimné majstrovstvá Slovenska, tam mi to 
trochu ušlo, pretože som týždeň predtým bola chorá. 
Ale určite ničoho neľutujem v minulom roku. Musí byť 
aj vrchol, aj pád. 

Rasťo Málek, pretláčanie rukou
Najväčšie šťastie a sklamanie zároveň bolo 
na Majstrovstvách Európy, kde som skončil 
siedmy. Nečakal som, že sa dostanem až 
na také dobré umiestnenie, zároveň to bolo aj sklamanie, 
lebo jeden už vyhraný zápas s jedným Kazachstancom 
Majstrom Európy mi rozhodcovia pokazili, mohol som sa 
umiestniť o niekoľko priečok vyššie. 

Jana Lauková, 
pretláčanie rukou

Najväčšie šťastie asi na Majstrovstvách 
Európy, kde som skončila šiesta, čo 
bolo veľmi pekné umiestnenie. A potom 
v Senci na Seneckej ruke, kde som mala veľmi veľa 
fanúšikov. A najväčšieho sklamania? Na poslendej 
súťaži, na ktorej som bola v novembri, som skončila 
druhá, aj som bola chorá a nedopadlo to podľa mojich 
predstáv.

Richard Sobota, karate
Keď som vyhral tretie miesto, bol som 
strašne šťastný, ale aj trocha sklamaný, 
že to nebolo to prvé alebo druhé miesto. 
Sklamanie? Plakal sme možno len od 
bolesti, keď ma znova trafili. 

Marko Czingel, karate
Tiež som sa tešil z druhého miesta, 
ale mal som aj na prvé, ale podľahol 
som. 

A        N        K        E        T        A

Prví darcovia v roku 2004
Na výzvu Slovenského Červeného kríža v Sen-
ci bolo koncom januára ochotných darovať krv 
57 občanov. Osem z nich však po lekárskom 
vyšetrení krv darovať nemohlo. Podmienku 
pre získanie zlatej plakety MUDr. Janského 
splnil už 40-násobný darca Jozef Uherčík. 29. 
januára darovali krv bezplatne: Mária Balla-
nyová (23-krát), Michal Bogyai (1), Stanislav 
Botka (60), Jozef Czinege (44), Ladislav Čer-
mák (79), Ladislav Deák (71), Albert Dóka (14), 
Ján Dolák (17), Jozef Ďuriš (33), Jozef Farkaš 
(47), Ján Fondrk (54), Ľudovít Galovič (59), 
Mariana Galovičová (25), Viera Guldanová 
(35), Robert Heriban (11), Veronika Hokšová 
(25), Zoltán Horáček (15), Milan Hrubý (8), 
Viera Jančia (14), Štefan Juhász (24), Václav 
Knap (17), Iveta Konyiková (5), Lucia Koprivo-
vá (2), Mgr. Ondrej Koreň (18), Jaroslav Kováč 
(72), Adrián Labuda (12), Emil Lancz (69), 
Tomáš Lévai (13), Michal Lóczi (5), František 
Meszároš (23), Ladislav Nagy (14), Tibor Ollé 
(18), Stanislava Petrušková (1), Eva Paráková 
(1), Mária Práznovská (33), Jaroslav Skácel 
(2), Anna Skácelová (5), Tomáš Skurák (37), 
Milan Smrtič (34), Ondrej Surmák (41), Andrea 
Surovcová (1), Alžbeta Šandorová (40), Juraj 
Šranke (28), Rudolf Švec, st. (54), Eva Tichá 
(6), Jozef Uherčík (40), Karol Vígh (1), Marta 
Víghová (2), Pavol Zsigmond (21). 
Všetkým ďakujeme.                                     (gr)

Málek v „top 5“
Rasťo Málek z AWK Senec sa ocitol v päťke naj-
lepších armwrestlerov Slovenska za rok 2003. 
Vlani získal 1. miesto na Golemovej ruke (ĽR do 
85 kg) a 7. miesto na Majstrovstvách Európy (ĽR 
do 78 kg). Senčan a šéf Svetovej asociácie pre-
tláčania rukou Marián Čapla dostal ocenenie za 
zásluhy o rozvoj pretláčania na Slovensku.   (red)

Zrod seneckých medveďov?
Občianske združenie Ľadové medvede, o ktorých 
sme písali v minulom čísle, už neprijímajú nových 
členov, ale záujemcovia o otužovanie sa môžu or-
ganizovať aj priamo v Senci. Tí, čo to myslia s kú-
paním v ľadovej vode naozaj vážne, môžu získať 
informácie a praktické rady v potápačskom klube 
Atol (kontakt na www.senec.sk). Podľa skúsenej-
ších otužilcov je kúpanie v skupine veselšie.                                                     
                                                                      (red)

ŠPORTOVÉ SPRÁVY

Generálny sekretár SČK vypisuje výberové konanie na pozíciu 

„riaditeľ SÚS SČK Bratislava – okolie“ 
pre okresy Senec, Pezinok a Malacky.

Podmienky: 
min. SŠ vzdelanie s maturitou, (ekonomický alebo zdravotnícky smer vítaný), schopnosť 
koncepčne pracovať, pripravovať projekty, práca na PC, organizačné schopnosti, viacročná prax.

Ponuky s pracovným životopisom zasielajte do 14 dní 
od vyjdenia inzerátu na adresu: ÚS SČK, Grösslingova 24, 814 46 Bratislava

V Senci sa 17. marca uskutoční už jedenásty ročník 
najväčšej medzinárodnej súťaže v pretláčaní rukou 
v strednej Európe. Usporiadateľom (AWK Senec) 
zatiaľ prisľúbili účasť reprezentanti  Belgicka, Česka, 
Maďarska, Nemecka, Poľska, Rakúska a Talianska. 

Súťaž sa bude konať 27. marca, začiatok vylučovacích 
súbojov o 12.00 h, semifinále a finále o 17.00 h. Pred 
semifinále bude o 16.30 h kvalitný kultúrno – športový 
program. Miestom konania bude Mestské kultúrne stre-
disko v Senci.                                                      (mič)

Senecká ruka sľubuje tradične dobrý šport

Marko Cingel je úspešným karatistom, vlani bol druhý 
na Slovenskom pohári mládeže, na Pohári federácie 
mládeže i na MSR mládeže. Na Okinavskom pohári 
mládeže skončil tretí. Futbalista Ľuboš Guldan je 
hráčom seniorského mužstva FK KOBA, reprezentant 
Slovenska do 20 a 21 rokov, účastník Majstrovstiev 
sveta hráčov do 20 rokov v Abu Dabí v decembri 
2003.
Hráč seniorského mužstva FK KOBA Štefan Kolár je 
dlhoročný brankár a jednym z najlepších gólmanov 2. 
ligy. Jana Lauková žne úspechy v pretláčaní rukou. Na 
ME v Hanau skončila šiesta, 2. miesto získala na MSR 
a 1. a 2. miesta v 1. a 2. kole Slovenskej národnej lige 
pretláčania. Armwrestler Rastislav Málek sa umiest-
nil siedmy na ME v Hanau, bol druhý v 2. kole Sloven-
skej národnej ligy pretláčania. Karatista Filip Rázga 
zaznamenal 1. a 2. mieste na Slovenskom pohári, na 
Pohári federácie skončil druhý. Reprezentant Senca 
v pretláčaní rukou Martin Ruman uspel na MSR, 
kde skončil druhý, získal tiež 1. a 2. miesto v 2. kole 
Slovenskej národnej ligy pretláčania. Richard Sobota 
(karate) zvíťazil na Slovenskom pohári, ako tretí skon-
čil na Pohári federácie a na MSR mládeže. Plavkyňa 

Sandra Trabáková je juniorskou reprezentantkou SR 
v plávaní, vlani bola zlatá na Letných majstrovstvách 
SR, na pretekoch v nemeckých Brémach, v českej 
Opave a Hodoníne, slovenskej Šali a Nitre, na prete-
koch v Rakúsku a Nemecku. Celkovo získala v roku 
2003 23-krát zlato, 12-krát striebro a 10-krát bronz. 
Šachista Dávid Varga sa stal majstrom Slovenska 
v klasicokm šachu do 12 rokov, majstrom Slovenska 
v rapid šachu do 12 rokov, majstrom Slovenska ako 
člen družstva mladších žiakov a tiež reprezentantoval 
na Majstrovstvách Európy v Budve.
Družstvo starších žiakov futbalového klubu KOBA 
získalo ocenenie pre dlhodobo dobrú výkonnosť 
a reálnu šancu postúpiť do 1. ligy. Mužstvo ŠK SFM 
Prípravka „A“ víťazilo v súťaži prípraviek v rámci bra-
tislavského kraja, účastnilo sa rôznych medzinárod-
ných mládežníckych turnajov v Rakúsku, Francúzsku, 
Maďarsku a na Slovensku. Družstvo branno-tech-
nických športov pri ZŠ A. Molnára vlani zvíťazilo na 
krajských majstrovstvách Slovenska v brannom viac-
boji, postúpilo na majstrovstvá Slovenska a na me-
dzinárodných majstrovstvách v Českej republike sa 
umiestnilo druhé.                                                 (red)

Desiatka najlepších športovcov a tri kolektívy dosiahli vlani mimoriadne výsledky
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Tombolový adrenalín
na plese kolonistov

K tradičnému obdobiu plesov patrí i Kolonistický ples. 
Už viac ako dve desaťročia sa tu stretávajú celé rodiny 
„kolonistov“, aby sa spolu zabavili, zaspomínali si a za-
tancovali raz do roka v prvú februárovú sobotu. Tentokrát 
to bol 7. február 2004 a jedáleň Združenej strednej školy 
sa naplnila doplna. Starí kolonisti omladení dospelými ra-
tolesťami sa vykrúcali od 19.00 h. Do tanca i na počúvaní 
hrala skupinu Akord. Bezprostrednú a veselú zábavu na 
chvíľu prerušila dobrá večera a o polnoci bohatá tombola. 
Prítomných dvíhala zo stoličky skutočnosť, že primátor 
Senca Karol Kvál aj po štvrtýkrát získal cenu. Hladinu 
adrenalínu uvoľnilo až jeho veľkorysé gesto, keď fotoapa-
rát Conica (venovaný Mestom Senec) prepustil ďalšiemu 
šťastnému výhercovi. Po tombole už nič nebránilo výbor-
nej zábave až do rána bieleho.                           Monškov

(najpredávanejšie knihy v Senci za január)

Kníhkupectvo Effect
1. Daniele Steelová: Anjel Johny
2. Táňa Keleová-Vasilková: Siete z pavučín
3. Boris Filan: Posledný Tam Tam

Kníhkupectvo Lassú-Agárdi
1. Daniele Steelová: Anjel Johny
2. M. Hanuska: Úplne nahá
3. Buity Tvrtko: Videl som peklo

Kníhkupectvo Pergamen
1. Táňa Keleová-Vasilková: Siete z pavučín
2. Zdenek Miller: Krtko a autíčko
3. Elisabeth Goudgeová: Princezná z me-
sačného údolia

Kniha z pera E. Kollárika
Svoju prvú knihu pod názvom Blue vydal Senčan 
Erik Kollárik. Novinár tvoril publikáciu o vychytenej 
britskej skupine Blue počas vlaňajších letných ve-
čerov v Senci. Okrem opisu kariéry v nej nazrel do 
zákulisia šoubiznisu a praktík, ktoré v ňom vlád-
nu. E. Kollárik pôsobil v časopisoch MaxiSuper 
alebo Slovenský bulvár.                                  (kd)

KNIŽNÁ HITPARÁDA

Tri predstavenia Don 
Quijot de la Ancha odo-
hralo v piatok 13. febru-
ára brnenské Divadlo 
klauniky v Mestskom 
kultúrnom stredisku 
v Senci. Dve mládež-
nícke a jedno večerné 
ponúklo didaktickú 
klaunikyádu s témati-
kou rytiera smutnej po-
stavy na motívy románu 
Miguela Cervantesa 
de Saavedru. Režijný 
poradca hry Boleslav 
Polívka položil predsta-
venie na plecia dvoch 
hlavných predstaviteľov 
- Dona Quijota de la 
Ancha a jeho verného 
služobníka zbrojnoša 
Sancha Panza. V hre plnej humoru, fantázie, 
improvizácie a mystifikácie sekundovali obom 
diváci z hľadiska viac, než je obvykle zvykom. 
Celá inscenácia akoby práve vznikala pred 
zrakmi divákov za ich aktívnej podpory. Na 
predstavení pre Združenú strednú školu 
v Senci si tak Don Quijot vybral chlapcov 
z prednej rady za svojich pomocníkov, (prav-

depodobne ich) učiteľke dvoril ako vysnívanej 
dáme svojho srdca Dulcinee, redaktorku Sen-
čana pasoval za svojho osobného fotografa. 
Inscenácia uspela na viacerých českých a za-
hraničných prehliadkach a festivaloch humoru 
a satiry. Divadlo klauniky Brno je prvou súk-
romnou scénou humoru žiakov Boleslava Po-
lívku.                                                           (kd)

České divadlo na doskách seneckého kulturáku

Marcela Laiferová vo svojej knihe Žiť svoj 
sen rozpráva svoj životný príbeh. O tom, že 
stráviť s ňou príjemne čas, sa nemusí dať len 
prostredníctvom knihy, sa presvedčili čitatelia 
Mestskej knižnice v Senci. V komornom 
prostredí Mestského kultúrneho strediska 
v Senci si s populárnou speváčkou mohli 
neformálne podebatiť. Ako autorka knihy 
priznala, nevyhýba sa žiadnej otázke, lepšie 
odpovedať priamo ako nechať prekvitať 
fantáziu. Veľmi vyrovnane pôsobiaca známa 
Slovenka pokračovala svojím rozprávaním. 
O tom, ako a prečo začala písať, o svojej 
“druhej matke” Vilme Jamnickej, o smrti 
manžela či astrológii, ale i tom, že sa jej páči 
Britney Spears, zatiaľ čo o Madonne si myslí, 
že je príšerná speváčka.                             (kd)

Páči sa mi učenie
Mohli ste počuť z úst predškolákov, budúcich 
prvákov, ktorí sa prišli pozrieť do prvých tried 
Základnej školy na Tajovského ulici. Ich cie-

ľom bolo zoznámiť sa so školou a školským 
prostredím. Predškoláci si „vyskúšali“ aj škol-
ské lavice, nahliadli do jazykovej triedy. V tejto 
triede sa počítalo, ale výsledky ste mohli po-
čuť po anglicky. Učivo prvouky prezentovali 
formou anglických piesní, ktoré boli o čas-
tiach ľudského tela, ročných obdobiach... 
K prvákom sa v speve pridali aj predškoláci zo 
Súkromnej MŠ z Fándlyho ulice, ktorí už za-
čínajú so základmi anglického jazyka na MŠ: 
Z návštevy škôlkari odchádzali s písomkami 
a pocitom, že v škole sa im páči. Stretnutie 
so školou si škôlkari zopakovali už 5. februára 
2004, ale v sprievode rodičov. Bol to dôležitý 
krok v ich živote – zápis do 1. triedy. Už teraz 
sa na budúcich prvákov tešia
            učiteľky 1. ročníkov zo ZŠ Tajovského

Laiferová na besede v Senci

Poďakovania
* Mestský úrad v Senci ďakuje členom komisie vý-
stavby a územného plánovania K. Meszárosovi, Ing. 
M. Ištvanfimu, J. Izsákovi a Ing. J. Gubánimu, ktorí sa 
zriekli honoráru za účasť v komisii v prospech Stredis-
ka sociálnych služieb v Senci a Betánie.

* Ďakujem za sponzorský dar v podobe oddychových 
lavičiek Ing. Ivanovi Barkovičovi, ktoré sú umiestnené 
pred obytným domom na Kollárovej 1. Tieto lavičky vy-
užívajú aj okoloidúci občania, ktorí navštevujú Obvodný 
úrad v Senci, kde chýbajú. Navrhujem podobné lavičky 
umiestniť aj pred Obvodným úradom a súčasne umiest-
niť aj smetné nádoby na odpadky.            Ing. Peter Zváč

* Redakcia mestských novín Senčan ďakuje seneckému 
fotoateliéru Vega a obzvlášť R. Majorskému za spoluprá-
cu pri organizovaní fotografickej výstavy Senec očami 
fotografov. Ospravedlňujeme sa, že naše poďakovanie 
vypadlo zo správy o expozícii vo februárovom čísle. 

* Ďakujem za spoluprácu pri organizovaní spoločensko 
– kultúrnej akcie Športovec roka zamestnancom MsÚ 
v Senci, zvlášť J. Maczeákovej, ako aj zamestnancom 
MsKS J. Žilincovej, p. Z. Ležákovej a P. Eliášovi.

                    Ing. Michal Hentek, člen komisie kultúry, 
                         športu a rozvoja vzdelávania pri MsZ
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A felsőbbrendű hűség

Itt e földön köt a hűség,
ha öl is a keserűség!
Ha kábán szédít,csábítgat
a rossz, de jő a virradat!
A lélek a hajnalt várja
csillagfényből napsugárba,
mert az élet akkor élet,
ha a hűség szívben éled!
Hisz a hűség az értelem,
a szebb jövő, a végtelen,
legyünk hűek percben évben
szent hitünkhöz kéz a kézben
jó anyánkhoz, szép hazánkhoz,
nemzetünkhöz önmagához,
mert a hűség őrangyalunk,
óvja-védi minden napunk!
Rávezet az igaz útra,
Mint szomjazót tiszta kútra,
Nincsen élet hűség nélkül,
Hisz ő éltünk éppen végül!
Száz akadály ezer bilincs
Vele nyílik,akár kilincs,
Szétzúzza a rozsdamartát,
velünk szívja diadalát!
Borús őszből szent tavaszba
viszi lelkünk ... óh hozsanna!
Hisz a hűség felsőbbrendű,
Dicshimnuszunk, ha felcsendül,
Célba viszi az életünk,
és elérjük, amit kérünk!
Mindig hű légy piros szívünk,
edzd, erősítsd igaz hitünk!
Mert szebb jövőnk csak az bírja:
Kit a hűség harcba hívja,
Ki amíg él itt a földön,
Csak hű legyen mindörökkön!
Pici jóhoz, nagy-nagy tetthez
Nem megtörve - százezerhez,
kinek több a szent becsület,
ki a rosszat elkerülhet,
kinek öröm ha más nevet,
aki így él! - mást nem tehet,
aki hiszi hajnal jöttét,
aki tudja: múl a sötét!
Akinek a nyelv örökség,
mindhalálig hű dicsőség
és akinek anyja adta:
ő is tegye - tovább adja!
Bár a világ oly csodaszép,
de a haza ám mindenképp
többet ér, mert olyan drága,
majd ránkborul, nincsen párja!
Minden falu, minden város
akár áldott, akár átkos,
szent helye az életünknek,
alapja az értelmünknek!
Maradjunk meg mindig hűnek,
Mert a hűek el nem tűnnek!
Örök a lét, amíg élnek,
Hű gazdái jónak, szépnek,
Övék a lét, övék minden,
haza, nemzet és az Isten!

Katona Roland
Szenc, 2003.november 2.

Senčan Matej Radzo oslávil 11. februára 2004  ne-
uveriteľných 99 rokov. K jubileu mu v mene mesta 
Senec zablahoželala viceprimátorka Helena Ne-
mcová a Alžbeta Bondorová zo sociálneho odboru 
Mestského úradu v Senci. Ako sme sa presvedčili, 
najstarší občan Senca je stále vo vynikajúcej kondí-
cii. No na otázku, ako sa mu podarilo dosiahnuť dlhý 
vek, odpovedala pani Radzová. Údajne tým, že má 
dobrú ženu. Oboch prízvuk prezrádzal oravský pô-
vod, v Senci žije pán Radzo od roku 1928. Pred tým, 
než šiel do dôchodku, sa živil tvrdou fyzickou prá-
cou.                                                                         (kd)

Najstarší Senčan slávil 99 rokov

Štvrtok, 5. februára 2004 sa stal pamätným dňom pre 
škôlkárov. Konal sa zápis do 1. ročníkov. Na prízemie 
ZŠ Tajovského prišli rodičia, starí rodičia so svoji-
mi ratolesťami – budúcimi prvákmi, aby si prezreli 
priestory, ktorí ich deti od septembra budú navštevo-
vať. Všade ich vítali učitelia a vychovávatelia, ktorí sa 
im budú v školskom roku 2004/2005 venovať. 
Ponuka bola široká. V troch triedach sa konali sa-
motné zápisy. Učiteľky sa venovali každému dieťaťu 
osobitne. Oboznámili ich s písankami, knižkami, ale 
otestovali si zároveň už získané vedomosti zo škôlok. 
Jedna z tried bola pripravená pre deti, ktoré budú mať 
záujem o anglický jazyk. Tu už deti bez sprievodu ro-
dičov ukázali, čo už vedia a učiteľky anglického jazy-

ka zisťovali ich vyjadrovacie schopnosti. Z poslednej 
triedy sa ozývali rozprávky a veselá vrava. Bola to 
jedna z tried Školského klubu. Bohato vyzdobená 
prácami „družinárov“, množstvom hračiek, encyk-
lopédiami a rozprávkami z videa vítali deti vychová-
vateľky ŠK. Kto sem vkročil, mohol si vyfarbovať ob-
rázky, pozrieť video, zahrať sa s bábikami, autíčkami, 
legom. Pri odchode dostali všetky deti darčeky, a tak 
spolu s tými zo školy neodišli naprázdno. Namieste 
si mohli objednať rodičia pre vyšších prváčikov zo-
šity, a tak mať o starosť menej pred 1. septembrom. 
A nielen to. Odchádzali spokojní a presvedčení, že 
ich deti budú aj v škole v dobrých rukách.
                                                                        Monškov

Zápis do 1. triedy ZŠ Tajovského 

Na pozadí červenej scény si na Deň zaľúbených 
odniesla titul Miss Valentín 2004 zo seneckého 
kultúrneho domu 15-ročná žiačka ZŠ na Mlynskej 
ulici narodená v znamená leva Simona Kochová (na 
snímke v strede). Za prvú a druhú vicemiss koruno-
vali v sobotu 14. februára 15-ročnú Silviu Polákovú 

a 16-ročnú Lucia Kunákovú po tom, čo sa štrnást-
ka odvážnych dievčat ukázala publiku a porote zo 
všetkých uhlov. Minuloročná Miss Valentín Miroslava 
Belancová poodhalila dianie v zákulisí ako centre 
obrovskej trémy, navonok nedali dievčatá na sebe 
nič znať, dokonca ani - veríme, že - v nervydrásajú-

com rozhovore. Vo voľnej disciplíne 
adeptky na titul potvrdili, že sú 
súčasťou tanečnej generácie. Nás 
zaujalo parodické stvárnenie Britney 
Spearsovej v podaní Diany Hokšovej. 
Medzi účinkujúcimi sa objavili tváre 
seneckého „showbiznisu“. Mladučká 
Veronika Henteková rozprúdila krv 
prítomných strednoprúdovými me-
lódiami, zaspievať Senčanom prišiel 
Kamil Gašpar, tancovalo ESO, zážit-
kom bolo počúvať spev Ivety Kválo-
vej. Organizátorka súťaže Jolana Sal-
tiel si pred slávnostným dekorovaním 
divákom poťažkala na nedostatočnú 
podporu v meste Senec a naznačila, 
že môže ísť o jej posledné podujatie. 
No moderátorky, ktorými bola spie-
vajúca dvojica Miroslava a Sandra, 
sa na záver lúčili s pozvánkou na bu-
dúcoročnú Miss Valentín.      (kd)

Miss Valentín je 15-ročná Simona Kochová

Potrebuje Senčan
ONE BRAIN?

Jednoznačne áno! Viac sa dozviete, ak navštívite poradňu 
ONE BRAIN aj Vy. Zriadená je v salóne Natural na Krátkej 
ul.Senec. Bezplatné informácie dostanete denne od 8.00 do 
12.00 hod. (0903 223 547)                                               (red)
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Ing. Gabriel Klokner 
konateľ spoločnosti SOBA spol. s r.o. Senec 
V rubrike „Dokedy“ vo februárovom čísle mestských 
novín Senčan je poznámka s titulkom „Bez komentára“. 
Žiaľ, autor (kd) sa komentára k fotografii neporiadku okolo 
kontajnerov na Košickej ulici nezdržal. Citujem: „K zodpo-
vednosti za neporiadok v období, kedy domácnosti produ-
kujú najviac odpadu, sa nehlásia ani občania, správcovia 
bytov, spoločnosť, ktorej (nedostatočne?) platia za odnos 
odpadu, ani Mestský úrad v Senci. Spoločné rokovania 
stále neprinášajú ovocie.“ Škoda, že autor týchto tvrdení, 
resp. redakcia mestských novín nehľadali vysvetlenie 
neporiadku okolo kontajnerov v záujme objektívneho 
informovania verejnosti u kompetentných. Citovaná po-
známka, nech už išlo o zámer alebo novinársku neprofesi-
onálnosť, je zavádzajúca a poškoduje našu firmu.
SOBA, s.r.o. zabezpečuje odvoz, skládkovanie, resp. spra-
covanie tuhého komunálneho odpadu v Senci v rozsahu 
dohôd s Mestským úradom a správcami bytov. Od roku 
2000 upozorňujeme, že existujúce kontajnery nestačia 
na objem produkovaného odpadu najmä v okolí bytových 
domov. Žiaľ, správcovia bytov doteraz nereagovali na naše 
upozornenia a ďalšie nádoby na odpad u nás neobjednali. 
Situáciu komplikuje skutočnosť, že kontajnery využívajú aj 
občania, ktorí nebývajú v týchto častiach mesta, a tak sa 
neraz odpad hromadí v okolí preplnených nádob.
Naša firma sa, tak ako každý rok, pripravila aj na špecifické 
obdobie sviatkov. Počas Vianoc od 22.12. do 26.12. sme 
každodenne vyviezli priemerne 15 ton odpadu. Rovnako 
sme postupovali aj v dňoch od 29.12.2003 do 3.1.2004. 
Okrem toho, na základe žiadosti Mestského úradu naša 
firma v týchto dňoch zabezpečila dočisťovanie priestorov 
okolo kontajnerov a na skládku sme odviezli ďalších 9 ton 
odpadu. Takto sme z vlastnej iniciatívy a nad rámec dohôd 
so správcami bytov zlikvidovali aj kritizovaný neporiadok 

na Košickej ulici, aj keď zodpovednosť zaň spoločnosť 
SOBA, s.r.o. nenesie.
Naším záujmom je, aby bolo mesto Senec čisté, bez 
nepekných divokých „miniskládok“. Preto sme v spolu-
práci s Mestským úradom vybudovali v areáli Roľníckeho 
družstva na Boldockej ceste Zberový dvor, kam môžu ob-
čania vyviesť komunálny odpad zdarma. Počas sviatkov 
bol otvorený každý deň, okrem 1. januára v predĺžených 
smenách. Žiaľ, túto možnosť občania využili a využívajú 
minimálne. Pravdepodobne to vyplýva z nedostatočnej 
informovanosti. To je tip aj pre redakciu mestských novín 
Senčan, aby namiesto nepodloženej kritiky informovala 
verejnosť o tejto bezplatnej službe v záujem čistejších ulíc 
nášho mesta.
Spoločnosť SOBA, s.r.o. v súčasnosti pripravuje vybu-
dovanie nového Zberového dvora na Štefánikovej ulici. 
Táto investičná akcia za 3 až 5 miliónov korún bude pre 
občanov vyseparujeme a spracujeme ako druhotnú suro-
vinu. Očakávame, že časť nákladov pokryjeme z dotácie 
Recyklačného fondu SR.
Okrem toho naša firma v súčasnosti realizuje regionálny 
projekt separovaného zberu a spracovania tuhého komu-
nálneho odpadu, ktorý by sme chceli dokončiť v roku 2006. 
Mesto Senec a senecký región tak medzi prvými v predsti-
hu naplní prísne európske normy separovania a využitia 
tuhého komunálneho odpadu. 
V mestských novinách Senčan sa za ostatné dva roky 
objavili okrem citovaného článku aj ďalšie opakované, 
nepodložené útoky na pôsobenie spoločnosti SOBA, 
s.r.o., ktoré poškodzujú jej meno a dezinformujú občanov. 
Preto verejne žiadam vedúcu redaktorku Senčana Kristínu 
Dugovičovú, aby rešpektovala zásady žurnalistickej etiky, 
Tlačového zákona, aby overovala informácie pred ich 
uverejnením a v prípade kritiky dávala možnosť vyjadriť sa 
v tom istom čísle aj dotknutej, kritizovanej strane.

Primátor Karol Kvál 
Neporiadok okolo kontajnerov vznikol kvôli tomu, že boli 
Vianočné sviatky, keď je väčšia spotreba rôznych obalov. 
Nevznikol z nedbalosti mesta ani firmy, ktorá ho vynáša 
a likviduje, ale kvôli tomu, že ľudia sú nedisciplinovaní. 
Nahádžu nepokrčené krabice a obaly do kontajnerov. Po 
druhé, posielajú von so smetím deti, ktoré nevedia otvoriť 
kontajner a položia odpad vedľa. Tretia vec: predok kon-
tajnera je plný, pričom nestlačia odpad dozadu. Myslím, 

že na 95% si za neporiadok okolo kontajnerov môžu ľudia 
sami. Naozaj musím povedať, že firma SOBA, s.r.o., ktorá 
likviduje komunálny odpad, nám vyšla v ústrety a vyvážala 
cez Vianoce o jedenkrát viac. Všetky služby naviac, ktoré 
sme si objednali, jej Mesto Senec riadne zaplatilo. Aby sme 
hromadeniu odpadu okolo kontajnerov predišli, necháme 
v inkriminovaných miestach vyvážať od 1. marca trikrát do 
týždňa. Mesto to bude stáť cca 300-tisíc ročne.

Komunálny odpad sa bude z niektorých
kontajnerov vyvážať častejšie

V poslednom čísle Senčana sme uverejnili smutný obrázok neporiadku okolo jedného kontajnera na Košickej 
ulici. Pretože nás stále pozývajú Senčania k ďalším, aby sme ich vyfotografovali, prípadne nám posielajú ob-
dobné snímky z rôznych kútov Senca, požiadali sme primátora Karola Kvála a zástupcu firmy SOBA, s.r.o., kto-
rá vyprázdňuje kontajnery na sídliskách, Ing. Gabriela Kloknera o názor na „riešenie problematiky hromadenia 
sa komunálneho odpadu v bezprostrednej blízkosti kontajnerov na seneckých sídliskách“. Oba publikujeme 
v pôvodnom znení bez úprav.

Ako prišiel Senec
o artézsku studňu?

V minulom čísle sme čitateľom Senčana sľúbili, že 
sa vrátime k téme Artézska studňa. Objavili sa totiž 
polemiky, či bol vstup k známemu zdroju pitnej vody 
zatarasený oprávnene alebo nie. V redakcii sme mohli 
vychádzať len z oficiálne prístupných dokumentov. 
Pokiaľ máte ďalšie poznatky, budeme vďační, ak dáte 
o nich ostatným Senčanom prostredníctvom mest-
ských novín vedieť. 
Súhlas na začatie výstavby na ploche, kde kedysi stála 
artézska studňa, dalo Mestské zastupiteľstvo v Senci 
v decembri 1998. Podľa informácii z odboru životného 
prostredia Mestského úradu v Senci bola vtedy už nie-
koľko rokov výdatnosť prameňa „nulová“. Dokumenty 
o kvalite vody sme našli v archíve korešpondencie MsÚ. 
Citujeme dostupné vyjadrenia odborníkov k vode v artéz-
skej studni - za obdobie posledných osemnástich rokov 
(posledný výsledok rozboru je z roku 1998). Je povšim-
nutiahodné, že obsah ich stanovísk sa vyvíja. 

„Voda má nevyhovujúci fyzikálny nález a je značne že-
lezitá. Iné známky hygienickej závadnosti t.č. nejaví.“
Krajská hygienická stanica, zo dňa 18.8.1986

„Voda nevyhovuje požiadavkám ČSN na vodu pitnú 
(vysoký obsah železa, zápach po H2S).“
RNDr. M. Verešíková, Krajská hygienická stanica Bra-
tislava, zo dňa 7.4.1989

„Vzhľadom k tomu, že táto voda bola dosiaľ jediným 
zdrojom pitnej vody pre kojencov v meste Senec z ve-
rejného vodovodu a obsahuje vysoký obsah dusična-
nov, žiadame Vás o určenie príslušných opatrení na 
zamedzenie odberu, prípadne uzatvorenie vrtu.“
Ing. Ján Winkler, vedúci odboru výstavby MsÚ listom 
Krajskej hygienickej stanici zo dňa 2.5.1989

„Podľa laboratórneho nálezu voda nevyhovuje ČSN 8306 
11 – Pitná voda, pre zvýšený výskyt železa a zápach po 
H2S. Nakoľko Artézska studňa je hlboká cca 200 m, 
vyšší obsah železa a zápach po H2S je charakteristická 
vlastnosť pre hĺbkové vrty. Táto voda je vyhovujúca i pre 
prípravu stravy umelo živených kojencov.“
MUDr. M. Hrubišková, okresná hygienička, zo dňa 
4.7.1989

„Voda vyhovuje na základe dnešného vyšetrenia hygie-
nickým požiadavkám na vodu pitnú.“
RNDR. M. Verešíková, Krajská hygienická stanica 
Bratislava, zo dňa 7.11.1989

„Výsledky laboratórnych rozborov vzoriek vôd odobra-
ných v rámci štátneho zdravotného dozoru preukazujú, 
že kvalita VZ vo vyšetrovaných ukazovateľoch nespĺňa 
podmienky STN 75 71 11 pre zvýšený obsah železa 
a difúzny zákal. Z uvedeného vyplýva, že predmetný 
vodný zdroj – artézska studňa, Vinohradnícka ulica 
v Senci, nespĺňa hygienické požiadavky na pitnú vodu 
po stránke fyzikálno – chemickej.“
MUDr. M. Hrubišková, štátny obvodný hygienik, zo 
dňa 14.2.1996

„Voda v rozsahu stanovených ukazovateľov vyhovuje 
požiadavkám STN 75 7111 Pitná voda. Nebola však 
dodržaná odporúčaná hodnota aktívneho chlóru.“
MUDr. Eva Haladová, CSc, riaditeľka Štátneho 
zdravotného ústavu hl. mesta SR Bratislavy, zo dňa 
23.1.1998
                                                          Spracovala K. D.

SENECKÉ  ZÁHADY

Vážení čitatelia,
mnohí z Vás ma ako redaktorku Senčana nabádajú, že by 
mestské noviny nemali byť len oznamovačom informácií, 
že by si Senčan mal viac všímať a rozoberať tienisté 
stránky Senca, nevytvárať o ňom ružový, virtuálny obraz, 
ale upozorňovať na nedostatky a napomáhať skvalitneniu 
života v našom meste. Komentáre k skutočne nevinnému 
príspevku, pozastavujúcom sa nad jedným z týchto problé-
mov (mimochodom, tip čitateľa!), by mohli byť odpoveďou, 
ako ťažko sa nám Vaše pripomienky prenášajú do obsahu 
novín. Môžem čitateľov mestského periodika uistiť, že 
pokusy o manipuláciu diplomaticky prehliadam. Napokon 
umením nie je všímať si, čo všetci na vlastné oči vidíme, 
ale nahlas to vysloviť, stáť si za vypovedaným slovom a 
čeliť nepríjemným útokom. Na margo obvinení (že mestské 
noviny Senčan nie sú nezávislé, ale tendenčné, atď.) dodá-
vam, že články, ktoré sa za môjho 14-mesačného pôsobe-

nia v redakcii objavili v mestských novinách Senčan, boli 
publikované so súhlasom (!) členov redakčnej rady, ktorí 
mali a majú záujem oboznámiť sa s obsahom čísla ešte 
pred jeho finálnym spracovaním (redakčná rada pôsobí 
v zložení Gabriella Németh, Mgr. Martin Doboš, Ing. Ivan 
Fiala, Mária Kerekešová, Ing. Helena Krajčovičová, PhDr. 
Mária Piačeková, Mária Rovenská, Monika Škovránková, 
Mgr. Gabriel Szehér a Mgr. Peter Szabo). Týmto je maxi-
málne zaistená vyváženosť a nezávislosť mestských novín. 
Občas sa stávam terčom nepochopenia zo strany tých, 
ktorí sa priamo alebo nepriamo spoznajú v niektorom 
z článkov v našom periodiku. Chcem zdôrazniť, že mestské 
noviny nevyjadrujú subjektívny názor vedúceho redaktora, 
ale len reprodukujú tipy, podnety, pripomienky, názory, 
príspevky občanov Senca.

                                                Mgr. Kristína Dugovičová
                                                vedúca redaktorka Senčana
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Držím palce
Možno mám dnes iba dobrú náladu, možno ma potešil 
obsah najnovšieho Senčana, tak som sa rozhodol po-
deliť sa s Vami o moje dojmy z jeho obsahu. V prvom 
rade by som však chcel poďakovať pánovi primátorovi 
Karolovi Kválovi a poslancom mestského zastupiteľ-
stva, že Senčan je zdarma pre všetkých obyvateľov 
Senca a pevne verím, že aj okolia. Teraz k Senčanovi. 
Veľmi ma prekvapil jeho informatívny obsah i kvalita 
článkov. Články sú adresné a čo  si cením najviac, 
autori sa zdržali vlastných komentárov a nesnažia sa 
podsúvať čitateľovi názor na vec. Nech si názor utvára 
každý sám. Taktiež som prekvapený, že 16 - stranové 
noviny sa podarilo zaplniť dianím a informáciami len 
o Senci. Príjemné je aj to, že takmer v celých novinách 

sú články optimisticky ladené a je v nich minimum 
nešťastí a hrôz (takých typických pre ostatnú dennú 
tlač a bulvárne plátky, ktoré sa snažia byť za každú 
cenu nabité senzáciami). A tá reklama. Dalo mi prácu, 
kým som voľajakú našiel. Pevne verím, že jej množ-
stvo sa v budúcnosti nebude zvyšovať a tá, čo sa tam 
dostane, bude vlastne poďakovanie sponzorom za 
ich záujem o kvalitu žitia v Senci. (A možno sa začnú 
sponzori predháňať, kto ako pomôže.) Jediná vec, 
ktorá ma zarazila, je rozsah nekrológu na strednej 
dvojstrane. Je to tretí najväčší textový článok v Sen-
čanovi. (Napadá mi, je ešte niekto v Senci, kto nevie 
po slovensky?) Ale to je len drobnosť, ktorá mi radosť 
z kvalitných novín nemohla a ani nepokazila. Držím 
palce kolektívu celej redakcie Senčan, aby úroveň 
ostala nezmenená alebo lepšia.
                                                      

@ Maroš Kovačka

Od začiatku júla do konca októbra 2003  sa v Sen-
ci realizoval projekt terénnej sociálnej práce pod 
názvom „Rekognoskovanie pouličnej kriminality 
v meste“. Okresný úrad v Senci si na terénnu prácu 
objednal Petra Kadlečíka a Mgr. Soňu Javorkovú 
z občianskeho združenia Odyseus.  
Za úvodnými strohými slovami sa skrýval nápad zis-
tiť potreby mladých ľudí v meste Senec. Požiadavkou 
bolo nakontaktovať mladých ľudí vo veku od 11 do 19 
rokov, ktorí trávia voľný čas na ulici, majú vyhranený 
životný štýl, nemajú záujem o organizované voľnoča-
sové aktivity a niektorí majú konflikty s políciou. Je 
výborné, že mesto Senec sa rozhodlo urobiť takto 
zameraný prieskum. Pri prerozdeľovaní financií je 
výhodné zistiť najskôr záujmy a podľa nich vytvoriť 
priestor na voľnočasové aktivity.
Počas prvých dvoch týždňov sme sa zoznámili 
s prostredím a mladými ľuďmi, od ktorých sme zis-
ťovali, ako by chceli tráviť voľný čas. Spoločne s nimi 
sme zorganizovali hip-hopový koncert Stretávka. 
V prvých týždňoch nám veľmi pomohli pedagógovia 
zo seneckých škôl, centra voľného času a pedagogic-
ko-psychologickej poradne. Práve títo ľudia nám od-
poručili miesta, kde sa „naši“ mladí ľudia stretávajú.
Za uvedené obdobie sme stretli 120 mladých ľudí. 
Z toho tretina bola s nami dlhodobo v kontakte. 
V prvom rade išlo o veľmi šikovných ľudí,  ochotných 
pomôcť (to sa prejavilo pri organizovaní koncertu). 
V druhom rade majú málo možností venovať sa 
tomu, čo ich baví. Pri organizovaní koncertu Stre-
távka zabezpečili mladí ľudia bezplatné vystúpenie 
hip-hopových kapiel z Bratislavy (Protanofóbia, 

fLaPs, Združenie) a zo Senca (2WP, Vedľajšie účinky, 
Mater). Zorganizovanie koncertu je náročné, avšak 
mladí „Senčania“ išli ďalej. Vyrobili a vystavili 3 
grafity a fotky skejtbordistov. Paradoxne mohla celá 
práca stroskotať na neochote dospelých. Koncert sa 
mal konať v priestoroch Združenej strednej školy v 
Senci. V deň koncertu sme sa dozvedeli, že nám sálu 
prenajmú na 3 hodiny (napriek tomu, že dohoda bola 
9 hodín). Keby nebolo Mgr. Ivy Pipíškovej z Okresné-
ho úradu a Ing. Silvii Škultétyovej z SCR, nechceme 
pomyslieť, ako by to celé dopadlo. Oni pomohli, aby 
akcia mohla prebiehať na malom amfiteátri Slneč-
ných jazier v dostatočnom čase. Pri hodnotení akcie 
si pomôžem výrokmi dvoch mladých ľudí. „Konečne 
sme mali šancu niečo robiť pre kultúru a nemuseli 
sme sedieť doma.“ „Bol to sviatok pre ľudí, ktorí 
počúvajú hip-hop v Senci.“ Tieto hodnoty mohli byť 
zmarené jedným rozhodnutím. Naštastie sa tak ne-
stalo a predišlo sa sklamaniam.
Počas práce sme sa stretli s mnohými, ktorí nám 
podali pomocnú ruku. Radi by sme poďakovali 
Krajskému úradu (komisii pre drogové závislosti 
a prevenciu), Okresnému a Mestskému úradu v Sen-
ci, firme Braňa Rusnáčika z Bratislavy, Fotu Vega zo 
Senca, Gymnáziu A. Bernoláka zo Senca a všetkým, 
ktorí pomohli.
Našou úlohou bolo zistiť záujmy mladých ľudí. Zistili 
sme, že mnoho mladých ľudí má konflikty s políciou 
k vôli svojim záujmom. Skejtbording a sprejovanie 
nie je dnes už ničím neobvyklým. Postupom času 
sa zo skejtbordovania stal uznávaný šport a zo spre-
jovania nový druh umenia. Pre mnohé mestá je sa-

mozrejmosťou skejtbordové ihrisko a legálne steny. 
Mladí Senčania tieto samozrejmosti nemajú. Majú len 
záľubu, ktorú nemajú kde realizovať. A keďže ju rea-
lizovať chcú, rastú priestupky a záznamy v trestnom 
registri. Namiesto ocenenia. Stávajú sa „ohrozenou 
mládežou“, lebo nikto im nevyčlení jedno slušné ih-
risko a kvalitnú legálnu stenu. Netvrdím, že sa všetko 
vyrieši samo. Preto sme mestu Senec navrhli dvoch 
terénnych pracovníkom, ktorí by sa mladým ľuďom 
mohli venovať. 
Ľudia sa radi stretávajú, či mladí i starší. Starší 
majú k dispozícii bary, kaviarne, diskotéky. Mladí 
nič. Tak sa môžu stretávať v baroch, kaviarniach či 
diskotékach alebo? Oni samotní by navrhovali malý 
nealkoholický klub, kde by sa mohli voľne stretávať, 
zahrať si stolový futbal či šípky alebo pustiť hudbu, 
aká sa im páči.
Poslednou prosbou mladých voči kompetentným 
bola oprava ihrísk a lavičiek. Senec má ihriská, ale 
na mnohých z nich sa nedá športovať bez ohrozenia 
na zdraví. 
Uplynuli tri mesiace po skončení projektu. Tri me-
siace po tom, čo sme predstavili mestu Senec túžby 
mladých. Veľa sa za tú dobu nezmenilo. Mladých ľudí 
trápi, že nemajú kde sprejovať, skejtobordovať a stre-
távať sa. Dospelých trápi, že mladí ľudia sprejujú 
steny domov, pri skejtbordovaní v meste sú hluční 
a vysedávajú po baroch. Rovnaké trápenia z pohľa-
du dvoch skupín ľudí. Kto má možnosť niečo s tým 
urobiť? Dospelí ľudia v meste Senec. Kto už ukázal, 
v čom dokáže pomôcť? Mladí ľudia zo Senca. Kto 
je teraz na rade niečo urobiť? Dospelí ľudia v meste 
Senec.
                             Mgr. Soňa Javorková, OZ Odyseus
                             kontakt: odyseus@ozodyseus.sk

Poznáme potreby mladých, na rade sú dospelí

Ad: Športovec roka
Vážený pán primátor a celý poslanecký zbor mesta 
Senec, pricestovala som až z Nitry, aby som už po 
druhýkrát mala tú česť a možnosť zúčastniť sa krásnej 
športovej akcie Športovec roka, akú sme mali mož-
nosť v Senci prežiť a precítiť.
Títo mladí ľudia, talentovaní športovci, sú ozdobou, 
okrasou a pýchou vášho mesta. Ale zároveň sú zá-
rukou toho, že, čo do nich vložíte, čo pre nich robíte, 
aké zázemie im zabezpečíte, sa vám vráti v podobe 
zviditeľňovania rastu kultúrnosti vášho mesta. A dnes 
sme toho svedkami, že sa právom hrdíte takýmito vý-
sledkami športovo zanietenej mládeže. Vážim si toho, 
že v takejto hektickej dobe, ktorá sa míľovými krokmi 
rúti ako obrovská lavína, čím ďalej tým viac, naša 
mládež podlieha rôznym drogám, závislostiam a schá-

dzajú nám z tej správnej cesty. A preto by som chcela 
vysloviť poďakovanie pánovi primátorovi, všetkým 
pedagógom, učiteľom, športovým trénerom, ktorí ich 
v rôznych športových odvetviach podporujú a vychá-
dzajú im v ústrety. Je to aj váš veľký podiel, že zdravo 
vediete a vychovávate budúcnosť našich detí. Hlboko 
sa skláňam pred rodičmi týchto športových talentov, 
ktorých to stojí nemalé úsilie obetavosti, trpezlivosti, 
ale najmä finančnej podpory v týchto ťažkých ekono-
mických podmienkach. Vďaka vám milí rodičia, vďaka 
vám milí športovci. Želám vám veľa zdravia a veľa 
dobrých športových, ale aj učebných úspechov. Aby 
ste rástli, aby ste stúpali stále vyššie a vyššie, aby ste 
robili radosť sebe, rodičom, učiteľom, trénerom a váš-
mu mestu, ktoré je preslávené seneckými jazerami na 
celom Slovensku, ale aj v zahraničí. Ďakujem. 

                                                    Margita Jamrichová

Spievať naživo
Vážená redakcia Senčana!
Vo februárovom čísle som si prečítala článok 
„Vianočný koncert zboru Örömteli Apródok“ 
a jeho autorke – pani alebo slečne by som 
chcela cez Vás odkázať pár slov.

Milá pani alebo slečna Eva K.!
Prečítala som si Váš článok „Vianočný koncert 
zboru Örömteli Apródok“. Bol to krásny člá-
nok, hlavne pár viet v ňom. Napr.: „Vzácnosťou 
tohto speváckeho zboru je, že vystupujú bez 
tzv. „playbacku“, teda spievajú vždy naživo.“ 
Nedá mi inak, len srdečne Vám zagratulovať 
z úprimného srdca k tomuto výroku. Možno, 
že si „slovenská konkurencia“ vstúpi do sve-
domia a zamyslí sa nad tým, čo dokázala na 
mestských oslavách sv. Mikuláša pred kul-
túrnym domom. Bola som zhrozená. Myslela 
som si, že s playbackom už dávno skončili.
                                  Meno autora je v redakcii

Plyn na jazerách
Viem, že minulému vedeniu sa podarilo združiť 
financie od chatárov vo výške asi milion korún 
na výstavbu kanalizácie, revitalizácie jazier. 
Kedy začne p. Nemcová a náš p. primátor 
združovať financie na plynofikáciu jazier? Podľa 
toho, čo vidím, asi nemajú záujem, lebo ako 
za socíku najprv sa asfaltuje a potom kope na 
plyn. Som chatár a ocenil by som, keby ten plyn 
na jazerách bol. Alebo to nie je v ich silách?
                                              www.web2web.sk
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Spoločenská kronika
Narodili sa
Rebeka Majorská, Dominika Tóthová, Valentína 
Péterová, Tibor Mészáros, Karin Švendová, Sofia 
Pomšahárová, Michaela Garajová, Denis Vörös, 
Ema Partelová, Michal Dubovec, Samuel Dubovec, 
Natália Szabová, Amanda Papová, Alžbeta Kobolková

Manželstvo uzatvorili
Zoltán Petrovič – Gabriela Kozmonová
Ing. Imrich Tóth – Ildikó Takácsová
Ing. Marián Marcell – Katarína Némethová
Viliam Baláž – Zdenka Čambálová

Blahoželáme jubilantom
Jednota dôchodcov MO v Senci 
Viktória Pokrivková (65), Anna Stankovičová (65)
Terézia Koprivová (70), František Galgóczy (80)
Kveta Skláršová (80)

Základná organizácia Slovenského zväzu 
telesne postihnutých a združenia zdravot-
ne postihnutých v Senci
Katarína Hegedüšová (60), Ilda Sandorová (55)
Kveta Sklářová (80)

Klub dôchodcov 
Terézia Horváthová (65), Alžbeta Murčová (80)
František Galgóczy (80), Jozef Rössner (70)
Terézia Koprivová (70), Alžbeta Holocsyová (65)
Viktória Pokrivková (65), Anna Stankovičová (65)
Ildikó Sándorová (55)

Navždy nás opustili
Alexander Czikhardt, Viera Horníková (1954)
Ladislav Hrabovský (1979), Rozália Klenovičová (1925)
Ján Fülöp (1952), Peter Vojtka (1940)
Ladislav Mésároš (1948), Erika Tkáčiková (1973)
Anna Bogárová (1929), Zuzana Tereňová (1908)
Johana Buchlíková (1929)

19. marca si pripomenieme druhé výročie úmrtia

Ľudovíta Bacigala
Spomína manželka Zuzana s deťmi 
a vnúčatami. Kto ste ho poznali, 
venujte mu s nami tichú spomienku. 
Smútiaca rodina

Ďakujeme všetkým príbuzným, známym, priateľom 
a spolupracovníkom za kvetinové dary a poslednú 
rozlúčku s našim zosnulým 

Alexandrom Czikhardtom dňa 15.12.2003.
Manželka s dcérou

Fájó szívvel emlékezünk ezen a szo-
morú első évfordulón a szerető férj-
re, édesapára és nagyapára

Katona Ferencre,
akit a kegyetlen halál 2003. már-
cius 9-én örökre kiradagadott 
szerető családja köréből.
Emlékét őrzik: szerető felesége, fiai, lánya, veje, 
menyei és unokái

22. február si pripomenieme prvé 
výročie, čo nás navždy opustil náš 
drahý otec

Ľudovít Nagy
S láskou naňho spomína celá rodina

Dňa 21. februára 2004 uplynuli 
2 roky, čo nás navždy opustil 

Karol Szabó 

vo veku 59 rokov. S láskou naňho 
spomínajú milovaná manželka 
2 synovia, 2 nevesta, 4 vnúčatá 
a ostatná najbližšia rodina

Film. predstav. začínajú o 18.00 hod.

1. 2. pondelok-utorok VEĽKÁ RYBA 
(1.3. zač. o 17.00 h)
Pre niektorých ľudí je každý rybník príliš malý.
USA MP 125 min. Vstupné: 70,- Sk

4. 5. štvrtok-piatok LÁSKA NEBESKÁ
Všade kam sa pozriete, spôsobuje láska chaos. 
V hlavných úlohách: Hugh Grant, Liam Neeson.
VB MP 129 min. Vstupné: 60,- Sk

6. sobota MATRIX REVOLUTIONS 3
Znovu sa pripoj! Dej sa čoskoro uzavrie. Vrcholné 
dielo akčnej sci-fi.
USA MP 140 min. Vstupné: 65,- Sk

7. nedeľa CHTÍČ
Sú krásne sú zvodné, ale bez peňazí. Ako to zmeniť? 
Treba zmanipulovať nejakých chlapov... Režisér Jean-
-Claude Bisseau bol za tento film v Cannes ocenený 
ako najlepší francúzsky filmár roka.
FR MP 15 115 min. Vstupné: 70,- Sk

8. pondelok SNOWBORDISTA
Ľadovo ostrá doska na hrane života. Adrenalín + sneh 
= snowbording.
FR MP 110 min. Vstupné: 65,- Sk

9. utorok DVAJA PÁTRAČI: SPY KIDS 3D
Tajní agenti súrodenci Carmen a Juni opäť v akcii. 
Divák sa môže ponoriť do počítačového sveta hier.
USA MP 84 min. dabing Vstupné: 70,- Sk

11. 12. štvrtok-piatok SCARY MOVIE 3
Scary Movie 3 si tento krát berie na mušku najúspeš-
nejšie filmy tohto roku. Okrem osvedčeného herecké-
ho obsadenia vás čaká množstvo hereckých hviezd.
USA MP 15  84 min. Vstupné: 75,- Sk

13. 14. sobota-nedeľa VITAJTE V DŽUNGLI
Najväčšie dobrodružstvo v amazonskom pralese, aj 
keď skutočne ide o život.
USA MP 110 min. Vstupné: 70,- Sk

15. 16. pondelok-utorok ÚSMEV MONA LÍZY
Príbeh ženy, ktorá mala veľké srdce a tvrdú hlavu. 
Julia Roberts v hlavnej úlohe.
USA MP 115 min. Vstupné: 70,- Sk

18. 19. 20. 21. štvrtok-piatok-sobota-nedeľa

POSLEDNÝ SAMURAJ
Prišiel, aby naučil japonskú armádu novým taktikám 
boja. Osud ale chcel, aby sa práve on stal Posledným 
samurajom... Film sa nakrúcal v atraktívnych exterié-
roch na Novom Zélande. V hlavnej úlohe: Tom Cruise. 
Historicko -dobrodružný film.
USA/Nový Zéland MP 120-140 min. Vstupné:80,-Sk

22. pondelok ŠKOLA ROCKU
Učenie je až na druhom mieste. Je o rock and rolle.
USA MP 100 min. Vstupné:70,-Sk

23. utorok ŽELARY
Romanca o sile nehy tvárou v tvár smrti. Film je 
nominovaný na Oscara 2003 v kategórii najlepší ne-
anglický hovorený film.
ČR/SR/Rak. MP 150 min Vstupné: 70,- Sk

28. nedeľa TAJOMNÁ RIEKA
Všetky naše hriechy budú napravené. Film je nomino-
vaný na Oscara. Kriminálny thriller.
USA MP 15 110 min. Vstupné: 65,- Sk

29. pondelok BRATIA AKO SA PATRÍ
Patria k sebe a držia spolu. Nová komédia od tvorcov 
filmu “Niečo na tej Mary je.“
USA MP 113 min. Vstupné: 70,- Sk

Mládežnícke filmové predstavenia
7. nedeľa o 15.30 hod. 

SPY KIDS 2 DVAJA PÁTRAČI
Tajní agenti sa opäť  dostanú do problémov.
Americký film 90 min. Vstupné: 40,- Sk

14. nedeľa o 15. 30 hod. HULK
Neviem kto som. Neviem ako som vznikol. Viem len, 
že ma budete mať radi, aj keď sa nahnevám.
Americký film 130 min. Vstupné: 30,- Sk

21. nedeľa  o 15. 30 hod. CESTA DO FANTÁZIE
Napätie, dobrodružstvo, prekvapenie. Animovaná 
rozprávka.
Anglicko - jap. film 116 min. Vstupné: 50,- Sk

Kultúrne podujatia
25. 3. 2004 17.00 h 

Slávnostná akadémia ZŠ s vyuč. jaz.  maď.
26-27. 3. 2004 

Pretláčanie rukou – armwrestling
30.3.2004 19.00 h 

„Pohľad z mosta“ 
maďarské divadlo Thália z Košíc

Výstavy
12. 2. – 14. 3. 2004 

Banská Štiavnica – súčasť svetového 
kultúrneho dedičstva UNESCO
15. 3. - 2.4.2004 

Výstava prác detí z Materských škôl

Program filmových predstavení a kultúrnych podujatí na mesiac marec 2004 Kino Mier Senec


