
Vážení Senčania,
počas vyše ročného obdobia sme si Vás 
dovolili oslovovať v súvislosti s tvorbou 
komplexnej monografie o Senci. Keďže 
jún je na základe nášho edičného plánu 
posledným mesiacom na zber podkladov, 
opäť a poslednýkrát sa na Vás obraciame 
s prosbou o Vaše nápady a materiály. Je to 
posledná šanca, ako do knihy zaradiť Vaše 
fotografie, ktoré by sa v určitom zmysle ho-
dili k jednotlivým kapitolám. Radi uvítame 
aj osobné spomienky našich pamätníkov. 
V neposlednom rade si Vás dovolíme osloviť 
aj k návrhu osobností mesta, ktoré by v kni-
he nemali chýbať. Veď monografia ich pred-
staví a bude predstavovať mnohým ľuďom 
– Senčanom aj návštevníkom ešte po dlhé 
roky. Svoje nápady, pripomienky a materiály 
doručte, prosím, do redakcie Senčana.
           RNDr. Peter Fedor, PhD, editor knihy

Termín vydania sa blíži
V prípade, že máte záujem finančne pod-
poriť vydanie monografie o Senci, prosíme, 
urobte tak na číslo účtu OTP BANKA 562 
441, v.s. 333. Mestský úrad v Senci v tejto 
súvislosti informuje, že darcovia, tí ktorí 
prispejú sumou nad 2 tisíc Sk, budú uvede-
ní na stránkach publikácie, zároveň obdržia 
výtlačok monografie zdarma.              (msu)

K monografii o Senci
Senec vstúpil do Európskej únie 1. mája osla-
vou. V rámci Dní družobného mesta Mosonma-
gyaróvar sa na pódiu na Lichnerovej ulici strie-
dali umelci z oboch miest, ale i z partnerského 
Parndorfu. Úvod a takmer predčasné vyvrcho-
lenie programu prišlo so seneckými kapelami 
Real a Veliky Orkestra, nasledoval spevácky 
súbor Melodyk. Z družobných miest zabávali 
Senčanov foklórné súbory Lasta Netancegy-
űttes a Lastavica. Medzitým osviežili program 
deti z tanečných súborov Súkromnej Základnej 
umeleckej školy Renaty Madaraszovej a Zá-
kladnej umeleckej školy v Senci. Vstup do EÚ 

podporila účinkovaním tiež dychová hudba Sen-
čanka. Oslavy kulminovali s playback-tanečnou 
show Armádneho umeleckého súboru Tancom 
okolo Európy. Majálesovú zábavu mala v závere 
v rukách skupina Club 84. Ešte počas dňa sa 
odohrala v parku pred mestským úradom uda-
losť, ktorá ma pripomínať 1. máj 2004 aj nasle-
dujúcim generáciám. Primátor Senca Karol Kvál 
a primátor Parndorfu Anton Gabriel tu spoločne 
vysadili Strom Európy (na snímke). Senecké 
oslavy zavŕšil nedeľným koncertom renesančný 
komorný súbor Corna Musica v Evanjelickom 
kostole v Senci.                                                (kd)

Väčšina vodičov dostala citrón
Polícia v rámci tohtoročnej dopravnej akcie Jablko-
-citrón zastavila v Senci 54 vozidiel. Asistujúci školá-
ci zo ZŠ Tajovského odovzdali 63 percentám vodičov 
citrón a 37 percentám jablko. S policajtami „odme-
nili“ citrónmi 30 mužov a 4 ženy, s ktorými sa lúčili 
slovami „Polepšite sa“. Jabĺčka si vyslúžili 18 muži 
a dve ženy, ktorí dodržiavali dopravné predpisy. Ak-
ciu sponzorsky zastrešila senecká poisťovna Generali 
EAG.                                                                   (kd)

Vstup do EÚ sme privítali sadením Stromu Európy

Slnečné jazerá - juh získali pred začatím letnej 
turistickej sezóny nový ráz. Na pár mesiacov 
sa premenila táto časť areálu na obrovské 
stavenisko. Staré, nevzhľadné bufety padli za 
„obeť“ novej koncepcii. Autormi ideového ná-
vrhu skultúrnenia predovšetkým stravovacích 
služieb sú akademický maliar Ľubor Ondráš 
a architekt Ing. arch. Alexander Németh. 
Skultivovanie prostredia v najstaršej časti 
komplexu počítalo len s ideovou investíciou 
Mesta Senec, všetky ostatné náklady sa 
položili na bedrá budúcich prevádzkovateľov 
služieb.  Autori konceptu vytvorili projekty 
bufetov v súlade s európskymi normami (čo 
sa týka napr. požiadaviek na kuchyňu, nechý-
bajú ani sociálne zariadenia pre zákazníkov 
či pracovný personál). V ich intenciách a za 
dozoru projektanta si nové objekty vystavali 
sami budúci prevádzkovatelia, pričom  výstav-
bu či dobudovanie inžinierskych sietí, ktoré 
tú chýbali, platili z vlastných zdrojov. Takto 

vyrástlo na jazerách šesť väčších bufetov 
a niekoľko menších pre langoše, predaj peri-
odík a iné drobné služby, všetky v jednotnom 
štýle. Súčasťou areálu je i úplne nové ihrisko 
na pozemný futbal. Zúčastnení prevádzkova-
telia, ktorí získali od mesta dlhodobý nájom, 
financovali tiež nákladnú stavbu spoločných 
priestorov kompenzovanú odpustením platby 
nájomného na určité obdobie. Promenádou 
s atrakciami, ktorá vedie stredom parku, mys-
leli predovšetkým na matky s malými deťmi. 
Možnosti na hranie tu rozšíria detské pozoru-
hodnosti - loď so šmykľavkou, veľryby, maják. 
Objekty projektu boli prispôsobené rastúcej 
zeleni v areáli.                                              (kd)

Sever: vyššia úroveň hygienických 
zariadení
Najvýraznejšiu zmenu pocítia na severe Sl-
nečných jazier motorizovaní návštevníci. Hlavná 

Turizmus na južnej strane Slnečných jazier by mal ožiť

                                            Dokončenie na s. 2

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.)

                                                        Viac na s. 4

V čísle aktuálna mapa Senca, ktorú Senčanom darovala firma Sinex.
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Zastupiteľstvo v júni
Mestské zastupiteľstvo v Senci sa opäť 
stretne 17. júna o 9.00 h v Reštaurácii Nos-
talgii. Zasadnutie je verejné.               (red)

Plat hlavného kontrolóra
po novom
Poslanci mestského zastupiteľstva už ne-
budú schvaľovať a mať vplyv na plat 
hlavného kontrolóra mesta. Určuje to 
nový zákon, schválený slovenským parla-
mentom. Kontrolór tak už nebude závislý 
od politických štruktúr. Mzda kontrolóra 
sa bude odvodzovať od priemernej mzdy 
v národnom hospodárstve a počtu obyva-
teľov obce.                                            (red)

Predsedom živnostenskej
komory Pezinčan 

V súlade s plánom práce Slovenskej živ-
nostenskej komory sa uskutočnilo vo Zvo-
lene Zhromaždenie delegátov Slovenskej 
živnostenskej komory. Zo 67 pozvaných 
delegátov zo všetkých krajských zložiek 
Slovenskej živnostenskej komory podľa 
stanoveného kľúča sa zúčastnilo 64 dele-
gátov. Najočakávanejším bodom bola voľ-
ba členov Predstavenstva SŽK, Dozornej 
rady SŽK a predsedu SŽK, ktorým sa stal 
Ing. Vojtech Gottschall. Tento 55 ročný, 
majiteľ firmy BAGETA Pezinok, zaklada-
júci člen SŽK – 1998 bol od roku 2000 
podpredsedom SŽK a predsedom pred-
stavenstva Cechu pekárov a cukrárov RZ 
Slovenska.                                              (zk)

Maximálna výška daní je 
na obci
Maximálnu výšku daní budú stanovovať 
obce a vyššie územné celky sami. Vyplýva 
to z nového zákona o prenesení financova-
nia obcí a VÚC, ktorý schválila vláda.    (red)

Kulturák na 
www.msks-senec.sk
Internetovú stránku Mestského kultúrneho 
strediska v MsKS nájdeme od mája na 
www.msks-senec.sk                    (red)

S   P   R   Á   V   Y
brána sa presúva na Reckú cestu, vstup autom 
tak, ako sme boli zvyknutí prvou bránou, by 
čoskoro nebol možný. Severná časť Slnečných 
jazier podstúpila obnovu sociálnych zariadení. 
Hneď prvé za Hotelom Senec nechala Správa 
cestovného ruchu kompletne zrekonštruo-
vať, novovystavené toalety stoja pri Penzióne 
Labuť. Revitalizáciu zaznamená aj kultúra, 
možno i zásluhou majiteľov Veľkého toboganu 
a Country saloonu, ktorí medzi svojimi pod-
nikmi nechali postaviť pódium pre kultúrne 
vystúpenia. Neďaleko prvej pláže vybudovala 
SCR-ka nový chodník. Čo sa atrakcií týka, do 
požičovne vodných bicyklov zakúpili nové 
veľké stroje, o ktoré majú rekreanti najväčší 
záujem. Táto služba sa sčasti presunie práve 
na severnú časť strediska. 

Slnečné jazerá
aktuálne cenníky
Denné vstupné
Dospelá osoba  30 Sk
Dieťa 6-15 rokov  20 Sk 
Vojaci, dôchodcovia 20 Sk
Dieťa do 6 rokov  Zdarma
Parkovné  60 Sk

Permanentky na sezónu 2004
(zakúpiť sa dajú v budove SCR na Mierovom nám. 19)

Senčania - dospelé osoby             150 Sk
Senčania - deti (6-15 rokov)               70 Sk   
Týždenné permanentky - dospelé osoby     150 Sk
Týždenné permanentky - deti (6-15 rokov)   70 Sk

Požičovňa športových potrieb 
na Slnečných jazerách 
Vodný bicykel JANTAR 100 Sk/h
Vodný bicykel - obyčajný   60 Sk/h
Člny     60 Sk/h
Gladiátor    20 Sk/10 min. 

Tenisové a volejbalové ihrisko 
na Slnečných jazerách 
Volejbalové ihrisko 120 Sk/h
Volejbalová lopta    30 Sk/h
Tenisové ihrisko  150 Sk/h
Tenisová raketa    30 Sk/h
Tenisová loptička    10 Sk/h
Osvetlenie ihriska    50 Sk/h

Upozornenie!
V prípade straty zapožičaných športových 
pomôcok účtujeme:
Volejbalová lopta             1 000 Sk
Tenisová raketa                1 500 Sk
Tenisová loptička                  70 Sk

Dokončenie zo s. 1

Z diára vedenia mesta
- rokovanie s podžupanom Milanom Vaškorom 
ohľadom štrukturálnych fondov
- návšteva Mosonmagyaróvaru pri príležiosti osláv
- mestská oslava vstupu do Európskej únie
- jednanie s generálnym riaditeľom Bratislavskej 
vodárenskej spoločnosti ohľadom skvalitnenia 
výstupov a rozšírenia kapacity ČOV
- rokovanie s generálnym riaditeľom Slovenskej 
správy ciest Dušanom Faktorom ohľadom o zapo-
čatí a financovaní výstavby kruhového objazdu pri 
bývalom mlyne a výjazdu z autostrády na ceste 
medzi Sencom a Blatným
- rokovanie s Dušanom Muňkom ohľadom získavania 
finančných prostriedkov z fondov Európskej únie
- riešenie projektovej dokumentácie výstavby 
vstupnej haly na rekreačný areál Slnečné jazerá 
– sever
- rokovanie s firmou Aurex ohľadom čerpania 
finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov
- návštevu absolventského koncertu ZUŠ
- rokovanie ohľadom čistenia Slnečných jazier 
s dodávateľmi

- rokovanie s konateľmi Hotela Senec ohľadom 
vstupu do areálu Slnečných jazier
- jednanie so dodávateľmi internetovej stránky
- zasadnutie komisie pre organizáciu Seneckého 
leta a karnevalu s riaditeľmi škôl
- komisia výstavby
- jednanie s Obvodným úradom Senec kvôli rieše-
niu priestorov
- stretnutie so zástupcami ministerstva kultúry 
ohľadom rekonštrukcie synagógy
- pracovná porada k novej internetovej stránke 
mesta Senec
- mimoriadne zasadnutie mestskej rady ohľadom 
riešenia bytovej otázky pani Škorvagovej
- zasadnutie komisie životného prostredia
- jednania s hygienikmi ohľadom spustenia pre-
vádzky na rekreačné stredisko
- rokovanie so Sinexom kvôli propagačným mate-
riálom k Seneckému letu a karnevalu
- stretnutie občanov k perspektívam rozvoja 
výstavby Senca v Mestskom kultúrnom stredisku 
v Senci
- rokovanie s advokátskou kanceláriou ohľadom 
akcií mesta v spoločnosti Olympic, a.s.

Poďakovania
Bývajúci na Hurbanovej 10, 12, 14 touto cestou 
ďakujú primátorovi mesta Senec Ing. Karolovi 
Kválovi za kvalitnú opravu miestnej komuniká-
cie a schodov a zväčšenie parkoviska pred 
blokmi na Hurbanovej ulici. Pán primátor nám 
na našu žiadosť o túto opravu ihneď odpove-
dal a opravu uskutočnil v sľúbenom termíne. 
Ešte raz ďakujeme.
                  za bývajúcich domová dôverníčka
                  Terézia Skaličanová

Obyvatelia ul. B. Bertóka touto cestou ďakujú 
viceprimátorke mesta Senec Helene Nemco-
vej a mestskej polícii za odstránenie vrakov 
z našej ulice. Za všetkých ešte raz ďakuje
                                          Ing. H. Krajčovičová

Juh Slnečných jazier s novou koncepciou Nové pódium na Severe
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Senčan vo futbalovej reprezentácii
V slovenskej futbalovej reprezentácii do 
19 rokov robí dobré meno nášmu mestu 
Senčan Samuel Füzik. Nedávno sa vytiahol 
v májovom kvalifikačnom zápase na ME 
proti Portugalsku. Tradičnej futbalovej veľ-
moci strelil gól, pričom Slovensko vyhralo 
2:1.                                                           (red)

Začiatkom júna sa budú voliť noví riaditelia škôl 
a školských zariadení, ktoré sú v pôsobnosti Mesta 
Senec. Do výberového konania na riaditeľa Základnej 
školy na Tajovského ulici sa prihlásil jeden uchádzač, 
na ZŠ Mlynská dvaja uchádzači. O post riaditeľa MŠ 
Alberta Molnára Szencziho neprejavil nikto záujem. 
Podľa prednostu Mestského úradu v Senci Henricha 
Polakoviča bude do pol roka vypísaný nový kon-

kurz. V prípade Základnej umeleckej školy v Senci je 
vo výberovom konaní jeden adept, rovnako ako aj na 
Materskej škole na Kollárovej ulici. Najväčší záujem 
je o post riaditeľa MŠ na Kysuckej ulici, kde sú piati 
uchádzači. Na MŠ na Fándlyho sa bude rozhodovať 
medzi troma. Nových riaditeľov by malo schváliť 
Mestské zastupiteľstvo v Senci na júnovom zasadnu-
tí.                                                                          (kd)

Najväčší záujem o post riaditeľa MŠ Kysucká

Mesto Senec podľa § 20  zákona č.331/2003 Z.z. 
o voľbách do Európskeho parlamentu oznamuje, 
že  voľby do Európskeho parlamentu  sa uskutočnia 
v nedeľu 13. júna 2004 od 7.00 do 22.00 h.

Kto hlasuje:
Hlasovania sa môže zúčastniť volič, ktorý:
- je zapísaný v zozname voličov príslušného voleb-
ného okrsku,
- predloží voličský preukaz spolu s preukazom to-
tožnosti,
- je občanom Slovenskej republiky a nemá trvalý po-
byt na území Slovenskej republiky ani na území iného 
členského štátu Európskej únie a predloží slovenský 
cestovný doklad,
- predloží rozhodnutie súdu o vykonaní opravy alebo do-
plnení zoznamu voličov príslušného volebného okrsku.

Ak ste oznámenie o voľbách neobdržali
Každý volič zapísaný v zozname voličov mal najneskôr 
do  24.5.2004 obdržať oznámenie, v ktorom obec uve-
die čas konania volieb, volebný okrsok a miesto, kde 
môže volič voliť. V oznámení je tiež upozornenie na 
povinnosť preukázať sa pred hlasovaním preukazom 
totožnosti a spôsob úpravy hlasovacieho lístka. Ak 
volič takéto oznámenie neobdržal, pravdepodobne 
nie je zapísaný v zozname voličov. Z toho dôvodu od-
porúčame Senčanom, ktorí takéto oznámenie o čase 
a mieste konania volieb neobdržali, aby si osobne 
alebo telefonicky preverili na Mestskom úrade v Senci 
(oddelenie evidencie obyvateľstva), či sú zapísaní 
v zozname voličov. V opačnom prípade majú právo 
požiadať obec o zapísanie do zoznamu voličov.

Voličský preukaz
Voličom, ktorí plánujú voliť v inom volebnom okrsku 
než, v akom sú zapísaní v zozname voličov, vydá obec 
na ich žiadosť voličský preukaz.  Senčania si môžu vo-
ličský preukaz vyzdvihnúť na Mestskom úrade v Senci 
(oddelenie evidencie obyvateľstva).

Prenosná volebná schránka
V prípade závažných, najmä zdravotných dôvodov 
môže volič požiadať o prenosnú volebnú schránku. 
Svoju žiadosť musí oznámiť pred voľbami na Mest-
skom úrade v Senci (oddelenie evidencie obyvateľ-
stva), alebo v deň volieb okrskovej volebnej komisii.
Voličovi, ktorý požiada o prenosnú volebnú schránku, 
okrsková volebná komisia vyšle dvoch svojich členov.

Volebný okrsok č. 1
Ulice: Zemplínska, Kalinčiakova, Gagarinova, Jánoší-
kova, Liptovská, Novomeského, E. B. Lukáča, J.Smre-
ka, 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: Svätoplukova č. 1-57 a 2-26, Považská, Kysuc-
ká, 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. Mol-
nára, Robotnícka, Vinohradnícka, Fr. Kráľa, Tehelná, 
Trnavská
Volebná miestnosť: Základná škola s vyučov. jazykom 
maď., Nám. A. Molnára, Senec

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

Volebný okrsok č. 7
Ulice: Bernolákova, Mierové nám., Nám. 1. mája, 
Turecká
Volebná miestnosť: Mestské kultúrne stredisko, Mie-
rové 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., Senec

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., Senec

Volebný okrsok č. 13
Ulice: m. č. Svätý Martin 
Volebná miestnosť: Materská škola, m.č. Svätý Martin
                                                                            (red)

OZNÁMENIE o čase a mieste konania volieb do Európskeho parlamentu

Vyše 30 litrov krvi
pre pacientov

nemocnice v Ružinove
94 občanov bolo ochotných darovať krv na 
výzvu Miestneho spolku Slovenského Červe-
ného kríža v Senci 13. mája. K prvému odbe-
ru krvi prišli šestnásti, zo zdravotných a iných 
príčin nemohlo krv darovať až 19 prítomných. 
Podmienku pre udelenie bronzovej plakety 
MUDr. Janského svojím desiatym odberom 
krvi splnili Nora Csukaová a Ivan Dugovič, 
striebornej Jaroslav Šebo a Štefan Šulák.

13. mája 2004 darovali krv bezplatne:
Zuzana Árvová (3), Dušan Bedeč (1), 
Michal Bogyai (2), Miloš Borovský (1), 
Stanislav Botka (64), Lucia Brezovská 
(1), Alexander Brnčal (15), Pavol Bu-
čan (1), Tomáš Bulavčiak (6), Imrich 
Csenkey, st. (46), Imrich Csenkey, ml. 
(2), Jozef Czinege (45), Nora Csukao-
vá (10), Anton Časný (30), Ján Dolák 
(18), Ivan Dugovič (10), Ján Duraj (45), 
Jozef Ďuriš (34), Pavol Ďuriš (6), Lenka 
Ďurišová (32), Ing. Anna Ďurišová (36), 
Milan Ferenci (76), Martin Ferrai (1), 
Valentín Gergely (37), Viera Guldanová 
(36), Koloman Harangozó (15), Zsolt 
Harangozó (7), Peter Istenes (1), Štefan 
Juhász (25), Jana Karasová (2), Monika 
Kemenyová (17), RNDr. Marta Klechová 
(6), Jaroslav Kováč (73), Mgr. Ondrej 
Koreň (19), Ján Kostka (89), Karol Ku-
rucz (21), Zsolt Kürthy (1), Viola Kválová 
(31), Adrián Labuda (14), Ladislav Laki 
(1), Emil Lancz (70), Alexander Lelovics 
(2), Michal Loczi (6), Robert Matúš (22), 
František Mészároš (24), Imrich Mészá-
roš (31), Eva Meszárošová (3), Ladislav 
Molnár (57), Lehel Morvai (5), Ladislav 
Nagy (15), Silvia Nagyová (1), Milan 
Novák (37), Peter Piroška (8), Stanislav 
Plutko (1), Patrik Pomšahár (12), Mária 
Práznovská (34), Kamil Prvák, st. (16), 
Kamil Prvák, ml. (2), Ladislav Regec (1), 
Jaroslav Skácel (3), Anna Skácelová (6), 
Ján Szakál (22), Vojtech Szakál (37), Jo-
zef Skurák (22), František Smolko (41), 
Andrea Surovcová (2), Marcela Surovco-
vá (1), Jaroslav Šebo (20), Štefan Šulák 
(20), Alena Šuleková (1), Gabriela Šušlo-
vá (12), Rudolf Švec (55), Jozef Uherčík 
(41), Karol Vavro (1), Marta Víghová (3), 
Pavol Vojčák (54), Ľuboš Žilinec (16).

Všetkým darcom vyslovujeme poďakovanie 
za ich nezištný vzácny dar - dar krvi.      MG
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Sencu chýba námestie alebo centrálne miesto na 
stretávanie ľudí, zhodli sa na tom účastníci debatného 
večera Perspektívy výstavby mesta Senec. Zorganizo-
vala ho Komisia výstavby pri Mestskom úrade v Senci. 
Stretnutie, ktoré viedol šéf komisie a poslanec Gašpar 
Józan, prilákalo do kultúrneho strediska v sobotu 22. 
mája niečo cez dvadsiatku občanov, no nakoniec sa 
diskutovalo na danú tému vyše dve hodiny. K aktuál-
nemu stavu, budúcom rozvoji či vízii výstavby mesta 
sa vyjadrili vedúci odboru životného prostredia MsÚ 
Karol Czére, vedúci oddelenia územného plánovania Ing. 
Arch. Karol Križko a hlavný architekt Senca Ing. Arch. 
Ladislav Prekop. Popoludnie nielen divácky sledoval 
primátor Karol Kvál a jeho zástupkyňa Helena Nemcová, 
zúčastnili sa ho poslanci Ján Maglocký a Peter Zváč. 
Niektoré ďalšie pripomienky a návrhy občanov, ktoré 
sme zachytili na verejnom stretnutí Perspektíva vý-
stavby mesta Senec:
- riešiť nedostatok zelene v meste
- nechať vypracovať urbanistickú štúdiu pre centrum, 
aby sa jeho rozvoj nedial živelne
- po odsťahovaní autobusovej stanice na Nám. 1. mája 
vytvoriť z uvoľneného priestranstva námestie z mul-

tifunkčným využitím na stretávanie sa ľudí, konanie 
akcií a podujatí, napr. tiež vianočných trhov
- pod námestím vytvoriť podzemné, platené garáže
- v centre vybudovať novú dominantu
- zachovať historické dominanty Senca s akcentom 
na synagógu
- otvoriť už existujúci, ale nevyužitý park v amfiteátri 
pre matky s deťmi
- zvýšiť počet ihrísk pre deti v meste
- výrazne rozšíriť možnosti zábavy a športovania na 
Slnečných jazerách – viac ihrísk v areáli, miesta pre 
atrakcie - jazda na koni, minigolf, cyklistická dráha, 
atď.
- vybudovať na severe Slnečných jazier uzavretú 
ohraničenú plochu, kde by mohli byť koncerty a iné 
podujatia pre mladých ľudí (priestory amfiteátra 
sú nevhodné), aby zvuková kulisa nerušila ostatné 
obyvateľstvo
- vybudovať pešiu zónu na mieste, kade kedysi viedli 
koľajnice z mlyna
- vybudovať novú vyhliadkovú vežu na ostrove na 
Slnečných jazerách
- zlikvidovať objekt bývalých uholných skladov     (kd)

Verejnosť o perspektívach výstavby mesta Senec
Kradneme si krásu
Verejnej zelene je v Senci stále málo – uvádza-
jú kritici. Pravda je však krutá, v Senci sa snažiť 
o jej zveladenie niekedy nevypláca a často sa 
stáva len zbytočne vynaloženou námahou. Tí, 
čo sadia kvety či dreviny na verejne prístup-
ných priestranstvách, majú svoje skúsenosti. 
V parku na námestí zmizlo niekoľko desiatok 
čerstvo vysadených kvetov, z okolia novopos-
tavenej telocvične na „Slávii“ ukradli asi 30 tují, 
každú jar sa zlodeji kvetov vracajú na senecký 
cintorín. Je logické, že mesto či jednotlivci, kto-
rí do výsadby investujú financie, sa môžu cítiť 
bezmocne a znechutene.                           (red)

D  O  K  E  D  Y

Stromčeková mobilizácia 
Jarný projekt Mestské úradu v Senci zaznamenal 
enormný úspech. Mladé stromčeky, ktoré vybavil 
primátor Karol Kvál pre oživenie zelene v Senci zdar-
ma, rozchytali Senčania v priebehu hodín. Krátko pred 
vyjdením čísla si odniesli z úradu asi 750 ihličnatých 
stromčekov. „Keby sme ich mali 5 tisíc, minú sa 
okamžite všetky,“ komentovali akciu pracovníci úra-
du. Ľudia, ktorí prejavili záujem postarať sa o výsadbu 
a ďalšiu starostlivosť, si odnášali dreviny s rôznymi zá-
mermi – vysadiť ich na sídliskách, na priestranstvách 
okolo škôl, ale i v privátnych záhradách. Organizačný 
odbor MsÚ v tejto súvislosti žiada občanov, aby nízke 
stromčeky po výsadbe riadne označili. V čase kosenia 
mesta by vynaložená snaha zveladiť mestskú zeleň 
mohla vyjsť nazmar.                                              (kd)

Stavanie mája
Mestský úrad Senec a ľavicové strany SDĽ a SDA 
nadviazali na tradície našich otcov a v predvečer 
prvého mája postavili statný máj ako symbol lásky 
a jari pre všetky devy v našom meste. Nie nadarmo 
sa hovorí “Čím vyšší máj, tým väčšia láska”. Senec 
má jeden z najvyšších májov a organizátorov tým len 
potvrdzujú svoju lásku k tomuto mestu. Máj pokrs-
tili prednosta mestského úradu Henrich Polakovič, 
Dr. Milan Benkovský (SDA), Dr. František Borka (SDĽ) 
a Pavol Grone.                                                      M.B.

Jablko-citrón očami detí
Bol teplý pondelok, keď sme sa dozvedeli, že sme boli 
vybraté do dopravnej akcie „Jablko – citrón“. Už sme sa 
nevedeli dočkať rána a prežiť v kľude ešte päť hodín. Zo 
šiestej hodiny nás vypýtali ujovia policajti. V utorok sa 
nanešťastie ochladilo, ale trpezlivo sme čakali v chlad-
nom vestibule našej školy na Tajovského ulici. Toto dlhé 
čakanie sa oplatilo. Všetkých nás vyzdvihli dve tety, 
ktoré prišli autom a odviezli nás na benzínovú pumpu. 
Bola s nami aj pani vychovávateľka Renáta Vinczeová. 
Bolo nás spolu jedenásť. Na dohodnutom mieste nás 
čakali policajti, ktorá nás poslali k poslednému domu na 
Bratislavskej ulici. Po chvíľke tam prišli aj oni. O niekoľko 
metrov pred nami stálo auto s radarom. Policajti v aute 
s radarom mali vysielačky, ktorými sa dorozumievali 
s našimi, už teraz „kamošmi policajtmi“ a zastavovali 
nám autá. My sme kontrolovali, či majú vodiči všetko 
v poriadku a podľa toho sme ich aj odmeňovali. Ak bol 
vodič vzorný, dostal jablko, ak bol neporiadny citrón. 
Moja kamarátka a ja sme neboli veľmi spokojné so sprá-
vaním vodičov, lebo sme rozdali deväť citrónov a dve 
jablká. Pri odovzdávaní jablka sme vodičom poďakovali 
za bezpečnú jazdu. Takíto vodiči myslia aj na nás, deti. 
Berú do úvahy, že sme niekedy rozbehané. Zabudneme 
sa občas poriadne pozrieť na cestu, či môžeme prejsť, 
alebo nám hrozí nebezpečenstvo. Citrón bol výstrahou 
pre toho vodiča, ktorý nedodržiaval celkom pravidlá 
cestnej premávky a niekedy až ohrozoval ľudí na ceste. 

Pri odovzdávaní citróna sme poprosili vodičov, aby jaz-
dili opatrnejšie, veď možno aj oni majú, alebo budú mať 
deti. Mnoho vodičov bolo touto akciou prekvapených. 
Jeden vodič si dokonca aj chybu priznal a na naše veľké 
prekvapenie zjedol pred našimi očami celý citrón, ktorý 
za svoju jazdu dostal.
Aby nás ujovia vodiči ľahko spoznali, dostali sme na túto 
akciu jednotné tričká, ktoré sme si mohli nechať. Veľmi 
nás to potešilo. Tento deň, aj keď nám slnko nesvietilo, 
bol pre nás veľmi poučný. Zistili sme, aké dôležité sú 
takéto kontroly na cestách a k čomu vlastne vedú. Vedú 
k našej bezpečnosti!
                      Zuzana Miháliková a Martina Cveková
                      žiačky 4.D triedy ZŠ Tajovského v Senci

Prijmeme pracovníčky a brigádnikov do bufetu na Slnečných jazerách. Tel.: 0903 41 33 58.
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Spolok seneckých podnikateľov prišiel 
s nápadom zorganizovať súťaž vo varení 
gulášu. Z myšlienky vytvoril 8. mája  spo-
ločenskú udalosť. Vyše tridsať súťažných 
tímov na Slnečných jazerách – juh vytasila 
kotly, ingrediencie a dávku svojho kuchár-
skeho umenia. Medzi súťažiaciami sme 
videli ostrielaných matadorov so zbierkou 
diplomov, červený tím potápačskeho 
klubu Piccard, veľa poľovnícky odetých 
kuchárov, družstvo s bývalým viceprimá-
torom Ladislavom Nádaským či tím Chor-
vátskeho Grobu so starostom Štefanom 
Balaškom. Do súťaže sa prihlásili kuchári 
z Čiech i Maďarska. Družstvá odštartovali 
o 10.00 h, zatiaľ čo sa pomedzi dymiace 
kotle prechádzal moderujúci Ivan Vojtek, 
ml. Na varenie mali všetci štyri hodiny. Podaktorí ne-
dočkavci si krátili čakanie ochutnávaním nesúťažných 
gulášov. Absolútnym víťazom gulášparty sa nakoniec 
stalo trio Bernard Stolárik, Tibor Gottschall a Štefan 
Posert s netradičnou pochúťkou z pštrosieho mäsa. 
Zabodovalo Poľovnícke združenie Svätý Martin, ktoré 
v zložení Michal Varga, Miroslav Vitek a Štefan Kováč 
skončilo druhé. Ján Topor, Ladislav Fuliér a Pavel Str-
nadek obsadili tretie miesto s výtvorom, ktorý nazý-
vali certifikovaný guláš. O víťazovi rozhodla odborno 
– laická porota v zložení Robert Madarász (Bistro 
Robin), Pavol Čičmanec (predseda Živnostenskej 
strany SR) a členovia Spolku seneckých podnikate-
ľov. Po ukončení súťaže hrala na dobrú chuť divákom 
dychová hudba Senčanka. Podujatie, ktoré sa konalo 

pod patronátom primátora Senca Karola Kvála, spon-
zorovala poisťovňa Generali. Primátor K. Kvál prispel 
k organizácii podujatia i finančne, čiastkou zo svojej 
mesačnej mzdy. Výťažok z predaja súťažných gulášov 
doplnený finančným príspevkom Spolku seneckých 
podnikateľov poputoval na dobročinné účely. Využiť 
ho tak môžu senecké hendikepované deti. 10-tisícové  
čiastky osobne predal rodine Algayerovej a Košíkovej 
viceprezident Spolku seneckých podnikateľov Tibor 
Labuda. Finančnej výhry z podujatia sa vzdali tiež 
všetky umiestnené trojice a v budúcnosti sa použijú 
na podobný účel. „Treba poďakovať všetkým tým, kto-
rí k organizácii dobročinnej akcie prispeli,“ doplnil pre 
Senčan  druhý muž Spoku seneckých podnikateľov 
Tibor Labuda.                                                       (kd)

Seneckí podnikatelia otvorili tradíciu májovej gulášparty Poďakovanie
Cesty osudov nemáme vo svojich rukách, nie sme jas-
novidci, nikdy nevieme, čo sa môže stať – dobré, alebo 
zlé. Možno ide o súhru náhod, možno náhody vôbec 
neexistujú. Ale sú ľudia dobrí, zlí, múdri, zdraví, chorí, 
jednoducho s rôznymi kombináciami takých či onakých 
vlastností. Nikto nie je dokonalý a nikto nie je vševediaci. 
A preto je len na nás, ľuďoch, aký si urobíme svet, ako 
použijeme naše možnosti či schopnosti.
„Až vystúpiš na vrchol hory, spoznáš, že si osamelý,“ 
hovorí stará čínska múdrosť. Človek, ktorý kráča strmo 
k hore, stúpa po kvetinách, ničí kríky, je osamelý už pri 
výstupe. A o to viac je osamelý, keď vystúpi na vrchol 
- o radosť z výstupu sa nemôže s nikým podeliť, za se-
bou zanechal len púšť a smútok.
Ten, ktorý bude vystupovať pomaly, okľukami, tu pomô-
že, tu prehodí láskavé slovo, určite bude šťastnejší. Aj 
keby ostal na vrchole navždy opustený, bude vedieť, že 
dole pod sebou zanechal to dobré, čo vedel a čo v sebe 
mal.
Keď človek pomôže čo i len trošičku, zahreje ho to, 
rozveselí a dá mu to silu ísť ďalej, lebo nikto nevie, kedy 
bude potrebovať pomoc on, kedy sa nájde niekto, kto mu 
pomôže, aj keď to vôbec nemusí čakať. Ja len na ňom, 
ako sa rozhodne. Napriek tomu, ak dobrovoľne venuje 
svoj čas, energiu, schopnosti, financie alebo čokoľvek 
iného, aby niekomu pomohol, urobí veľa preto, aby sa na 
svojom kopci mohol cítiť šťastný.
Pre mňa a moju dcéru Barborku, sú práve takýmito ľuď-
mi, vážený pán primátor Ing. Karol Kvál a ľudia zo Spolku 
seneckých podnikateľov, ktorí nám nezištne pomohli 
finančnými darmi. Som si vedomá, že slovami sa naša 
vďaka nedá dostatočne vyjadriť, ale verím, že naše poďa-
kovanie príjmu, lebo je nekonečne úprimné. Ďakujeme.
                            Mária Algayerová s dcérou Barborkou

Séria seminárov vo finále
Mesto Senec zorganizovalo v spolupráci s družobným rakúskym Parn-
dorfom trojdielny seminár o kooperačných možnostiach podnikateľov 
našich miest. Prvý v Parndorfe i dva v Senci tvorili komplexy prednášok 
odborníkov na eurofondy a ekonomiky oboch krajín. Seminár pre Sen-
čan zhodnotila projektová manažérka Mestského úradu v Senci Nataša 
Urbanová a v ankete i jeho účastníci.

Nataša Urbanová, MsÚ Senec: 
Na seminári boli odprezentované prednášky s veľmi aktuálnou tématikou 
a myslím si, že v prípade, ak účastníci dávali na seminári pozor, mohli 
získať prehľad o štrukturálnych fondoch v SR a Rakúsku a možnostiach 
ich čerpania, informácie ohľadne možnostiach podnikania a finančných 
možnostiach slovenských podnikateľov v Rakúsku a naopak. Výstupom 
seminára však nemalo byť iba získanie vedomostí v tejto oblasti, ale aj 
nadviazanie partnerstiev medzi podnikateľmi zo Slovenska a Rakúska. 
Tento cieľ bol splnený len čiastočne, zatiaľ sa rysuje spolupráca medzi 
Hotelom Senec a parndorfskou spoločnosťou LO – feng shui. Črtala sa 
aj spolupráca v oblasti sociálnych bytov. Ostatní podnikatelia si vymenili 
len kontakty, ale užšiu spoluprácu zatiaľ nenadviazali. 

Tibor Meszáros, fi Atlas.sk: 
Seminár dal obrovský prehľad, čo sa týka fondov. To, či ich využijeme, je 
trošku diskutabilné, lebo trh si vytvára svoje možnosti, kde treba rýchlo rea-
govať na ponuku.  My ako menšia firma to berieme tak, že vieme, že takéto 
niečo existuje, kam sa máme v prípade záujmu obrátiť a ako to využiť.

Tibor Tóth, fi TGB-Plast: 
Aspoň stručný prehľad o rôznych druhoch fondov som získal. Či budú se-
neckí a parndorfskí podnikatelia spolupracovať je ťažké povedať, v tomto 
som skôr skeptický.                                                                                  (kd)

zaujímavú prácu
atraktívny príjem zodpovedajúci dosiahnutým výsledkom
systematické zaškolenie v problematike stavebného
sporenia a spôsobu predaja

Podmienky:

Ponúkame:

Písomnú žiados so struèným životopisom
a fotografiou zašlite na adresu:

Regionálna poboèka Prvej stavebnej sporite3⁄4òe, a. s.
Andrea Belánska

Bajkalská 30, 829 48 Bratislava

poradcov stavebného sporenia

minimálne stredoškolské vzdelanie
komunikatívnos, kreativita, podnikavos
vysoké pracovné nasadenie
príjemné vystupovanie
živnostenský list

Regionálna poboèka
Prvej stavebnej sporite3⁄4ne, a. s., v Bratislave

h3⁄4adá pre oblas Trnava a okolie

„Tento dokument bol vyprodukovaný s finančnou pomocou Európskeho 
spoločenstva. Názory vyjadrené v ňom sú názormi 
mesta Senec a nemôžu byť preto žiadnym spôsobom 
brané tak, že odrážajú oficiálny názor Európskeho 
spoločenstva“.
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Medzinárodný letný open – air rockový festival Mas-
ters of Rock sa tohto roku koná aj na Slovensku. Mí-
ľovými krokmi sa blíži udalosť leta, ktorá sa uskutoční 
v areáli Slnečných jazier v prázdninovom prostredí 
mesta Senec v dňoch 2.-3. júla 2004.
Organizátori, umelecká agentúra Pragokoncert 
a agentúra Vivien, chystá pre všetkých návštevníkov 
festivalu mnoho noviniek a prekvapení! O zabezpe-
čení služieb pre návštevníkov nebude núdza. V areáli 
festivalu („piata pláž“ Slnečných jazier) i mimo neho 
bude množstvo posedenia, odpočinku a relaxu, rov-
nako ako obrovský priestor pre najlepšie vychutnáva-
nie si jednotlivých koncertných predstavení festivalu. 
Čerstvou novinkou je vybudovanie Autogramiádovej 
stage. V tomto veľkom stane bude počas celého 
festivalu prebiehať autogramiáda účinkujúcich hviezd 
a ich osobných stretnutí s fanúšikmi. Ich program 
bude pevne stanovený a návštevníci budú presne 
vedieť, kedy sa môžu stretnúť so svojím idolom 
z Helloween alebo inej kapely na festivale. O zábavu 
sa okrem nich postarajú také perly svetových pódií 
ako švédski Europe, ktorí zaznamenávajú na Mas-

ters of Rock najväčší a najočakávanejší comeback 
roku, legendárny Helloween a ich speedmetalová 
smršť, slávny a v poslednej dobe mnoho diskutovaný 
Stratovarius z Fínska, ktorá sa na festivale, napriek 
všetkým problémom a zlým jazykom, predstaví vo 
svojej pôvodnej a najslávenejšej zostave s majstrom 
spevákom Timom Kotipeltem, fínski The 69 Eyes, 
Nemci Pink Cream 69 a ohniví showmani In Extremo, 
Desmod, Olympic, Tři Sestry, Divoký Bill, Arakain 
a mnoho ďalších ako z českej, tak i slovenskej domá-
cej špička i zo zahraničia. Viac informacií najdete na 
www.mastersofrock.sk. Sledujte všetky novinky na 
stránkach našich novín, kde Vás budeme informovať 
o priebehu príprav festivalu, aký Slovensko ešte nevi-
delo.                                                                    (red)

Piatok
13:30 – 14:05  Vindex (SK)
14:20 – 14:55  Apple Juice (CZ)
15:10 – 15:45  E!E (CZ)
16:05 – 16:50  Kurtizány z 25. avenue (CZ)
17:10 – 17:55  Visions of Atlantis (Aut)

18:15 – 19:00  KJU: (Ger)
19:20 – 20:10  Divokej Bill (CZ)
20:30 – 21:20  Arakain (CZ)
21:40 – 22:30  Tři Sestry (CZ)
23:00 –   0:15 Europe (Swe)
  0:45 –   2:00 Stratovarius (Fin)

Sobota
  9:00 –   9:35  Žirafa (CZ)
  9:50 – 10:30  Fleret (CZ)
10:45 – 11:25  Grexabat (SK)
11:40 – 12:20  Brouci (SK)
12:35 – 13:25  Vypsaná Fixa (CZ) 
13:40 – 14:30  Kiss Forever Band (Hun)
14:45 – 15:35  Desmod (SK)
15:50 – 16:40  Wouhout (CZ)
17:00 – 17:50  Olympic (CZ)
18:10 – 19:00  Sekta Core (Mex) 
19:30 – 20:45  Pink Cream 69 (Ger)
21:15 – 22:30  The 69 Eyes (Fin)
23:00 –   0:15  Helloween (Ger)
  0:45 –  2:00  In Extremo (Ger)

Veľký letný festival Masters of Rock 2004 je pred dverami
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Tanečná show GASP, ktorú pôvodne odpremiérovali 
pre Divadlo Aréna, sa chystá na pódium seneckého 
amfiteátra. Dielo známeho choreografa Jána Ďurovčí-
ka tu autori zreprízujú v utorok 20. júla.  Predstaveniu 
predchádza povesť šialeného tempa v podaní najzná-
mejších a najlepších tanečníkov Slovenska. Čo si pod 
pojmom GASP máme predstaviť a čo mu prinesie 
otvorená scéna v amfiteátri, nám povedal samotný 
Ján Ďurovčík.

GASP je tanečná show, sú 
tam prvky stepu, hip – hopu, 
rock&rollu a  špeciálne veci, 
ktoré robia len slovenskí ta-
nečníci - hra na kelniach, hra 
na fúrikoch, rock&roll na leše-
ní. Od amfiteátra si sľubujeme 
úžasnú letnú atmosféru. GASP 
nechce niesť vážne posolstvo, 

je to o zábave a užasnutí nad výkonmi tanečníkov.
Prídete sa osobne pozrieť do Senca?

Normálne nechodím, ale určite sa zúčastním prí-
prav, pretože pôjde prvýkrát o takýto veľký open-air. 
V okolí Senca sme ešte nehrali a bol veľký záujem, 
to už mám vysondované, takže odskúšame jedno 

predstavenie a verím, že 
naňho príde do 2 tisíc ľudí. 
Dúfajme, že to tak bude.
Vaša tanečná show údajne 
ide v šialenom tempe, 
chcete unaviť divákov?

GASP vznikol s tým, že 
sa zahrá 17 predstavení. 
Na prvom turné urobil 40 
predstavení, pretože skoro 
v každom meste pridával. 
Na druhom turné odohrali 
10 repríz a už dávno sme 
nemysleli, že ho budeme 
hrať. V Divadle Aréna sme 
ho zahrali 15-krát. To je 
odpoveď na vašu otázku. 
Reakcie ľudí sú neuveriteľ-
né. Naopak, tých ľudí ženú 
dopredu. Už v tejto chvíli 
je to najúspešnejšie divadelné predstavenie tejto 
sezóny. Ľudia rozhodli.
Pre divákov je GASP zábava, pre tanečníkov náročná 
drina?

Podľa odborných kritikov po-
dávajú tanečníci nadľudské 
výkony. Tým, čo predvádzajú 
na scéne, privádzajú divákov do 
varu. Päť ľudí vôbec nezíde z ja-
viska hodinu a dvadsať minút. 
Premiéra bola vlani v septembri, 
vyvíjalo sa predstavenie nejakým 
spôsobom?

Je tam veľký podiel komunikácie 
s ľuďmi, ktorá spočíva v impro-
vizácii, niekedy diváci aj účinku-
jú. Takže predstavenie sa vyvíja 
vždy podľa atmosféry, ktorú si 
diváci v tej chvíli vytvoria. Pred-
stavenie má svoj vlastný život 
s každým jedným začatím.
Môže sa nám stať, že ku koncu 
budeme tancovať na pódiu...

Môže sa vám to stať nielen na 
konci, ale aj na začiatku, že sa 
ponúknete z fazuľovej polievky 

z kelne, môže sa vám stať, že budete zametať scénu, 
že si dáte borovičku. 

Ďakujem za rozhovor.                  Kristína Dugovičová

V júli open air tanečná show
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„RADOSŤ” MATKÁM
Je už akousi samozrejmou tradíciou, na ktorú si Sen-
čania zvykli, že spevácky zbor Radosť na Deň matiek 
daruje matkám hudobný darček. 
Tohoto roku oslavuje zbor 17 rokov svojho trvania. Len 
málokto si uvedomuje, aké ťažké a náročné je takéto 
teleso udržať v chode. Každý si zvykol na vysokú kvalitu 
tohto zboru a jeho interpretov. Posledné roky činnosť 
zboru výrazne ovplyvnil generačný problém. Väčšina 
starších interpretov pomaly odišla do života, ostalo ich 
len niekoľko. Pribudlo okolo 50 nových malých členov 
a týchto musel niekto do dnešnej kvality vypracovať. 
Pribudli noví nádejní malí sólisti – (Paťka Bujňáková, Ka-
rinka Krígovská, Dávid Hartl, Ivetka a Peťka Šípošové), 
ale aj starší ako Andrejka Szabová, Michela Voleková.
„Radosť“ na svojom poslednom koncerte na Deň matiek 
ukázala, že jej hudobná kvalita nielen že neklesla, ale ďa-
lej sa vyvinula. Príjemne ma prekvapilo, že dnes vie oslo-
viť veľmi širokú paletu poslucháčov od menej náročných 
až po tých najnáročnejších. Mali sme možnosť vypočuť 
si skladby od klasickej milej detskej piesne, až po veľmi 
dobre zaranžovaný a výborne intepretovaný spirituál 
v štvorhlasej sadzbe (Poď a vzdaj vďaku...) v interpre-
tácii Moniky a Lucky Vojtkovej, Márie, Moniky a Metoda 
Podolského. Bravo! Vidieť veľký nárast v interpretačnom 
prejave aj u pôvodných členov.
„Ježiš môj Ježiš“, pieseň a silná úvodná myšlienka 
tohto koncertu, ktorú brilantne zaspievali sólisti Janka 
Katonová (Farkašová), Lucka a Monika Vojtkové. Toto 
spevácke trio doprevádzala zaujímavá zostava, husle 
Ján Krígovský, kontrabas Metod Podolský, gitara 
Jakub Podolský a klarinet Martina Havranová. Aká 

príjemná zmena (!), namiesto syntetizérov, klasické 
akustické inštrumenty.
Na koncerte sa vo výbornej choreografii pani Krígov-
skej objavili dve tanečné čísla; detí a starších dievčat 
zo zboru.
Elena Príbelská v suverénnom podaní (žiadne neistoty 
ako pred rokmi) poslala darček (Lied und Csardas) 
hosťom z Nemecka.
Aj dramaturgia koncertu sa počas rokov vycibrila. 
Koncert slávnostne zakončila pieseň „Pokoj pre celý 
svet“, kde sa medzi ôsmimi sólistami predstavil aj 
baritonista Emanuel Debnár, ktorý tiež prijal pozvanie 
na účinkovanie.
Už 17 rokov vedie tento spevácky zbor pán František 
Podolský a darí sa mu napriek generačným (a iným) 
problémom udržiavať vysokú úroveň tohto zboru. Za 
tým sa ale skrýva tvrdá mravenčia práca tohto šéfa 
zboru a ľudí okolo neho. A tak aj jeho práca a práca jeho 
zverencov výrazne prispieva k dobrému menu nášho 
mesta. Tešme sa teda na nové hudobné prekvapenia na 
najbližšom (vianočnom) koncerte našej „Radosti”.

         Mgr. Miroslav Šúr, hudobný skladateľ a aranžér

Tak, ako každý rok, ani tento rok sa Deň matiek nezao-
bišiel bez účinkovania zboru Radosť. Už by to proste ne-
bolo ono. Deviaty máj privábil do seneckého kina mamy, 
babky, ako aj dedkov, ockov, kňazov a iných hostí.
Nedočkavosť divákov vystriedalo prekvapenie z úvod-
nej piesne „Ježiš, môj, Ježiš, ktorú v cigánskom ryt-
me profesionálne naspievali Monika, Lucia a Janka. 
Hudobný doprovod bravúrne zvládli J. Krígovský, M. 
Podolský, J. Podolský a M. Havranová. 
V temperamentnej a hlavne novej atmosfére sme ostali po 
celý čas vystúpenia Radosti. Speváci sa striedali so spe-
váčikmi, tance so sólo spevákmi. Nechýbal ani slávnostný 
príhovor primátora Ing. K. Kvála. Spestrením bolo i slovo 
moderátora, mladého študenta 5. ročníka VŠMU Michala 
Kubovčíka Ten humornými vstupmi typu: „Ktoré je najsil-
nejšie víno – omšové, pretože jeden ho pije a všetci spie-

vajú,“ nevtieravo bavil divákov počas krátkych vstupov. 
O tom, že nový choreografický duch vládne v zbore 
sme sa mohli presvedčiť v ľudovom tanci malých 
detí a či v čierno – bielom prevedení mládežníkov, 
ktorí vyburcovali divákov k aplauzu. Opakovaným 
potleskom odmenili aj sólo spevákov Elenu, Janku, 
Dávida, Andreu a skvelú M. Vojtkovú. 
Všetko však má svoj začiatok i koniec. Tak, ako 
kolobeh života (tu mal M. Kubovčík vhodný príklad: 
Čo je kolobeh života- mamy privedú deti na svet, oni 
ich privedú do hrobu (babkina múdrosť). I spomínané 
vystúpenie malo svoj začiatok a koniec.
Piesňou Pokoj pre celý svet sa v siedmich jazykoch 
zbor Radosť s roztlieskanými divákmi rozlúčil. Bolo to 
milé a nezabudnuteľné nedeľné popoludnie.
                                                                    MonŠkov

Repertoár zboru Radosť v novom šate

Majáles dôchodcov
Spoločenský život seneckých dôchodcov 
neutíchol ani v máji. Miestna organizácia 
Jednoty dôchodcov zorganizovala pre svojich 
členov majáles. Pri dychovej šestke Trnavan si 
mohla v stredu 26. mája oddýchnuť vyše stov-
ka seniorov. Spoločenské posedenie otvoril 
predseda seneckej Jednoty Vladimír Kopecký 
a členov organizácie prišiel pozdraviť primátor 
Senca Karol Kvál.                                      (kd)

Pozvánka na Deň otvorených 
dverí v ZUŠ

Za desaťročia  svojej existencie odchovala Zá-
kladná umelecká škola v Senci už veľa profe-
sionálov, ale aj veľký počet ľudí, ktorí sa vďaka 
tejto škole naučili vnímať umenie – hudobné, 
výtvarné, divadelné ši tanečné. Každý rok 
desiatky žiakov absolvujú umelecké vzdeláva-
nie a opúšťajú školu a  prenechávajú priestor 
nastupujúcej najmladšej generácii. Ak máte 
doma malého žiačika a nie je vám celkom 
jasné zameranie umeleckej školy a neviete si 
predstaviť, ako vyzerá vyučovanie, pozývame 
vás na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude 
konať   8. júna 2004  v čase – 14.00 – 17. 00 
h. v priestoroch ZUŠ na Fándlyho ulici č. 20. 
Počas tohto času sa môžete voľne pohybo-
vať v priestoroch školy, navštíviť vyučovanie 
v jednotlivých odboroch (hudobný, výtvarný, 
tanečný a literárno-dramatický). Na vašu náv-
števu sa  tešia pedagógovia a žiaci ZUŠ v Sen-
ci.                                     Vedenie ZUŠ Senec

Pozvánka na keramické trhy
Na Radničnom námestí v Pezinku sa budú 11. 
až 12. júna konať Keramické trhy. Otvorené 
budú pre keramikov so živnosťou, amatérom 
I pre slobodné povolania. Cieľom 1. Ročníka 
podujatia je propagovať a prezentovať kera-
mické remeslo za účasti keramikov z celého 
Slovenska I Českej republiky. Sprievodnými 
podujatiami sú súťaže v keramickej tvorbe na 
zadanú tému či v točení kruhu.                  (po)

V Millenium Tower Gallery
Senčanka 8-ročná Barborka Algayerová pozý-
va na výstavu svojich obrázkov pod názvom 
„Darujem Vám slniečko“ vo výstavnej sieni 
Millenium Tower Gallery v Polus City Center. 
Expozícia potrvá do 1. júla 2004.             (red)

Pani Anna Lieskovská, vedúca Mestskej knižnice v Sen-
ci, v spolupráci s kníhkupectvom Effect, pripravila 12. 
mája ďalšie z tradičných podujatí, ktoré sa konajú raz 
mesačne pre čitateľov knižnice, ale i pre široký okruh 
občanov Senca i okolia. Tentoraz medzi nás zavítal 
popredný slovenský prozaik, publicista a bývalý politik 
Ľuboš Jurík. Napriek neveľkému počtu návštevníkov, 
alebo možno aj vďaka tomu, sa beseda niesla vo veľmi 
príjemnej atmosfére, miestami zachádzala k žoviálnemu, 
odľahčenému tónu rozhovoru. Z monológu spisovateľa, 
spomínajúceho na svoju mladosť i začínajúcu spisova-
teľskú dráhu, vznikol dialóg, kde padali otázky o zákulisí 
vysokej politiky. Pán Jurík nebol vôbec skúpy na slovo, 
i keď sa priznal, že doma naňho čakajú priatelia, ktorí 
netušili,že má nejaký program a on nemal to srdce, aby 

ich pustil domov. Dozvedeli sme sa, čo-to o praktikách 
bývalých i terajších predstaviteľov, s ktorými niekoľko 
rokov prichádzal do styku. Nedokázal sa však stotožniť 
s ich názormi a odišiel radšej do ústrania. Vypočuli sme 
si aj niekoľko úsmevných príhod, jednou z nich bolo 
aj stretnutie s nositeľom Nobelovej ceny za literatúru 
– Saulom Bellowom. Ľuboš Jurík napísal viacero ro-
mánov, z ktorých väčšinu má MsK v Senci vo svojom 
fonde. Milo nás prekvapil, keď nám svoje najnovšie diela 
venoval. Kto by sa chcel zoznámiť s tvorbou tohto zaují-
mavého umelca, má možnosť navštíviť nás v pracovných 
dňoch – okrem stredy – od 9.00-18.00. Zápisné pre do-
spelých je 100 Sk, pre mládež do 18 rokov a dôchodcov 
50 Sk. Srdečne vás pozývame a tešíme sa na vašu učasť 
na našich ďalších podujatiach.                              (jarm)

Beseda so spisovateľom Ľubošom Juríkom 
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1. máj 2004. Naše mesto Senec si pripomenulo 
vstup do Európskej únie práve v rámci Dní mesta 
Mosonmagyaróvár. Tanečný súbor Mestského kultúr-
neho strediska ESO vystupoval v družobnom meste 
Senca v Mosonmagyaróvári, ktoré oslavovalo svoje 
650-ročné výročie vzniku a vstup Maďarska do EÚ 
a tiež pripravili veľkolepé programy pre obyvateľov 
i pre návštevníkov mesta.  
V amfiteátri Wittmann-parku zahájilo Senecké ESO 
programy družobných miest Mosonmagyaróváru. 
Mladí tanečníci zo Senca upútali pozornosť početného 
obecenstva a s hodinovým tanečným programom 

privolali návštevníkov aj od stánkov  s občerstvením. 
Úspech všetkých skladieb bol jednoznačne vyjad-
rený  veľkým potleskom. Tanečníci boli veľmi dobrí, 
bolo vidieť, s akou radosťou rozdávajú svoje tanečné 
umenie. Hostitelia sa snažili prekonať všetky technické 
ťažkosti, vyriešiť problémy, ktoré sa vyskytli s vystú-
pením početného súboru. Vynaliezavosťou a zásluhou 
vedúcej súboru  Ľudmily Tóthovej sa podarilo predviesť 
všetkých dvanásť skladieb. Po skončení programu sa 
tanečníci tešiaci veľkému úspechu  rýchlo prezliekli 
a nastúpili do autobusu. Čakalo ich príjemné pohoste-
nie v jedálni Hotela Korvin. Môžeme povedať, že súbor 
ESO sa úspešne predstavil v Mosonmagyaróvári, kde 
ich očakávajú aj v budúcnosti.                               (pm)

Tanečný súbor ESO v Mosonmagyaróvári

„Tento dokument bol vyprodukovaný s finančnou 
pomocou Európskeho spoločenstva. Názory 
vyjadrené v ňom sú názormi mesta Senec 
a nemôžu byť preto žiadnym 
spôsobom brané tak, že 
odrážajú oficiálny názor 
Európskeho spoločenstva“.

SMŠ na Fándlyho ulici začala písať svoju históriu 1. sep-
tembra 1994 ako 9. súkromná MŠ na Slovensku. Napriek 
nemalým problémom si získala svojich priaznivcov. Ten-
to školský rok ju navštevuje 26 detí vo veku 2-6 rokov, 
ktoré sú rozdelené do dvoch tried. O svojich zverencov sa 
starajú pedagogické pracovníčky, ktorých láskavý prístup 
a porozumenie pomáhajú dotvárať radostnú atmosféru 
v rozprávkovom prostredí, kde deti každý deň prichádzajú 
s úsmevom a očakávaním. Šťastné deti a spokojnosť ro-
dičov sú odmenou pre zriaďovateľky SMŠ Ivetu Alfonzovú 
a Alenu Magdolenovú. Okrem toho v tom istom čase jako 
SMŠ vznikli aj jazykové kurzy anglického a nemeckého 
jazyka, ktoré prispievajú k vzdelanosti nielen detí ale aj 
mládeže a dospelých občanov Senca a okolia.  
15. mája oslávila SMŠ a Jazykové kurzy svoje 10.naro-
deniny na Jubilejnom plese v Hoteli Senec. Ples bol za-

hájený vystúpením tanečnej skupiny Eso pod vedením 
Ľubice a Zuzany Tóthovej. Po slávnostnom príhovore 
zriaďovateliek SMŠ I. Alfonzovej a A. Magdolenovej sa    
k hosťom prihovorila a predniesla prípitok predsedníčka 
RA p. Grancová. Veľkým potešením bolo, že sa plesu 
zúčastnili nielen súčasní rodičia, ale aj rodičia detí, ktoré 
boli pri jej zrode. Úsmev na tvárach rodičov a milé spo-
mienky vyvolala prehliadka kroniky SMŠ. K skvelej ná-
lade prispela výborná muzika a bohatá tombola. Aj touto 
cestou chceme poďakovať všetkým sponzorom. Polnoc 
patrila fanfáram a sfukovaniu narodeninovej torty. Každý, 
kto mal chuť si mohol pomaškrtiť. Rodičia a hostia sa 
rozchádzali až nad ránom a nám zostáva iba konštatovať, 
že oslava 10. narodením sa naozaj vydarila. 
                      Iveta Alfonzová, Alena Magdolenová 
                      Zriaďovateľky SMŠ a Jazykových kurzov

Súkromná MŠ oslávila 10. výročie

Štyri tanečníčky Súkromnej základnej umelec-
kej školy Renaty Madaraszovej preleteli v máji 
európskymi scénami. Scénické tance kombi-
novali s piesňami bratislavského speváckeho 
zboru Cannens. Na začiatku dobývali spoločným 
programom publikum v Nemecku. V Bochume 
a Essene koncertovali predovšetkým v kosto-
loch. Nasledovala dlhšia štácia vo Švédsku. Naj-
prv mesto Astorp, no ťažiskom celého dvojtýž-
dňového programu mal byť festival súkromných 
základných umeleckých škôl vo švédskom Mal-
mö. Spolu so Senčankami a ďalšími súbormi zo 
Slovenska, zväčša folklórnymi, tu svoje umenie 
prezentovalo dovedna 25 krajín. „Švédski diváci 
boli spokojní, mali sme aj tri koncerty za deň. Aj 
vo švédskych školách, v  katolíckych i evanje-
lických kostoloch, kultúrnom dome,“ hodnotila 
účinkovanie na festivale, ktorého sa zúčastnilo 8 tisíc 
žiakov, riaditeľka seneckej SZUŠ Renata Madarászová. 
Určitý čas pobudli na švédskych základných školách, 
dievčatá sa zapojili do bežného dňa. Vyskúšali si švéd-
sky model vyučovania – od technických predmetov až 
po jazyky. „Boli sme v hudobnej triede, kde sa žiaci 
neučili spievať pesničky, ale hrať na hudobných nástro-

joch,“ prekvapila jednu z tanečníčok hudobná výchova. 
Európsku túru seneckej SZUŠ uzavreli vystúpenia 
v dánskej metropoly Kodaň. Po Vianočnom koncerte 
v Obecnom dome v Prahe, kde tanečníčky zo Senca 
vystupovali pred prvou dámou krajiny Líviou Klausovou, 
a vianočnom koncerte v Rakúsku išlo o tretiu zahranič-
nú cestu SZUŠ za posledný polrok. V najbližšej dobe 
sa Senčanky tešia na ďalšie vystúpenia, pozvanie pri-

jala škola do ukrajinského Užhorodu, do Anglicka a na 
festival v Poľsku, na ktorý pocestujú všetci žiaci školy. 
Senecká SZUŠ nie je dotovaná z rozpočtu mesta, všetky 
zahraničné cesty, na ktorých reprezentuje mesto Senec, 
si hradia deti sami a škola. Senčania budú môcť žiakov 
SZUŠ R. Madarászovej najbližšie vidieť 11. júna o 18.00 
h v Kultúrnom dome na prvom absolventskom koncer-
te.                                                                          (kd)

Prijímačky do SZUŠ
Prijímacie skúšky do Súkromnej základnej umeleckej 
školy R. Madaraszovej na školský rok 2004/05 budú 
14., 16. a 21. júna 2004 od 14.00 h do 18.00 h v sídle 
školy na Kollárovej ulici 23 (budova MŠ). Zápis bude do 
tanečného, hudobného (klavír, flauta, gitara, spev) a vý-
tvarného odboru.                                                   (red)

SZUŠ na turné Nemecko, Švédsko, Dánsko

Csoda kell
Csoda kell – a váltó célba érjen,
csoda kell – a nép kapjon,ne kérjen,
csoda kell – elég a rosszból, elég,
csoda kell – amíg a hit el nem ég,
csoda kell – fényes, égő és szent igaz,
csoda kell – mert oly kevés a vigasz...
csoda kell – fárad a lélek, törik,
csoda kell – a rosszat rosszal ötvözik,
csoda kell – mert a kitartás remeg,
csoda kell – bősz a nagy ellensereg,
csoda kell – földi,tiszta,mindvég szent!
csoda kell – Uram! nehéz a kereszt!
csoda kell – áldott újkori csoda,
csoda kell – hogy ne felejtsünk soha!
csoda kell – mert úgy fogy el a sereg,
csoda kell – mert már az ember beteg!
csoda kell – bánat,fájdalom ellen,
csoda kell – hiszen rák ül a lelken,
csoda kell – ha kell,túlontúl gyorsan!
csoda kell – hisz reá várunk mostan,
csoda kell – ha tart a nappal, éjjel,
csoda kell – hisz öl a rossz vad kéjjel!
csoda kell – még nem látott, nagy, való
csoda kell – hű és megvigasztaló!
csoda kell - egek! adjatok csodát!
csoda kell – vessük el a bűn okát!
csoda kell – ember ne ölj embert,
csoda kell – műveljünk tiszta kertet!
csoda kell – ha kell, most legyen végre,
csoda kell – szülessünk jóra, szépre!
csoda kell – múlhatatlan és örök,
csoda kell – béke, nem éles török!
csoda kell – hogy tápláljon a gyökér,
csoda kell – mely mindennél többet ér!
csoda kell – gyógyír a fájó sebre,
csoda kell – ne legyen az ügy veszve!
csoda kell – csodák legnagyobbika,
csoda kell – harang, hit, bazilika!
csoda kell – hogy igaz legyen a szó,
csoda kell – végre hadd győzzön a jó!
csoda kell – örök, szent, tiszta csoda,
csoda kell – rútság ne legyen soha!
csoda kell – hadd legyen minden ember,
E csodával – Ember százezerszer!!!
                             Mgr. Katona Roland
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Apokalypsa cestou na Sv. Martin?
Tribúna Senčanov je rubrika obyvateľov nášho 
mesta, aby sa mohli vyjadrovať k veciam seneckým. 
Na cestu medzi mestom a mestskou časťou Svätý 
Martin nás pred časom upozornila naša čitateľka, 
počkali sme si na reakcie kompetentných, ktoré 
sumárne uverejňujeme.

S blížiacou sa jarou mnohí z nás pocítia túžbu vybrať 
sa do prírody. Všetkým, ktorých obľúbeným cieľom bol 
Svätý Martin, si dovoľujeme upozorniť, aby v záujme 
zachovania zdravia, ba dokonca holého života investo-
vali do celoodpružených bicyklov, chráničov lakťov, ko-
lenačiek a prilieb. Najlepšie je zadovážiť si celé brnenie. 
V opačnom prípade je pre nich martinská cesta životu 
nebezpečná. Autami sa vyberte iba v prípade, že máte 
nové tlmiče. Pešiakom odporúčam nasledovať okolie, 
ale neustále hľadieť pod nohy. Ľudia s ekologickým 
cítením by mali najprv navštíviť psychiatra, ktorý im 
predpíše antidepresíva. Krajina, kde namiesto listov vi-
sia zo stromov igelitky, slabším náturám môže spôsobiť 
šok. Tí, ktorí máte v pamäti peknú prímestskú prírodu, 
na tento smer radšej zabudnite a uchovajte si pekné 
spomienky na borovicový hájik = smetisko. Rada by 
som požiadala kompetentných o vyjadrenie. Vopred 
však upozorňujeme, že argument financie neobstojí. 
Daná situácia vzniká kvôli smetisku a to iste na novú 
prístupovú komunikáciu zarobí. Aká by mala byť cesta, 
po ktorej denne prejde množstvo veľkých, ťažkých 
smetiarskych áut? Mimochodom, za ich vodičov určite 
prijímajú zásadne vyslúžilých pretekárov F1.
Na záver mám jeden návrh v prípade, že sa nenájdu 
financie na novú cestu, vrelo odporúčam: Uvedenú 
lokalitu uzavrieť ako rezerváciu a podľa amerického 
vzoru môžu namiesto leteniek na Mesiac a iné planéty 
predávať vstupenky do apokalyptickej oblasti plnej 
mesačných kráterov v okolí najmodernejšej skládky 
komunálneho odpadu. Koľkej to vlastne generácie?
                                                     Anna Neszméryová

Ing. Gabriel Klokner, konateľ spoločnosti 
SOBA: 
Kritická poznámka (glosa, fejtón či sci-fi?) napísaná 
Annou Neszméryovou je plná expresívnych výrazov, 
výziev na záchranu vlastného zdravia a života, odpo-
rúčaní ako neutrpieť šok, navštíviť psychiatra, užívať 
antidepresíva a podobne. Z čisto žurnalistického hľa-
diska nemožno hovoriť o umeleckej nadsádzke (aj tá 
má byť opretá o isté fakty a logiku reality). Autorkin 
popis „apokalyptickej oblasti“  v okolí Martinského lesa 
je jednoducho len nepodareným žurnalistickým poku-
som. V tom lepšom prípade. Inak by sa to dalo nazvať 
aj zavádzaním verejnosti s cieľom niekomu ublížiť. Žiaľ, 
keďže noviny Senčan uverejňujú aj takéto novinárske 
nepodarky, treba na ne, aj keď s nevôľou, reagovať.
Tu sú fakty. Skládka tuhého komunálneho odpadu 
v Martine nie je žiadnym „smetiskom“. Spĺňa najprís-
nejšie ekologické parametre z hľadiska ochrany pod-
zemných vôd, ovzdušia a pôdy. Bola jednou z prvých 
na Slovensku, kde sa pravidelne a sústavne elektronic-
kými senzormi monitoruje jej ekologická bezpečnosť. 
Poplatky za odpad sú pre občanov Senca štyrikrát 
nižšie ako napríklad v Bratislave. Bez skládky by sa 
poplatok za odvoz odpadu vyšplhal v našom meste na 
1200 Sk na jedného obyvateľa.
Špinu okolo cesty majú v podstatnej miere „na 
svedomí“ nedisciplinovaní občania, ktorí nerešpek-
tujú predpisy a nevyužívajú služby našej firmy. Veď 
spoločnosť SOBA už pred dvoma rokmi zriadila fun-
gujúci zberný dvor, kde sa občan môže zbaviť odpadu 
bezplatne. Pre niekoho je asi jednoduchšie, vyhodiť 
smeti pri ceste…
Napriek tomu naša firma pravidelne a zadarmo čistí 
okolie cesty do Martina. Pritom ide o mestskú komuni-
káciu až po osadu Martin a jej užívateľmi sú aj iné firmy 
– autobusová doprava, poľnohospodárske mechaniz-
my, vodárne, elektrikári…
SOBA pritom už päť rokov opravuje a udržiava cestu a 

odstraňuje výtlky. Je to hodné takej nevyberanej kritiky 
autorky spomínaného článku? Chcem veriť, že naozaj 
ide skôr o nedorozumenie, neinformovanosť Anny Ne-
szméryovej a nie o zámer poškodiť spoločnosť SOBA. 
Naša firma pripravuje výstavbu separačnej haly, pričom 
projekt zahŕňa objem tuhého komunálneho odpadu, 
zhodnotiť ho ako surovinu a priniesť ďalšie ekologické 
a ekonomické výhody vrátane výroby bioplynu. V ne-
poslednom rade udržať relatívne nízke ceny za odpad 
pre občanov. Naša spoločnosť má na realizáciu týchto 
projektov a ďalšie rozšírenie skládky vyčlenené už dlhší 
čas peniaze. Žiaľ, kvôli osobnej zaujatosti niektorých 
predstaviteľov štátnej správy sa naplnenie našich zá-
merov odložilo o dva roky. Povolenie sme získali až 26. 
februára 2004. To konečne umožní, že spracovanie a 
využitie tuhého komunálneho odpadu pre celý senecký 
región bude riešené čo najskôr a v zmysle smerníc EÚ.
Ešte dovetok. Bol by som nesmierne rád, keby pisateľ-
ka „poznámky“ Anna Neszméryová osobne navštívila 
našu firmu. Rád ju osobne, tak ako každého iného 
občana, oboznámim so skutočným stavom a prijmem 
aj dobre mienené a užitočné rady a pomoc v záujme 
skrášľovania nášho mesta.

Primátor Senca Karol Kvál: 
Čistenie komunikácie na Svätý Martin iniciovalo 
a dva týždne realizovalo Mesto Senec. Odpad sme 
odviezli v 15 nákladných autách na skládku, pričom 
sa nám podarilo vybaviť odpustenie časti poplatkov. 
Na martinskej ceste sme nedávno v spolupráci so 
spoločnosťou SOBA, s.r.o. upravili výtlky. Vzhľadom 
k tomu, že z ich áut uletujú nečistoty, dohodli sme 
sa, že spoločne budeme cestu pravidelne čistiť trikrát 
do roka. Mesto Senec pritom financuje z poplatkov 
Senčanov za zber a likvidáciu komunálneho odpadu 
zberný dvor. Odporúčame všetkým, ktorí sa potrebujú 
zbaviť odpadu väčšieho objemu, aby radšej navštívili 
tento dvor, ktorý je v areáli bývalého Poľnohospodár-
skeho družstva (smer Reca).

Protestujú proti výstavbe bytov 
Do redakcie sme obdržali petíciu proti výstavbe nájom-
ných bytov v areáli Základnej školy Mlynská. Iniciátori pe-
tície  prostredníctvom Mestských novín Senčan žiadajú, 
aby sa občania v prípade záujmu pripojili k protestu (kon-
taktná osoba je Silvia Bednárová, Jasná ulica, Senec). 
Petícia oslovuje primátora a poslancov mestského za-
stupiteľstva a žiada ich o prehodnotenie a zmenu zámeru 
výstavby obytných bytov v blízkosti školského zariadenia. 
Dovôdy zásadného nesúhlasu signatárov petície spočíva-
jú v týchto bodoch: „Ide o neveľký areál základnej školy, 
ktorý má nepochybne skúžiť deťom ako školské ihrisko. 
Rodičia, zamestanci i priatelia školy máme ihrisko dobu-
dovať (napr. tenisové kurty, volejbalové ihrisko, bežecký 
ovál), a to formou sponzorských príspevkov. Na parc. 
č. 1567/2 o výmere 48 m2 sa nachádza cudzia stavba, 
po dohode s jej vlastníkom považujeme za vhodné toto 
torzo stavby prebudovať na sklad pre športové potreby, 
sociálne zariadenia slúžiace deťom využívajúcim športový 
areál. Takto upravený areál by mohol slúžiť i širšej verej-
nosti a mohol by byť i zdrojom príjmov (za prenájom). 
Takéto nami navrhované riešenie by nepochybne prispelo 
k aktívnemu využívaniu voľného času mladej generácie. 
V tejto súvislosti poukazujeme na zrušenie centra voľného 
času a presun záujmovej, krúžkovej činnosti na základné 
školy. Zároveň poukazujeme, že od 1.9.2004 sa celý 
školský klub (školská družina) z areálu Materskej školy 
na Kollárovej ulici presúva do ZŠ. Sme si síce vedomí 
nedostatočných finančných prostriedkov potrebných na 
chod školstva, keď základné ťažisko presunul štát na 
obce, mestá, avšak riešenie výstavby obytných domov 
či akýchkoľvek iných stavieb v areáli školy považujeme 
za neštandardné a nesprávne. Sme už teraz presvedčení 

vzhľadom na znižovanie počtu detí, že bude nutné rušiť 
základné školy v malých obciach okresu Senec a vykonať 
presun detí z obecných škôl do okresných, čím počet detí 
na ZŠ Mlynská určite nepoklesne pod súčasnú hranicu. 
Z vyššie uvedeného (presun záujmovej činnosti z CV 
na ZŠ, presun školského klubu) jednoznačne vyplýva, že 
areál školského dvora a ihrisko bude ešte viac využívaný 
ako doposiaľ.“ Petícia pokračuje: „Ide o jedinú zeleň 
v okolí školy, keďže zo všetkých štyroch strán areálu 
školy vedie cesta. I naše deti majú v súlade s čl. 44, ods. 1 
Ústavy SR právo na zdravé životné prostredie. I v tejto ob-
lasti ponúkame pomocnú ruku a za spolupráce s Mestom 
Senec mienime zeleň dovysádzať.“    

Ako reaguje na petíciu mestský úrad
Na petíciu s 214 podpismi Senčanov odpovedá primátor 
Senca Karol Kvál. Píše: „Váš postoj k riešeniu vecí verej-
ných ma potešil. Napĺňa sa moje predsavzatie, ktoré som 
si dal pri nástupe do funkcie primátora. Pracovať pre ob-
čanov a spolurozhodovať s občanmi. Som úprimne rád, že 
sa pretrhla bariéra nezáujmu a apatickosti občanov nášho 
mesta a aktívne chcú spolurozhodovať o budúcnosti.“ 
Pokračuje: Už niekoľko rokov zo strany pedagogických 
pracovníkov bolo mesto oslovené so žiadosťou, aby torzo, 
ako to nazývate, bolo zrekonštruované na malometrážne 
byty pre potreby stabilizácie mladých pedagogických 
pracovníkov. Po nástupe do funkcie v roku 2003 som bol 
s takouto požiadavkou oslovený i ja. Vtedy som vyslovil 
názor, že stavba o rozmeroch 48 m2 nemôže poskytnúť 
dôstojné bývanie, ale, ak sa má využiť priestor, riešiť to 
výstavbou sociálnych bytov za pomoci štátu. Tento môj 
názor bol zo strany vedenia školy prijatý pozitívne.
V meste prebieha rozsiahla výstavba bytových domov, 
avšak nie nájomných bytov. Pokiaľ sme chceli vyhovieť 

požiadavke riešiť byty pre pedagogických pracovníkov 
a mladé rodiny a zároveň čerpať prostriedky od štátu, 
mesto musí mať vlastný pozemok. Pozemok na výstavbu 
mesto nemá.
Pri návrhu štúdie umiestnenia objektu bola zo strany 
mesta jednoznačná požiadavka využiť priestor zdevasto-
vanej stavby a plochy pre činnosť jednotlivých športových 
disciplín rozmiestniť tak, aby sa ich počet neznížil a boli 
dodržané hygienické a bezpečnostné požiadavky. Vzhľa-
dom k tomu, že by išlo o malometrážne byty, v návrhu 
štúdie sa tieto požiadavky dodržali.
Riaditelia škôl žiadajú o pomoc mestskú políciu, aby 
najmä vo večerných hodinách navštevovali športové 
areály škôl, aby sa zabránilo devastácii a poškodzovaniu 
majetku škôl. Tento problém nie je iba v našom meste, je 
to problém celospoločenský. Ak by v takýchto areáloch 
bola možnosť ubytovania pedagogických pracovníkov, je 
predpoklad usmernenia športovej činnosti detí, ale tiež 
upozornenia mestskej polície o vyčíňaní vandalov. 
Je všeobecne známe, aké problémy sú vo finančnom 
zabezpečení školstva. Nie sú peniaze na prevádzku, 
ale ani na mzdy. Mladí schopní pedagogickí pracovníci 
odchádzajú do iných rezortov, čo má za následok, že sa 
v školách vyučuje neodborne a nekvalifikovane. Mestu 
a mne osobne záleží, akú si vychováme generáciu. Preto 
som osobne privítal návrh vedúcich pracovníkov škôl na 
riešenie stabilizácie mladých pedagógov.
Vysvetlil som dôvody, ktoré viedli vedenie mesta k prípra-
ve projektov výstavby nájomných bytov. V súčasnosti je 
príprava iba v realizácii ideového zámeru, aby mohla byť 
predložená do mestského zastupiteľstva.“ Primátor v zá-
vere dodáva: Verím, že k problému sa vrátime a spoločne 
nájdeme vhodné a kompromisné riešenie.“
                                                                                   (red)

TRIBÚNA SENČANOV
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Stretnutie s poéziou
V dnešných pretechnizovaných časoch sa zdá byť 
takmer nemožné zastaviť sa na chvíľu a vnímať krásu 
hovoreného slova – jemnosť poézie. A predsa sa to 
stalo. Stretli sa ľudia, pre ktorých sa prednes poézie 
stal koníčkom i láskou na  celý život a tí, ktorí radi 
počúvajú, prišli tiež a to vo veľmi slušnom počte. Kni-
hovníčka Jarmila Majová oslovila členku literárno-dra-
matického odboru na ZUŠ v Senci – Michaelu Holkovú 
a pani Eva Lindáková bola tiež otvorená myšlienke 
vytvoriť program zložený z pásma ľúbostnej poézie 
mladých, no i starších básnikov. K peknému slovu pat-
rí aj pekná hudba, a tak trojicu recitátoriek sprevádzali 
svojou hrou na flautu a gitaru Zuzka Ballánová a Marián 
Varga – poslucháči hudobného odboru  na seneckej 
ZUŠ. Program zožal veľký úspech, po ňom sa rozprú-
dila živá diskusia o poézii a dve z prítomných návštev-
níčok nám zarecitovali svoje obľúbené básne, ba i čosi 
z vlastnej tvorby. Bola navrhnutá požiadavka stretávať 
sa pravidelne a recitovať poéziu básnikov z rôznych 
období. Rozhodli sme sa prijať tento návrh, ktorý nás 
môže len tešiť, lebo – ako bolo povedané počas disku-
sie – boj o materiálne blaho často prevalcuje duchov-
no – a tomu môžeme zamedziť aj pri „ stredňajších 
chvíľkach poézie“. Ďalšie stretnutie je naplánované na 
jesenné obdobie a bude vopred oznámené. Pozývame 
aj vás.                                                                (jarm)

Letné intenzívne konverzačné kurzy ang-
lického jazyka
Hľadáte prácu v zahraničí a prekážkou je jazyková 
bariéra? Nemáte ešte naplánovaný program pre Vaše 
deti cez letné prázdniny? Potrebujete sa naučiť alebo 
zdokonaliť anglický jazyk? Ponúkame Vám riešenie!
V čase letných prázdnin otvárame intenzívne konver-
začné kurzy anglického jazyka pre deti a dospelých, 
zamerané na konverzáciu, rozvíjanie slovnej zásoby 
a komunikáciu.
Kurzy budú prebiehať od 12.7.2004 do 20.8. 2004 
v dvojtýždňových turnusoch, vždy v utorok, stredu 
a vo štvrtok po 3 hod. denne.

Termíny:
12.7.-23.7. 2004, 26.7.-6.8.2004, 9.8.-20.8.2004

Časový harmonogram pre deti:
1. hod. 8.00 – 8.45 h 
2. hod. 8.50 – 9.35 h
3. hod. 9.50 – 10.35 h

1. hod. 10.45 – 11.30 h
2. hod. 11.35 – 12.20 h
3. hod. 12.30 – 13.15 h

Časový harmonogram pre mládež a dospelých:
1. hod. 16.00 – 16.45 h

2. hod. 16.50 – 17.35 h
3. hod. 17.45 – 18.25 h

1. – 2. hod. 18.30 – 20.00 hod.
3. hod.  20.05 – 20.50 hod.

Ponúkame:
- výučba AJ kvalifikovaným lektorom s dlhodobou 
praxou
- nízky počet ľudí v kurze za účelom kvalitnej jazykovej 
výučby (max. 12)
- individuálny prístup
- rôzne stupne vzdelávania (začiatočníci, mierne 
pokročilí, pokročilí)
- zaujímavé metódy, prostriedky a témy výučby
- možnosť absolvovania viacerých turnusov podľa 
výberu
- získanie osvedčenia po absolvovaní kurzu

Zápis do jazykových kurzov sa bude konať 14.6. 
– 18.6.2004 od 15.00 do 18.00 h v priestoroch Súk-
romnej MŠ, Fándlyho 21, Senec (kurz sa otvorí pri 
min. počte 8 účastníkov).

Bližšie informácie: 02/4592 8007 (10.30 – 14.00 h) 
alebo 0903 693 894.
                                                         (platená inzercia)

Senecké kultúrne leto 2004
19. jún so Senecké leto (Slnečné jazerá - juh) - 
Horkýže Slíže, I.M.T. Smile, Senzus, U.K.N.D., diskotéka

25. jún pi Veľký letný karneval (Pešia zóna, Nám. 
1. mája) - Nový Album, Kmeťo Band, Helico, diskotéka

2.-3. júl pi-so Festival Masters of Rock (Slnečné 
jazerá – piata pláž) - Europe, Stratovarius a množstvo 
iných

20. júl ut Tanečná show GASP (Amfiteáter) 
- Open-air predstavenie z dielne choreografa Jána 
Ďurovčíka

25. júl ne Festival dychových hudieb (Slnečné 
jazerá - juh)

31. júl so Fernet Stock Citrus Párty (Slnečné 
jazerá – sever) - Chinaski, Desmod, U.K.N.D.

7. august so Double_X Open Air Party - techno, 
dnb, rave 
- 3 floory: Techno, drum and bass a hip hop, na ktorých 
vystúpi mnoho špičkových zahraničných a domácich 
Dj-ov a live actov. Secial masive 20KW soundsys-
tems, videoprojekcia, light show, laser show, gogo 
dancers. 

(najpredávanejšie knihy v Senci za máj 2004)

Kníhkupectvo Effect
1. Táňa Keleová – Vasilková: Tichá bolesť
2. Ky Pollak: Žiadne stretnutie nie je náhodné
3. Džibran: Prorok

Kníhkupectvo Lassú – Agárdi
1. Dan Brown: Da Vinciho kód
2. Arturo Peréz: Dumasov klub
3. Ján Súkup: Zlatí aj bez medailí

Kníhkupectvo Pergamen
1. Dan Brown: Da Vinciho kód
2. Rosie Rushtonová: Mami, to mi neurob
3. Ed McBain: Detektív Ollie

KNIŽNÁ HITPARÁDA

Jazykové kurzy anglický a nemecký jazyk
Magdolenová – Alfonzová, Fándlyho 21, 903 01 Senec, tel. č. 02/ 4592 8007, 0903 693 894

Na Guláške sa už po štvrtý raz uskutočnil ekologický 
deň združenia Senecké jazerá. Cieľom bolo vyčistiť 
jazero čo najviac od rôznych odpadkov na suchu aj 
pod vodou. Napriek daždivému počasiu prišli ľudia až 
z Česka. Z vyše sedemdesiatich účastníkov väčšinu 
tvorili potápači. Prišli však aj obyvatelia Senca – zá-
stupcovia enviroklubu. Zvláštnu pozornosť si zasluhu-
jú mladí ľudia okolo pána Szakála, ktorí zbierali odpad 
už niekoľko dní pred akciou. Na akciu bola udelená 
výnimka a na poriadok dohliadala policajná hliadka. 
Inak je vstup do tohto priestoru oficiálne zakázaný. 
Všetky cesty boli nedávno zasypané a kontajnery 
na odpad boli uložené pri vjazde. Ľudia preto museli 
vrecia s odpadom ďaleko nosiť. Už pár dní po akcii boli 
vyjazdené nové cesty cez obilie a kríky. Zaregistrova-

ní účastníci dostali zdarma čaj a zaujímavú publikáciu 
o minulosti a súčasnosti jazera. K dispozícii bol aj 
provizórny bufet a guláš. Gulašu bolo opäť málo. Celú 
akciu dokumentovala TV Joj a príspevok odvysielala 
v hlavnom večernom spravodajstve. Len zábery 
spod vody vyzneli akosi opačne. Málokto tuší, že 
pod vodou sa nachádza podvodný park tvoriaci asi 20 
objektov. V lete sa chystá špeciálna akcia na vyzbie-
ranie pneumatík. Odhaduje sa, že ich bude vyše 100. 
Organizátori dúfajú, že sa im dostane rovnakej priazne 
od všetkých ako doteraz a že bude lepšie počasie. Od 
majiteľov okolitých pozemkov sa žiada väčší záujem 
- nielen zisťovať, akú má ich pozemok cenu.
                                    Ľudovít Galovič 
                                    potápačský klub ATOL-SENEC  

Pre Ekologický deň udelená výnimka 

Karnevalovým zahájením turistickej sezóny 
v Senci začne pravidelnú prevádzku nová 
atrakcia mesta, turistický vláčik s názvom Se-
necký expres. Počas celej letnej sezóny bude 
denne, v pravidelných intervaloch od 8.00 do 
21.00 h, zabezpečovať prepravu turistov a zá-
roveň aj obyvateľov mesta. Celková dĺžka tra-
sy je 7,2 km, okruh začína a končí na začiatku 
Lichnerovej ulice, pri autobusovej stanici. Cel-
ková súprava Seneckého expresu bude pozo-
stávať z jednej lokomotívy a troch vagónikov, 
s celkovou kapacitou 54 cestujúcich. Historic-
ky vyzerajúci vláčik bude pomaľovaný vo far-
bách mesta – žlto-modro. Trasa vláčika bude: 
Lichnerova, Tatrabanka, Gymnázium, Vstup 
na jazerá pri reštaurácii Delfín, cez celý areál 
na východnú pláž, parkovisko pri bráne od 
Rece, SPP, Chata Rozhlas, vstup do areálu pri 

tenisovom kurte, výjazd na železničnú stanicu, 
popri VPP (bývalá Drutechna), návrat na Lich-
nerovu, konečná pri autobusovej stanici. 
Cieľom projektu bolo vytvoriť turistickú okruh 
okolo Slnečných jazier vo forme vyhliadkovej 
jazdy pre návštevníkov Senca s prepojením 
na centrum mesta.                                     (red)

Turistický vláčik okolo Slnečných jazier
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Ste mladý človek vo veku do 25 rokov v evi-
dencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 
15 dní a máte krátku, prípadne nemáte vôbec 
žiadnu prax?

Rozšírte svoje možnosti uplatnenia na trhu práce vy-
konávaním absolventskej praxe u zamestnávateľa!
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle § 51 
zákona č. 5/2004  Z.z. o službách zamestnanosti 
v znení neskorších predpisov Vám poskytne príspe-
vok 1.500,- Sk mesačne 

Čo získate?
- odborné zručnosti a praktické skúsenosti, ktoré zod-
povedajú dosiahnutému stupňu Vášho vzdelania
- paušálny príspevok vo výške 1.500,- Sk mesačne na 
úhradu nevyhnutných osobných výdavkov spojených 
s vykonávaním absolventskej praxe
- náhradu poistného na úrazové poistenie počas 
výkonu absolventskej praxe, ak uzatvoríte zmluvu o 
úrazovom poistení
- voľno v rozsahu 10 pracovných dní, na ktoré vzniká 
nárok najskôr po uplynutí dvoch mesiacov vykonáva-
nia absolventskej praxe 
- potvrdenie zamestnávateľa o vykonaní absolventskej 
praxe

Aké sú Vaše povinnosti?
- vykonávať absolventskú prax v rozsahu 20 hodín 
týždenne 
- dodržiavať zamestnávateľom stanovený rozvrh 
pracovného času
- dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy 
a vnútorné predpisy zamestnávateľa
- dodržiavať predpisy na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci
- uzatvoriť poistnú zmluvu o úrazovom poistení počas 
vykonávania absolventskej praxe

Zúčastníte sa vstupného pohovoru, výbero-
vého konania u zamestnávateľa alebo aktivít 
určených v individuálnom akčnom pláne ako 
uchádzač o zamestnanie?

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle § 32, 
ods.10 písm.d) a § 43 ods. 7 a 8 zákona č. 5/2004  
Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších 
predpisov Vám uhradí časť cestovných výdavkov pri 
sprostredkovaní zamestnania
- vo výške 70%  z preukázaných cestovných vý-
davkov, najviac v sume 700,- Sk mesačne, ak tieto 
preukázané cestovné výdavky presiahnu sumu 100,- 
Sk pri účasti na aktivitách určených v individuálnom 
akčnom pláne
- vo výške najviac v sume 700,- Sk mesačne z preu-
kázaných cestovných výdavkov, ak tieto preukázané 
cestovné výdavky presiahnu sumu 100,- Sk

Cestovné náklady si uplatňujte na predpísanom tlači-
ve, ktoré Vám vydá a pomôže vyplniť Váš sprostred-
kovateľ zamestnania, prípadne odborný poradca, 
ktorý s Vami spolupracuje na plnení záväzkov vyplý-
vajúcich z individuálneho akčného plánu.
Nezabudnite si odložiť všetky cestovné lístky. Pre-
plácajú sa len tie náklady, ktoré doložíte platným 
cestovným lístkom. 
Predložené cestovné lístky nemôžu byť žiadnym spô-
sobom upravované a musia byť čitateľné.

Nastúpite do nového zamestnania  mimo miesta 
svojho trvalého pobytu? 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  v zmysle § 53 
zákona  č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti 
v znení neskorších predpisov Vám poskytne príspe-
vok na sťahovanie za prácou jednorázovo vo výške 
najviac 10 000,- Sk .

Kedy sa príspevok poskytuje?
- ak ste vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie 
najmenej šesť mesiacov pred nástupom do nového 
zamestnania, ktoré Vám sprostredkuje úrad práce, 
sociálnych vecí a rodiny alebo, ktoré si nájdete sám 
- ak je miesto výkonu Vášho nového zamestnania 
vzdialené od miesta Vášho trvalého pobytu najmenej 
30 km
- po predložení písomnej žiadosti súčasťou ktorej je:
-  pracovná zmluva uzatvorená so zamestnávateľom 
v mieste výkonu nového zamestnania,  
- doklad preukazujúci zmenu trvalého pobytu
- doklad preukazujúci výdavky súvisiace so sťaho-
vaním
- raz za dva roky

Čo sú výdavky súvisiace so sťahovaním?
- preukázané výdavky na nájomné a na platby súvi-
siace s užívaním bytu (platby za elektrinu, plyn, teplo 
a teplú vodu, vodné a stočné) v mieste výkonu nového 
zamestnania
- výdavky na cestovné hromadnými dopravnými 
prostriedkami

Ste uchádzač o zamestnanie?
Chcete byť zamestnávateľom sám sebe?
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vám ponúka 
možnosť poskytnutia príspevku na samostatnú zárob-
kovú činnosť v zmysle § 49 zák.č. 5/2004 Z. z. o služ-
bách zamestnanosti v znení neskorších predpisov

Príspevok môže byť poskytnutý, ak:
- absolvujete prípravu na začatie prevádzkovania ale-
bo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti 
- ste v evidencii uchádzačov o zamestnanie vedený 
najmenej 4 mesiace a patríte do skupiny znevýhod-
nených uchádzačov
- predložíte na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, 
v ktorého územnom obvode začnete prevádzkovať 
resp. vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť 
písomnú žiadosť o tento druh finančného príspevku 
vrátane:
- podnikateľského zámeru a  predpokladaných ná-
kladov na začatie prevádzkovania alebo vykonávania 
samostatnej zárobkovej činnosti
- kópie oprávnenia na prevádzkovanie alebo vykoná-
vanie samostatnej zárobkovej činnosti  
- splníte podmienky stanovené schémou pomoci „de 
minimis“  
- uzatvoríte s príslušným úradom práce, sociálnych 
vecí a rodiny dohodu o poskytnutí príspevku.
- začnete prevádzkovať alebo vykonávať samostatnú 
zárobkovú činnosť, ktorú  budete prevádzkovať alebo 
vykonávať nepretržite najmenej dva roky
- preukážete náklady súvisiace so  samostatnou zá-
robkovou činnosťou

Ste v evidencii uchádzačov o zamestnanie? 
Chcete zvýšiť svoje uplatnenie na trhu práce?
Vzdelávajte sa !
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle § 46 
zákona  č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti 
v znení neskorších predpisov Vám môže zabezpečiť 
vzdelávanie a prípravu pre trh práce

 Čo získate?
- možnosť zhodnotenia Vašich schopností, pracov-
ných skúseností, odborných zručností, dosiahnutého 
stupňa vzdelania a zdravotnej spôsobilosti na prácu 
- teoretickú alebo praktickú prípravu, ktorá Vám 
umožní získať nové vedomosti a odborné zručnosti na 
účel pracovného uplatnenia  vo vhodnom zamestnaní
- úhradu výdavkov na stravovanie, ubytovanie a ces-
tovné z miesta trvalého alebo prechodného pobytu  do 
miesta konania vzdelávania a prípravy pre trh práce 
a späť
- príspevok na služby pre rodinu s deťmi na úhradu 
časti preukázaných výdavkov na pobyt dieťaťa v pred-
školskom zariadení alebo  na pobyt u osoby, ktorá má 
oprávnenie na túto činnosť,  a to do výšky 1 200,- Sk 
mesačne na 1 dieťa a do výšky 900,- Sk mesačne na 
každé ďalšie dieťa 
- ak ste občan v hmotnej núdzi  -  aktivačný príspevok 
1.500,- Sk raz v roku  počas trvania jedného vzdelá-
vania  a prípravy pre trh práce  v zmysle §12 zák.č. 
599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi

Čo stačí  urobiť?
- vyplniť prihlášku o zaradenie do vzdelávania a prí-
pravy pre trh práce
- uzatvoriť písomnú dohodu s úradom  práce, sociál-
nych vecí a rodiny
- podať písomnú žiadosť o príspevok na služby pre ro-
dinu s deťmi, doložiť kópiu rodného listu dieťaťa a po-
tvrdenie o návšteve predškolského zariadenia dieťa-
ťom alebo doklad potvrdzujúci starostlivosť fyzickou 
osobou, ktorá má oprávnenie na takúto činnosť
- uplatniť si nárok na aktivačný príspevok

Ste občan so zdravotným postihnutím  v evi-
dencii uchádzačov o zamestnanie? 
Začnete samostatnú zárobkovú činnosť v chrá-
nenej dielni alebo chránenom pracovisku?

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle § 57 
zák.č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti  v znení 
neskorších predpisov Vám  ponúka možnosť poskyt-
nutia príspevku:
- na úhradu preukázaných nákladov a preukázaných 
dodatočných    
- nákladov súvisiacich so samostatnou zárobkovou 
činnosťou, ak:
- ste uznaný za invalidného občana podľa § 71 zákona 
č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení;
- ste vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie 
najmenej 4 mesiace;
- predložíte písomnú žiadosť o tento druh finanč-
ného príspevku - vrátane podnikateľského zámeru 
a kalkulácie predpokladaných nákladov na zriadenie 
chránenej dielne alebo chráneného pracoviska - na 
úrad práce, sociálnych vecí zárobkovú činnosť, alebo 
v ktorého územnom obvode máte trvalé bydlisko
- budete prevádzkovať alebo vykonávať samostatnú 
zárobkovú činnosť v chránenej dielni alebo na chráne-
nom pracovisku nepretržite najmenej dva roky
- splníte podmienky stanovené schémou pomoci „de 
minimis“ 
- uzatvoríte s príslušným úradom práce, sociálnych 
vecí a rodiny dohodu o a rodiny, v ktorého územnom 
obvode začnete prevádzkovať resp. vykonávať samo-
statnú poskytnutí príspevku

Podrobné informácie  získate na oddelení informač-
no-poredenských služieb, č.t. 4592 3524  kl. 212.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Pezinku, pracovisko Senec, Krátka č.1
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Spoločenská 
kronika
Narodili sa
Lukáš Čurgaly, Matej Mókoš, 
Michal Kovács, Marek Czére, 
Alojz Hupka, Amir Elsiesy,
Ema Solárová, Samuel Danter,
Samuel Augustín, Filip Repka,
Diana Szalaiová, Richard Schwartz,
Juliana Hollá, Peter Sabo, 
Sára Hrušková, Amadea Šufliarska, 
Ján Mozsi

Manželstvo uzatvorili
Ing. Gabriel Klenovics – Kristína Czéreová
Ing. Juraj Orgler – Mária Podolská
Marián Görföl – Zuzana Ivanová
Marcel Várady – Renáta Dobrovodová
Tomáš Buday – Angela Bištová
Rastislav Strečko – Monika Rigová
Marek Nádaský – Miriam Szakálová 
Štefan Nagy – Jana Kolodičová
PaedDr.Pavol Šuniar – Mgr. Tatiana Christovová
Marián Krcho – Mária Vincentová
Richard Huttera – Barbora Balázsová

Blahoželáme jubilantom

Jednota dôchodcov MO v Senci 
Irena Kubovičová (60) 
Anna Lacková (60)
Štefan Bučan (65)
Ján Fekete (65)
Judita Gálová (75) 
Peter Zelman (75)
Juliana Rožková (80)

Klub dôchodcov
Irena Kubovičová (60)
Ján Šimon (70)
Judita Gálová (75)
Terézia Tóthová (80)

__________

Navždy nás opustili
Justín Kolena (1937)
Benjamín Skulányik (1929)
Mária Moravská (1930)
Adam Vörös (2004)
Anna Véghová (1930)
Ladislav Labuda (1953)
Valéria Tóthová (1912)
Štefan Jankó (1942)
Pavel Rak (1927)
Miroslav Uličný (1963)

Ďakujeme všetkým príbuzným a známym za 
prejavy sústrasti a kvetinové dary pri posled-
nej rozlúčke so zosnulou matkou a babkou
Friderikou Nagyovou
Smútiaca rodina

Ďakujeme všetkým príbuz-
ným, priateľom a známym, 
ktorí na poslednej ceste od-
prevadili našu drahú
Margitu Schwarcovú
Ďakujeme za prejavy sústras-
ti a kvetinové dary. Smútiaca rodina

Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom 
a známym za kvetinové dary, prejavy sú-
strasti pri poslednej rozlúčke s našim dra-
hým manželom, otcom, dedkom, svokrom 
Františkom Szabom
Smútiaca rodina

Drága férjem, apánk, nagyapánk, apásunk
Szabó Ferenc
Temetése alkalmából kószónjúk az ósszes 
ismerősnek, rokonnak, szomssídainkuak, 
barátnar mély gyászunkban való egyűttéz-
sés kinyilvánítását és a virág adományokat.
Gyássoló család

AMFITEÁTER SENEC
Začiatok filmových predstavení do 14. júna 2004 
o 21.00 hod.

8. utorok JAK BÁSNICI NEZTRÁCEJÍ NADĚJI
Nový diel populárnej komédie režiséra Dušana Kleina. 
Poetika a humor básnikov nestarnú, ale ako víno zrejú 
vekom.... ČR MP 100 min. Vstupné: 65,- Sk

10. štvrtok JEEPERS CREEPERS 2
Vychutná si tvoj strach. mráz behá po chrbte... budete 
sa báť. USA MN 15 100 min. Vstupné: 55,- Sk

11. piatok LETUŠKA 1. TRIEDY
Nevzdávaj sa, kým nedosiahneš vrchol! Romantická 
komédia o ambicióznej blondínke... V hlavnej úlohe: 
Gwyneth  Paltrow. USA MP 87 min. Vstupné: 55,- Sk

12.-13. sobota-nedeľa OCEÁN OHŇA HIDALGO
Exotický dobrodružný veľkofilm, založený na skutoč-
ných udalostiach. USA MP 137 min. Vstupné: 65,- Sk

14. pondelok  TAJOMNÉ OKNO SECRET WINDOW
„Spisovateľ“ aj v tomto zamestnaní môže ísť o život... 
V hlavnej úlohe Johnny Depp.
USA MP 15 96 min. Vstupné: 60,- Sk

POZOR! Začiatok filmových predstavení o 21. 30 hod.

15. utorok  GOTHIKA
„Ak je niekto mŕtvy, nemusí to znamenať, že odišiel.“ 
V hlavnej úlohe Halle Berry. USA MP 15 97 min. 60,- Sk

17.-18. štvrtok-piatok PEKNÉ SVINSTVO
Vynikajúci thriller o temnom obchode s ľudskými or-
gánmi. V hlavnej úlohe Audrey Tautou. Film zaujal na 

benátskom filmovom festivale. (cena za réžiu).
V. Brit. MP 15 107 min. Vstupné: 60,- Sk

19. sobota SPY KIDS 2
Pokračovanie úspešnej rodinnej komédie. V hlavnej 
úlohe António Banderas.
USA MP 86 min. Vstupné: 50,- Sk

20.-21. nedeľa-pondelok VAN HELSINK
Akčný fantastický film o drsnom Dr. Helsingovi, ktorý 
putuje východnou Európou a ako agent Vatikánu 
likviduje upírov, vlkodlakov a ďalšie monštrá. Jedno 
meno, ktorého sa všetci boja...
USA MP 15 120 min.  Vstupné: 65,- Sk

22. utorok  VÝPLATA 
Film o mužovi, ktorý sa snažil o to  aby sa mu vybavili 
posledné roky života...
V hlavných úlohách Ben Afflek, Uma Thurman                                              
USA MP 105 min Vstupné: 55,- Sk

24. štvrtok  SCARY MOVIE 3
Scary Movie 3 si teraz  berie na mušku najúspešnejšie 
filmy tohto roku. Okrem osvedčeného hereckého ob-
sadenia vás čaká množstvo hereckých hviezd.
USA MP 84 min. Vstupné: 65,- Sk

25. piatok V MENE CTI
Sloboda. Česť. Vášeň. Príbeh o hrdinstve, oddanosti 
a rivalite v láske. Dobrodružný veľkofilm.
USA MP 130 min.  Vstupné: 60,- Sk

26.-27. sobota-nedeľa  DEŇ POTOM
„ Je to príbeh o prežití a hrdinstve „. Strhujúci zážitok 
od režiséra filmu Deň nezávislosti.

USA MP 125 min. Vstupné: 70,- Sk

28.-29. pon-ut  CHOCHOU - MILÁČIK PARÍŽA
O Šušu sa šušká že nemá šušku! Divácky najúspeš-
nejšia francúzska komédia roku 2003 na prehliadke 
CINEMA EXPO 2003 ocenená ako „Najlepší európs-
ky film roku 2003“.FR MP 105 min. Vstupné: 60,- Sk

Kultúrne podujatia:
4. 6. 2004 o 17.30 hod. kinosála
Absolventský koncert tanečného odboru ZUŠ

11. 6. 2004 o 18.00 hod. kinosála
Absolventský koncert  SZUŠ R. Madarászovej
   

16. 6. 2004 o 18.00 hod. kinosála
Slávnostná  akadémia  - ZŠ Tajovského
 

17. 6. 2004 o 16.30 hod. kinosála
Slávnostná akadémia  -  ZŠ Mlynská
 

22. 6. 2004 o 16.00 hod
Rozlúčka  -  ZŠ Tajovského

Výstavy:
26. 5. – 11. 6. 2004 Výstava  prác detí zo ZUŠ
16. 6. – 25. 6. 2004 Výstava  prác detí 
                             zo ZŠ Tajovovského

21. 6. - 25. 6. 2004 
Požičovňa karnevalových masiek

Program filmových predstavení a kultúrnych podujatí na mesiac jún 2004


