
Finančná zbierka
V prípade, že máte záujem finančne podporiť vy-
danie 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 dar-
covia, tí ktorí prispejú sumou nad 2 tisíc Sk, budú 
uvedení na stránkach publikácie, zároveň obdržia 
výtlačok monografie zdarma.                       (msu)

Piatok
13.30 h: Veľa entuziazmu 
a príprav predchádzalo 
Veľkému letnému karne-
valu 2004 - u niektorých 
Senčanov. Zamestnanci 
mestského úradu už na 
obed medzi prvými vyšli 
na pešiu zónu v prevle-
čení s dáždnikmi. Pozo-
rujúc, ako sa zas príroda 
zahráva s organizáciou 
obľúbenej akcie, ktosi 
poznamenal, že o tretej 
sa vyčasí a slávnostný 
sprievod, ktorý sa ako 
každý rok mal začať o pia-
tej, bude. 

16:45 h: Neprší! Balóny 
z výzdoby na Lichnerovej 
ulici nepraskajú od horú-
čavy. Pomaly sa schádza-
jú po krajoch pešej zóny všetci, ktorí by sa radi 
pozreli na sprievod, ale sami sa zamaskovať 
neodhodlali. Masiek veľa nevidieť.

17:10 h: Kone s historickými jazdcami, držiaci 
v rukách žltú vlajku mesta Senec, vychádzajú 

Senecké deti hviezdami karnevalu 2004Zberný 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.)

Mesto Senec má nový web. Najmä ťažkosti 
so starou internetovou stránkou, ktorá 
nespĺňala viaceré technické parametre, pri-
viedli mestský úrad k tomu, aby sa pustil do 
výroby modernej internetovej prezentácie 
mesta. Webdizajnovým a programatá-
roským dodávateľom diela je bratislavská 
firma Infotech. S novým dizajnom a štruktú-
rou sa výrazne pozmení i aktualizácia údajov 
na www.senec.sk. Tá sa stane komunikáto-

rom s občanmi mesta, ale i turistami, ktorí 
sa chystajú Senec a Slnečné jazerá nav-
štíviť. Obe skupiny užívateľov by si mali na 
www.senec.sk nájsť všetko to, čo potrebu-
jú. Senčania informácie o úradoch a senec-
kých inštitúciach, aktuality zo všeobecného 
diania v Senci. Sekcie o Slnečných jazerách, 
tam poskytovaných službách a  aktivitách 
informujú potenciálnych rekreantov. Bohatá 

Do sezóny s novou webovou stránkou www.senec.sk

                                  Dokončenie na s. 3

Veľký letný karneval 2004 ovládla kreativita, porotcov najviac 
očarili žienky domáce. 

                                            Dokončenie na s. 8
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Z mestského zastupiteľstva...
Poslanci o pripravovaných 
projektoch
O pripravovaných projektoch v rámci štruk-
turálnych fondov informovala projektová ma-
nažérka mesta Ing. Nataša Urbanová. Jednou 
z podmienok predloženia projektov je práve 
odsúhlasenie miestnym zastupiteľstvom. Po-
slanci schválili návrh a súhlasilo s finančným 
krytím z rozpočtu mesta nasledujúcich pro-
jektov:  Príprava projektovej dokumentácie na 
odstránenie sedimentov zo Slnečných jazier 
(rozpočet projektu je 500 tisíc Sk), Rozšírenie 
ponuky cestovného ruchu na Slnečných ja-
zerách – Juh, príprava projektovej dokumen-
tácie na výstavbu hotela (3 mil. Sk), Príprava 
projektovej dokumentácie na rekonštrukciu 
MsKS v Senci, Rekonštrukcia a modernizácia 
letného kina za účelom vybudovať multifunkč-
né letné kultúrne zariadenie, Slnečné jazerá 
– odstránenie sedimentov, Revitalizácia Nám. 
1. mája a Mierového námestia. Všetky projekty 
sú v súlade s Programom sociálno-hospodár-
skeho rozvoja mesta Senec.

Noví riaditelia seneckých škôl
Po piatich rokoch funkčného obdobia došlo 
k voľbe nových riaditeľov škôl a školských 
zariadení samosprávy. Staronovými riaditeľmi 
sa stali Mgr. Božena Venerčanová (ZŠ Tajov-
ského) a Mgr. Gabriel Škriečka (ZUŠ). Na ZŠ 
Mlynská ukončila svoje pôsobenie v pozícii 
riaditeľky Mgr. Ema Petrovičová, na riaditeľ-
skej stoličke ju vystriedal poslanec mestského 
zastupiteľstva Mgr. Vladimír Chríbik. Konkurz 
na riaditeľov materských škôl vyhrali Mgr. Eva 
Jonášová (MŠ Kollárova), Mária Leginuszová 
(MŠ Fándlyho) a Kvetoslava Kováčová (MŠ 
Kysucká). Do výberového konania riaditeľa 
MŠ s vyučovacím jazykom maďarským na 
Fandlýho ulici sa nikto neprihlásil, konkurz 
bude opäť vypísaný do pol roka.

Termíny zastupiteľstiev
Mestské zastupiteľstvo sa v druhom polroku 
bude konať 9. septembra 2004, 28. októbra 
2004 a 16. decembra 2004.

Nové VZN
Poslanci schválili nové Všeobecne záväzné 
nariadenie č. 5/2004 O miestnych poplatkoch. 
Zásady hospodárenia s majetkom mesta 
určuje nové Všeobecné záväzné nariadenia 
mesta č. 6/2004. V tomto VZN poslanci znížili 
samostatné rozhodovacie práva primátora pri 
prevode nehnuteľného majetku, doteraz mo-
hol rozhodovať o predaji a kúpe nehnuteľnosti 
vo výške do 250, podľa nového VZN to môže 
byť do 100 tisíc Sk.  Poslanci diskutovali o ma-
ximálnej dĺžke nájomnej doby na nehnuteľný 
majetok mesta, zhodli sa na 30-ročnej lehote. 
Novelizácie sa dočkalo i VZN č. 7/2004 O zbe-
re, preprave a zneškodňovaní komunálneho 
odpadu a miestnom poplatku za zber, prepra-
vu a zneškodňovanie komunálneho odpadu. 
Diskutovali o dobe vývozu kontajnerov v cha-
tovej oblasti na Slnečných jazerách.
Podľa nového zákona už mesto nemôže určo-
vať individuálne otváracie časy prevádzky slu-
žieb, ale určiť všeobecné pravidlá. Uzniesli sa 
na nich poslanci VZN č. 8/2004 „O pravidlách 
času predaja v obchodoch a času prevádzky 
služieb“. Zmena nastala v otváracích hodinách 
na Slnečných jazerách, kde v pondelok až 
štvrtok ju predĺžili o jednu hodinu do 24.00 h. 
(VZN čítajte na s. 15 až 19)                         -kd-

Recepcia k Réckej bráne
Hlavná recepcia Slnečných jazier – Sever bola 
presťahovaná k Réckej bráne. Vybudovala ju 
tu spoločnosť Aquathermal. Pre aquapark sa 
presunul hlavný vstup sem, aby sa odbreme-
nila obytná štvrť na Štefánikovej a priľahlých 
uliciach. Pôvodná recepcia pri hlavnej bráne 
bude pravdepodobne slúžiť polícii, čím sa po-
silní bezpečnosť na Slnečných jazerách.  (kd)

Česi, Poliaci, Holanďania, to sú najfrekventovanejšie 
skupiny turistov, ktorí už v júni prichádzali do Senca 
za rekreáciou. SCR-ka však zaznamenala aj zvýšený 
záujem zo strany občanov Maďarska. Podľa pracov-
níčok Turistickej informačnej kancelárii, ktorá sídli 
v budove SCR na Mierovom námestí, hľadajú rekrean-
ti najviac informácií o Slnečných jazerách, okolitých 
termáloch, existujúcich cyklotrasách, ale tiež aj zau-
jímavostiach v blízkych dedinách. V seneckom TIK-u 
okrem informácií všetkého druhu nájdu záujemcovia 
tričká, mapy, pohľadnice a iné propagačné predmety. 

„Najviac práce je v doobedňajších hodinách,“ tvrdia 
svorne v informačnej kancelárii. 
O turistický sortiment sa v Senci nestará len mestský pod-
nik. Na pešej zóne blízko policajnej stanice otvorili nový 
obchodík so suvenírmi. Až 70% nápadov a motívov, ktoré 
ponúka, je vlastnoručne vyrobených. Turisti si tu môžu 
vybrať z bohatej ponuky: ručne maľované pohľadnice na 
hodváb, ručne maľované šatky a šále zo 100-percentné-
ho hodvábu, ručne vyrábaná keramika od slovenských 
výtvarníkov aj s motívmi Senca, tričká s motívom Senca, 
mapy Senca a ďalšie drobné reklamné predmety.       (kd)

Vzrastá záujem turistov z Maďarska

Pocta darcom krvi
Diamantovú plaketu si prevzali od Sloven-
ského Červeného kríža Senčania Ladislav 
Čermák a Bohumil Očkay. Územný spolok 
SČK pozval dobrovoľných darcov krvi, ktorí 
splnili podmienky na získanie plakiet prof. 
MUDr. Jana Janského „za darovanie krvi – za 
záchranu života“ na slávnostné stretnutie. Po 
vystúpení žiakov Základnej školy na Tajov-
ského ulici a príhovore riaditeľky územného 

spolku SČK Márie Halásovej boli odovzdané 
všetky stupne plakiet. Zlatú plaketu získal 
Vladimír Kulich, bronzovú Nora Csukaová, 
Ivan Dugovič, Anna Fialová, Mariana Glončá-
ková a Anna Kolembusová. Striebornú plaketu 
obdržali Mária Režňáková, Jozef Šalkovič, ml., 
Jaroslav Šebo, Štefan Šulák a Csaba Vincze. 
Všetkým blahoželáme k udeleniu plakiet 
MUDr. Janského – k morálnemu oceneniu ich 
ochoty pomáhať spoluobčanom odkázaných 
na liek najvzácnejší, ich krv.                      (mg)

Krv pre Petržalku
Pre potrebu nemocnice v Petržalke zorgani-
zoval Miestny spolok Slovenského Červeného 
kríža v Senci mimoriadny odber krvi. Bez-
platne darovali krv 17. júna František Bajnóci 
(54-krát), Mária Ballayová (24), Daniel Čam-
bal, st. (82), Milada Čambalová (9), Ján Čuva-
la (4), Ján Fülöp (3), Mária Glavaničová (25), 
Veronika Hokšová (26), Peter Holek (8), Marek 
Kubica (18), Alexander Magyar (71), Ľubomír 
Mikulášových (11), Eva Mikulášových (5), Pa-
vol Mošteňan (28), Silvia Múčková (6), Slávka 
Polakovičová (2), Anna Riková (14), Juraj 
Šranko (29), Karol Vígh (2), Jozef Zmajkovič 
(57). Všetkým ďakujeme za nezištný vzácny 
dar – dar krvi.                                              M.G.

l Predám v Senci 4-izbový byt, garáž, záhra-
da. Cena dohodou. Tel.: 0904 617 983.
l Hľadáte lepšie pracovné príležitosti? Tel.: 
0908 711 443.
l Zaujímavé pracovné príležitosti. SŠ vzdela-
nie. 0905 941 959.

Pamätná plaketa
pre Miroslava Guryču 

Pri príležitosti Sveto-
vého dňa Červeného 
kríža a Červeného 
polmesiaca 2004 
si Senčan Miroslav 
Guryča prevzal z rúk 
prezidenta SČK PhDr. 
Milana Kručaya, CSc. 
pamätnú plaketu 
Doc. MUDr. Vladimíra 
Krišla, CSc. Význam-
né ocenenia udeľuje SČK za dlhoročnú, 
obetavú a nezištnú prácu, za pomoc, hu-
manitu, podporu aktivít, bezpríspevkové 
darcovstvo krvi a za celoživotnú prácu 
v Červenom kríži na Slovensku. Plaketu si 
M. Guryča prevzal na ústredných oslavách 
85. výročia činnosti SČK v Kongresovom 
centre Národnej rady SR v Bratislave.

Miroslav Guryča zo Senca, ktoré-
mu bola udelená pamätná plaketa Doc. 
MUDr. Vladimíra Krišlu, je členom Červe-
ného kríža od roku 1949. Patrí medzi rekor-
dérov v darovaní krvi na Slovensku – krv 
a aj krvnú plazmu bezpríspevkovo daroval 
339-krát. V roku 1950 sa stal darcom krvi, 
pričom krv daroval až do roku 1995, čiže 
celých 45 rokov. Aj dnes je iniciátorom hro-
madných odberov krvi nielen v Senci, ale 
aj v okolí a má nemalý podiel na tom, že 
Miestny spolok SČK v Senci má v evidencii 
vyše tisícky bezpríspevkových darcov krvi. 
Iniciatívne pôsobí aj v starostlivosti o dar-
cov krvi a pri organizovaní ich ocenenia.

K významnému ohodnoteniu práce pánovi 
Guryčovi blahoželáme.  
                                                        redakcia
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Pod lupou
Riešení blokovou 
pokutou
Blokovou pokutou bol 
29. júna riešený prevádzkovateľ rešta-
uračného zariadenia, ktorý nedodržal 
prevádzkovú dobu, nakoľko tým porušil 
VZN. Rovnaký postih čakal na občana 
zo Senca, ktorý sa 21. júna dopustil drob-
nej krádeže v obchodnom dome Billa, 
kde odcudzil zeleninu v hodnote 39 Sk. 
Blokovú pokutu dostala tiež občianka 
zo Serede, ktorá na Slnečných jazerách 
vykonávala predaj tovaru bez povolenia 
mestského úradu. Ešte 10. júna riešila po-
lícia Senčanku, ktorá v Drogérii DM Senec 
na Lichnerovej ulici odcudzila drogistický 
tovar v hodnote 1 307 Sk. Pre porušenie 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta 
Senec realizovali mestskí policajti za me-
siac jún 19 priestupkov v blokovom konaní 
na sumu 8 800 Sk.

                      Zdroj: Mestská polícia Senec

Stred kruhovej križovatky by mal byť šľahač-
kou na stavbe. Myslí si riaditeľ Regionálnych 
ciest Bratislava Ing. Dušan Štofa. Dovnútra 
kruhového objazdu patrí podľa neho pútač 
na Slnečné jazerá alebo iná atrakcia. „Vo vi-
nárskych oblastiach vo Francúzsku sú sudy 
alebo staré preše. Rakúšania majú veľa vo-
dotryskov. Môže tam byť socha,“ dáva riaditeľ 
na zváženie. Kruhovú križovatku považuje za 
architektonický prvok mesta podobný malé-
mu námestiu. Uplynulé dni dokončuje RCB 
kruhový objazd na Pezinskej ulici. Jej vyasfal-
tovaním sa ukončia všetky podstatné vstupy 
do mesta. „Po cestárskej stránke sa v Senci 
za posledné dva roky investovalo veľa,“ kon-
štatuje D. Štoffa. 
Regionálne cesty Bratislava sú samostatnom 
rozpočtovou organizáciou, ktorú zriadil na 
údržbu ciest II. a III. triedy ich nový správca 

Bratislavský samosprávny kraj. Sencom vedú 
tri druhy ciest: mestské, štátne – a samospráv-
ne. V okrese Senec sa vďaka decentralizácii 
cestnej správy starajú RCB o 220 km komu-
nikácii. Podľa riaditeľa musí všetky práce na 
týchto cestách iniciovať BSK, pre ktorú ich 
dodávateľ zrealizuje. Pod réžiou samospráv-
neho kraja prebehla nedávno rekonštrukcia 
Pezinskej ulice v Senci. Ako nás informoval 
poslanec BSK a člen komisie pre dopravu BSK 
Rezső Duray, na komunikáciu sa z rozpočtu 
vyššieho územného celku podarilo vybaviť 1,8 
mil. Sk. Po rozkopávke firmy Billa kvôli kana-
lizácii sa dohodli, že spoločnými investíciami 
celú cestu dokončia. „Spravili sme druhú po-
lovicu vozovky s obrubníkmi, odkanalizovali 
sme vjazdy do domov,“ hovorí riaditeľ RCB. 
Výstavbu finalizujú vodorovným dopravným 
značením.                                                    (kd)

Cestári: V Senci sa investovalo veľa

Z diára vedenia mesta
- rokovanie so zástupcami Slovenskej správy ciest 
ohľadom zariadenia nového kruhového objazdu 
a pripojenia na diaľnicu do rozpočtu SSC
- ocenenie úspešných žiakov základných škôl
- Valné zhromaždenie Bratislavskej vodárenskej 
spoločnosti
- jednanie s generálnym riaditeľom Ing. Gemerom 
o nových technológiách a dobudovaní seneckej 
čističky odpadových vôd, nakoľko je už svojou 
kapacitou pre Senec nedostačujúca
- absolventský koncert ZUŠ v evanjelíckom kosto-
le a vernisáž výstavy žiakov ZUŠ
- koncert SZUŠ Renaty Madaraszovej
- slávnostná akadémia ZŠ Tajovského a ZŠ Mlynská
- rokovanie s firmou Aurex ohľadom revitalizácie 
Slnečných jazier a príprav projektov

- jednanie na ministerstve výstavy a regionálneho 
rozvoja ohľadom projektov 
- rokovanie ohľadom novej internetovej stránky 
mesta Senec
- jednanie s Hotelom Senec kvôli prenajatému 
parkovisku na Slnečných jazerách
- jednanie v družobnom meste Parndorf ohľadom 
cezhraničnej spolupráce
- prijatie lúčiacich sa detí zo ZŠ Alberta Molnára 
Szencziho
- tlačová konferencie o cezhraničnej spolupráci 
Mesta Senec v Hoteli Kyjev
- séria prípravných porád na Senecké leto a kar-
neval
- rokovanie s firmou Deponia, s.r.o. ohľadom čis-
tenia Slnečných jazier
- stretnutie s odstupujúcimi a novými riaditeľmi 
seneckých škôl

fotodokumentácia z archívu Petra Sedalu a mest-
ského úradu zatraktívňujú pohľad na mesto a jazerá. 
Okrem textového a obrazového materiálu sa dá na 
portáli vypočuť napr. aj zvučka mesta, ale tvorcovia 
využili potenciál starej verzie stránky a prevzali z nej 
virtuálne pohľady. Na www.senec.sk sa návštevníci 
budú môcť v dostatočnom predstihu oboznamovať 
s pripravovanými spoločenskými, kultúrnymi, špor-
tovými akciami. Interaktívnosť prezentácie dosahujú 
čerstvé správy s možnosťou komentárov, anketa k 
aktuálnej téme či diskusné fórum časopisu Senčan. 
Tvorcovia stránky vychádzali zo základnej 
filozofie propagovať Senec ako turistické 
centrum. Zo štruktúry preto výrazne vystu-
pujú sekcie Slnečné jazerá, Ubytovanie, Kam 
v Senci? alebo Okolie Senca. Odpovedajú na 
základné otázky: kam sa chystáme?, kde 
budeme bývať?, kde sa najeme?, kde za-
bavíme? a kam vyrazíme v prípade zlého 
počasia?. 
Pri tvorbe štruktúry zohľadňovali autori per-
spektívu, aby si stránka na svoju prevádzku 
sama zarobila. Časť o ubytovacích zariade-
niach, reštauráciach a iných firmách poskyt-
ne priestor seneckým súkromným podnika-
teľom, ktorí sa cez prestížnu www.senec.sk 
môžu za symbolickú sumu zviditeľniť.
O aktualizáciu www.senec.sk sa stará redak-

cia Mestských novín Senčan v spolupráci s Turistickou 
informačnou kanceláriou v Senci. Internetová stránka 
je v permanentnej fáze tvorby, preto ak chcete, aby 
bola o Vás či Vašom spolku, organizácii alebo inom 
zoskupení verejnosť prostredníctvom www.senec.sk 
informovaná, obráťte sa na Turistickú informačnú 
kanceláriu na Mierovom nám. 19 v Senci, resp. píšte na 
webmaster@senec.sk. Akékoľvek ďalšie vaše podnety 
a pripomienky, ktoré by dokázali eliminovať nedostatky 
či zdokonaliť prednosti internetovej prezentácie, nám, 
prosíme, posielajte takisto na adresu webmaster@se-
nec.sk. Tešíme sa na vaše postrehy.                       (kd)
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Fórum/www.senec.sk
Zapojte sa do diskusného fóra mestských novín 
Senčan na www.senec.sk. Vyjadrite svoj názor spolu 
s ďalšími čitateľmi mestskej webovej stránky.

Čo robí Mesto Senec pre mladých ľudí?
- Myslím si, že Senec ako mesto nie je len mestom 
mladých ľudí, ale je mestom ľudí s pozitívnym mys-
lením a mestom ľudí, ktorí majú chuť žiť a rozvíjať 
sa. Myslím, že zmena primátora priniesla Sencu veľa 
pozitív. Senec sa začína len teraz rozvíjať tým správ-
nym smerom. Verím, že Senec bude mestom zábavy, 
relaxu a kultúry nielen na Slovensku. Držím palce.
- Je fajn, že si Senec začína pomaly uvedomovať svoje 
strategické postavenie a možnosti, ktoré má...ale je 
škoda, že si to uvedomuje ozaj pomaly. Senec by mal 
byť atraktívny pre všetky vekové skupiny a ak chceme 
pritiahnuť turistov (čiže peniaze), treba pre to niečo 
obetovať.
- V Senci to bolo vždy zlé! Ale zdá sa mi, že sa pred 
nami ukazuje sezóna, akú sme tu ešte nemali. Mení sa 
to k lepšiemu. Určite! 
- Senec je výnimočné mesto, ale plné nevyužitých 
možností, čo sa týka kultúrnych podujatí, tanečných 
akcií alebo samotných podnikov, ktoré sú tu. ... To, že 
dvanásť babiek a traja dedkovia zavolajú na políciu, že 
sa ruší nočný kľud, tak s tým sa nedá nič urobiť. Tak to 
bude zakaždým. ... Ale to že na akciu, ktorú vy odsu-
dzujete, dokáže dôjsť cez 1000 mladých ľudí, vrátané 
vašich synov a dcér,  je veľký úspech.

Malo by sa Senecké leto a karneval zlúčiť do jedného 
podujatia?
- Čím viac kultúrnych akcií, tým lepšie.
- Nie, sú to diametrálne odlišné akcie. Možno by som 
karneval posunul o nejaký ten týždeň neskôr.
- Určite nie! Je to dobre tak, ako to je.
- Určite s tým nesúhlasím, skôr by som posunula 
karneval do prostriedku júla.

Otázka na mesiac júl:  „Čo robí zo Slnečných jazier 
atraktívne miesto pre turistov?“ Svoj názor môžete 
prezentovať na www.senec.sk                            (red)
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Pravý The Final Countdown znel naživo 
piatou plážou Slnečných jazier v Senci. Pr-
výkrát na Slovensku sa uskutočnil festival 
Masters of Rock a svoj comeback tu za-
znamenala švédska skupina Europe, ktorá 
v osemdesiatych rokoch dobývala svetové 
hitparády. Prvý júlový víkend, v poetickom 
prostredí pri seneckom jazere, ľudí zabá-
vala dramaturgia postavená na známych 
hudobných značkách. Kým Europe sa po 
desiatich rokoch vrátili na scénu (úplne 
prvýkrát vystúpili na škandinávskom fes-
tivale Sweden Rock, senecký koncert bol 
druhý v poradí), slávny fínsky Stratovarius 
tu pravdepodobne zažíval derniéru. Na 
javisku podali členovia kapely koncentro-
vaný výkon, v zákulisí však spolu príliš 
nekomunikovali a zdá sa, že na Masters of 
Rock vystúpili posledný raz v pôvodnej zostave. So-
botný večer pritvrdili nemecké skupiny Helloween a In 
Extremo. Inak tu bolo vidieť a počuť českú a slovenskú 
rockovú špičku: kapely Olympic, Arakain, Tři sestry, 
Desmod, Grexabat a ďalšie. Festival, ktorý moderoval 
excentrický Jirka Koběrský (známy z chlapčenskej 
formácie VIP), odštartovala senecká skupina Vindex. 
Masters of Rock s prívlastkom .sk je slovenskou 
mutáciou masového festivalu, ktorý sa koná v tom 
istom termíne v českých Vizoviciach. Organizuje ho 
umelecká agentúra Pragokoncert v spolupráci so 
slovenskou agentúrou Vivien a Mestom Senec. Podľa 
našich odhadov prišlo do Senca na prvýkrát 5-6 tisíc 
ľudí, predpokladá sa, že s pribúdajúcou tradíciou sa 
návštevnosť bude zvyšovať. Vo Vizoviciach rocková 
a metalová hudba zohrievala 20 tisíc ľudí. O festivale 
sme hovorili so zástupcom agentúry Pragokoncert 
Jiřím Daronom.

Prvý senecký Masters of Rock je za nami. Naplnili 
sa očakávania vašej agentúry?
Medzinárodný open air festival Masters of Rock sa 
podarilo teritoriálne presunúť aj na územie Slovenskej 
republiky a fanúšikovia prejavili oňho záujem. To je 
hlavný dôvod, prečo sme spokojní.
 

Ako ste zvládali dva festivaly na dvoch miestach, vo 
Vizoviciach a v Senci, v jednom termíne?
Museli sme do toho vniesť nejaký systém, ktorý 
spočíval v tom, že zlínska produkcia Pragokoncertu 
zastrešila kompletne Vizovický festival a pražská pro-
dukcia senecký. Nesmierne náročné bolo koordinovať 
všetky prejazdy kapiel a stavať technické vybavenie. 
Výstavba festivalového zázemia v Senci bola pritom 
náročnejšia než vo Vizoviciach, kde je areál plno uspô-
sobený festivalu. To zázemie, ktoré potrebujeme pre 
umelcov, sa tu muselo kompletne odznovu vybudo-
vať. V Senci sme festival robili na pláži, znamenalo to 
zaistiť generátor, ktorý poháňal zvuk, svetlá, napájal 
všetky bunky, ktoré sme na šiestich kamiónoch do-
viezli z Čiech a ktoré sa stali provizórnymi šatnami pre 
všetky kapely. Každý festival je trošku iný. Senecké 
jazerá majú krásnu pláž, prostredie a možnosť zostať 
tu o týždeň viac a zrekreaovať sa. Vizovický areál je 
atraktívny tým, že sa koná v areálu Likérky Jelínek 
a návštevníkom je umožnené prezrieť si výrobu slivo-
vice a ochutnať rôzne destiláty. 

Boli obavy z určitých konfliktov a incidentov, ktoré 
sa nenaplnili…

Neboli žiadne bitky či demolovanie nábytku. Nedošlo 
k ničomu, čo ma vôbec neprekvapuje, pretože naša 
agentúra robí hudobných produkcií a rockových 

koncertov počas roka desiatky. Robiť rockovú hudbu 
neznamená, že do mesta prídu vandali a budú  niečo 
devastovať. Oveľa nebezpečnejšie bývajú športové 
stretnutia. Keď k nám prídu do Zlína fanúšikovia 
Baníku alebo Sparty a zdemolujú pol štadióna, ben-
zínku a iné, sú na nich doslova policajné manévre. Na 
rozdiel od týchto akcií z kultúrnych podnikov by ľudia 
nemali mať strach. Dokonca v západnej Európe sa 
rockové festivaly konajú priamo na námestiach. 

Otázka, ktorá mala padnúť na začiatku. Prečo Se-
nec?
Hľadali sme miesto na Slovensku, kde by to bolo mož-
né preniesť Masters of Rock. Kamaráti nám odporučili 
Senec ako vhodnú lokalitu a keď sme si ho obzreli, 
presvedčili sme sa, že sa nemýlili. Slnečné jazerá 
majú radu výhod, fungujúci kemp, krásne prostredie 
jazier, blízkosť Bratislavy, rakúskych a maďarských 
hraníc. A čo bolo najdôležitejšie, našli sme tu určitú 
spriaznenosť a pochopenie, a to u pána primátora 
Karola Kvála a riaditeľa kultúrneho strediska Petra 
Szaba, ktorí vlastne pomohli Masters of Rock presadiť 
a bez ktorých by sa tu nikdy nekonal. 

Budú aj ďalšie Masters of Rock?
Určite budeme v jednaní, máme prísľub, že tu môžeme 
konať ďalšie dva ročníky. Radi by sme ďalej pokračo-
vali. Musíme povedať, že z našej strany bol prvý roč-
ník Masters of Rock určitou investíciou do budúcnos-
ti. Ako sme vo Vizoviciach zaznamenali rok od roku 
nárast návštevnosti, od prvého ročníka o 30 percent, 
tak si myslím, že aj úspešný prvý ročník v Senci vybu-
dí záujem ľudí tak, aby sem zavítali budúci rok.

Kto príde na budúci rok?
To sú veci, o ktorých máme celkom predstavu, ale ne-
chceme ich zverejňovať okrem jednej, ktorá už padla. 
V Čechách prebehol na Masters of  Rock krst dosky 
Manowar a Joey DeMaio sľúbil na pódiu, že budúci 
rok príde so skupinou ako hlavná hviezda. To je jediná 
kapela, ktorú by som odtajňoval.                          (kd)

Rock fest prvý raz na Slnečných jazeráchPozitívne ohlasy na senecký
festival Masters of Rock

               (zdroj: www.mastersofrock.sk)
- Senec mile překvapil. Díky za EUROPE. Comeback 
téhle kapelky očekávám už nějakých 12 let.
- Thaaak my sme prišli do Senca z Košíc ...a môžem 
povedať, že sa oplatilo... 
- Spokojnosť maximálna a dotiahnuť takýto fest na 
SLOVENSKO, to stojí za obdiv. V sobotu dosť veľký 
sklz a odniesli si to In Extremo, aj keď boli výborní, 
dúfam, že to vyjde na budúci rock tiež.
- Skvelý festival, naozaj pekný začiatok letných prázd-
nin. Najprv som bol prekvapený polohou pódia, ale 
nebolo to až také zlé. Dobrý nápad bol dať fest k vode, 
na jazerá, budúci rok som tam opäť ako na koni.
- Ten EUROPE to bol zážitok,.... úplná profesionalita... 
TEMPEST vyspieval všetko na 100 perc. Tak splnilo 
sa to...
- Super festival. Každý, kto tam bol, vie, že to bolo 
dobre, ale aby organizátori nezaspali na vavrínoch, 
treba aj kritiku. Pivo za 35 Sk a žiadny iný výber, 
smutné.
- Nuž konštatujem, že celkom vydarená akcia, až teda 
na tu cenu piva... Inak za najlepšiu kapelu, aj na svoje 
vlastne prekvapenie, by som označil In extremo. Takú 
šou, akú spravili na pódiu, človek len nevidí.
- Hello! Thank you for the great festival! Visi-
ons Of Atlantis is proud to be part of that great 
event! Awesome crowd, organisation & music!
Thomas, Visions Of Atlantis
- No ja som maximálne spokojná, že som bola v Senci, 
geniálne som sa zabavila, skupiny boli všetky v poho-
de, ale daktoré boli úplne bohovské ako Stratovarius, 
Europe, Arakain, napodiv Pink Cream 69 a 69Eyes, 
a stalo to aj za tie peniaze, čo som vyhodila len na cestu 
a šla by som tam aj znovu.

SENČAN  JÚL-AUGUST/2004MASTERS OF ROCK

Dvojdňový maratón hudby si nenechal 
ujsť ani pezinský prinmátor Oliver Solga 
(vľavo). Na snímke s primátorom Senca 
Karolom Kválom.

Masters of Rock odštartovala senecká 
skupina Vindex.
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Stretnutie žiakov a študentov 
s primátorom mesta

Medzinárodný deň detí využil primátor Senca 
Karol Kvál, aby poďakoval úspešným študen-
tom a žiakom za vynikajúce študijné výsledky 
a úspešnú reprezentáciu svojej školy a mesta 
v školskom roku 2003/2004. Pod jeho patroná-
tom ocenila žiakov a študentov seneckých škôl 
Komisia kultúry, športu a rozvoja vzdelávania 
pri MsZ. Kritériá na výber úspešných žiakov 
a študentov boli významné umiestnenie v pred-
metných olympiádach, v súťažiach v prednese 
poézie, prózy, speváckych, výtvarných a špor-
tových súťažiach. Tohoto roku poďakovanie 
udelili približne päťdesiatke žiakov a študentov. 
V obradnej sieni Mestského úradu v Senci si 4. 
júna pamätné listy s darčekom prevzali Simona 
Horváthová, Petra Pálfiová, Dominika Šmihe-
lová, Barbora Antalíková, Dominika Čierna, 
Erika Erdélyiová, Mária Chnupová, Martin Tittel, 
Lenka Virklerová, Lukáš Póša, Linda Bittnerová, 
Alexander Botló, Andrej Lorinc, Dávid Szarka, Be-
atrix Vargová, Anita Zborková, Adriana Vízyová, 
Tomáš Horváth, Kristína Hideghétyová, Ladislav 
Madazrász, Karina Prehásková, Ľuboš Hritz, Ad-
rián Ajpek, Michaela Matusová, Réka Katonová, 
Erika Katonová, Tomáš Tóth, Katarína Svičeková, 
Katarína Szalayová, Katarína Slobodová, Gabriel 
Radimák, Lucia Fulová, Ivan Gálik, Matej Šoltis, 
Peter Rekeň, Andrea Šavarová, Ľubomír Krcho, 
Martin Kerekeš, Michaela Maráková, David Hartl, 
Ilona Takácsová, Anita Zborková, Hana Bajtošo-
vá, Kristián Olah, Jana Šípošová, Milada Hrinciši-
nová, Ján Kapoun, Barnabáš Kollárik, Alexandra 
Rovenská, Diana Šušlová, Veronika Suslová, Ka-
rina Kollárová, Beata Bognárová, Denis Bosnič, 
Daniela Cintulová, Vanda Valkučáková, Veronika 
Boršová, Jana Jurčová, Mária Tureničová, Lucia 
Múčková, Katarína Uličná a Matúš Novák.
                                                                            (red)

Bodkou za podnikateľskými seminármi Mestského 
úradu Senec a Obecného úradu v rakúskom Parn-
dorfe bude súhrnný  zborník. Podľa projektovej ma-
nažérky mesta Senec Ing. Nataše Urbanovej, PhD. by 
mala publikácia vyjsť ku koncu júla. Asi 50-stranová 
brožúra veľkého A4 formátu bude obsahovať súhrn 
prednášok, ktoré na seminároch odzneli. K informá-
ciám o kooperačných možnostiach podnikania na 
Slovensku a v Rakúsku sa tak dostanú aj podnikatelia, 
ktorí sa projektu nemohli zúčastniť. Digitálnú verziu 
brožúry si budú môcť stiahnuť aj na www.senec.sk.
V dňoch 2. 12. 2004, 23. 3. 2004 a 25. 5. 2004 
sa uskutočnila séria seminárov pre podnikateľov 
zo Senca a z Parndorfu v rámci spolupráce mesta 
Senec a obce Parndorf. Semináre organizovali spo-
ločne mesto Senec a obec Parndorf. Prvý seminár 
sa konal v Parndorfe a ostatné dva sa konali v Senci. 
Spolupráca Senca a Parndorfu vznikla v roku 2000, 
podpisom zmluvy o priateľstve a spolupráci oboch 
mestečiek. Spolupráca bola na začiatku svojho vzniku 
zameraná najmä na kultúrne a športové podujatia re-
alizované v Senci a v Parndorfe. Neskôr sa rozšírila aj 
na oblasť turizmu a vzdelávania a v roku 2004 práve 
realizovaným projektom aj na oblasť hospodárstva.
Semináre sa realizovali vďaka finančnej podpore Európ-
skej únie projekt bol financovaný zo spoločného fondu 
malých projektov Phare CBC pre rakúsku hranicu.
Hlavným cieľom projektu bol rozvoj hospodárskeho 
potenciálu regiónu prostredníctvom podpory part-
nerstiev medzi jednotlivými podnikmi a podnikateľmi 
v rámci cezhraničnej spolupráce. Na seminároch sa 
cieľové skupiny oboznámili s právnymi a hospodár-
skymi podmienkami podnikania v oboch krajinách, 
získali informácie o potrebných povoleniach pre 
realizáciu podnikateľskej činnosti, o spôsobe využitia 
predvstupových a štrukturálnych fondov Európskej 
únie na rozvoj podnikateľských aktivit v SR a v Ra-
kúsku. Na seminároch získali účastníci poznatky 
v nasledovných oblastiach:

1. hospodárska situácia malých a stredných podnikate-
ľov v Rakúsku, s konkrétnymi príkladmi v Parndorfe
2. prehľad o hospodárskej situácii v SR, s konkrétny-
mi príkladmi v Senci
3. Informácie k štrukturálnemu fondu Interreg III A 
v Rakúsku
4. Informácie k štrukturálnemu fondu Interreg III A 
v SR
5. Legislatívne podmienky podnikania slovenských 
podnikateľov v Rakúsku
6. Legislatívne podmienky podnikania rakúskych 
podnikateľov v SR
7. Aktuálne informácie k štrukturálnemu fondu Inter-
reg III A , Informácie k JPD 2 pre BA región.
10. Finančná podpora a finančné možnosti rakúskych 
podnikateľov v SR
11. Finančná podpora a finančné možnosti sloven-
ských podnikateľov v Rakúsku
12. Prezentácia štúdie stratégia mesta Senec

Na seminári I sa uskutočnil Brainstorming, kde 
jednotliví účastníci prezentovali svoje návhry tvorby 
možných partnerstiev.
Výsledkom II seminára bol aj návrh prvého partnerstva 
medzi hotelom Senec a spoločnosťou LO-fengshui.
Seminár poskytol nové možnosti realizácie v hospodár-
skej oblasti pre cieľové skupiny v Senci a v Parndorfe. 
Na základe seminára sa vytvorili kontakty medzi jed-
notlivými podnikateľskými subjektami, ktoré v budúc-
nosti plánujú spoločné aktivity v oboch mestečkách.
                                         Ing. Nataša Urbanová, (kd)

Semináre uzatvorí brožúra pre podnikateľov

SENČAN  JÚL-AUGUST/2004

„Tento dokument bol vyproduko-
vaný 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“.

Kto sa vydal na otvorenie letnej turistickej 
sezóny na populárnu skupinu  I.M.T. Smile, 
dočkal sa iného prekvapenia. Dážď s ve-
ternou smršťou rozohnal nádeje na koncert 
kapely roka na Seneckom lete 2004. A roman-
tické ukrytie sa pred náhlou búrkou dodalo 
akcii pantomimický charakter. Podaktorí pod 
vedením moderátora podujatia Vlada Voš-
tinára takmer sparodovali klip It ś a raining 

day, zatiaľ čo organizačný štáb narýchlo 
schovával techniku. Ivan Tásler s kompániou 
prečkal najhoršie v rozostavanom bufete 
za amfiteátrom a len čo sa trochu vyčasilo, 
odišiel. Po búrkovej bleskovke sa  rozjasnilo 
aspoň očakávanej veľkoleposti ohňostroju. 
Dvestotisícová atrakcia, ktorú zafinancovali 
štedrí sponzori mesta, ako najväčšie lákadlo 
akcie opäť uchvátila. Zostatok noci sa mladí 

zabávali na diskotéke alebo ich  
hostili nové bufety južnej časti 
jazier, hoci podaktoré finišovali 
s dokončovacími prácami len 
„pár minút pred dvanástou“. 
Počas dňa sprievodnú kultúru zais-
ťovalo na dvoch pódiách množstvo 
účinkujúcich. Populárna stredno-
prúdová skupina Senzus napriek 
skorej svetlej hodine zaplnila šká-
ročky na lavičkách amfiteátra, mlad-
ším ročníkom rozprúdila krv v žilách 
vychádzajúca skupina U.K.N.D 
a program, ešte netušiac, uzatvárali 
osvedčené Horkýže Slíže. 
V predpredaji a na mieste predala 
Správa cestovného ruchu takmer 
10 tisíc lístkov.                         (kd)

Na zapršané Senecké leto 10 tisíc ľudí

Na Seneckom lete si mohli deti odskúšať 
nové atrakcie. 

„Tento dokument bol vyproduko-
vaný 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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Senecké opachy

Nedefinovateľný objekt na želez-
ničnej stanici. Stojí na mieste, kde bol 
ešte nedávno parčík s pitnou vodou. Uhorská 
stanička dostala poriadne na frak začiatkom 
80-tych rokov, keď sa „renovovala“. Železnice 
československej alebo slovenskej republiky 
ukázali a aj stále ukazujú, že na ich zákazní-
koch im nezáležalo, ani nebude. Je to jasná 
prezentácia ich kultúry. Nielenže my, občania, 
musíme v našich daniach zaplatiť tie dlhy, kto-
ré narobili, ale aj sa denne na ne pozerať.

Kultúrny dom v Senci je významná 
senecká opacha. Pôvodný projekt, ktorý mal 
byť realizovaný na pôdoryse v tvare päťcípej 
hviezdy sa zo záhadných dôvodov nereali-
zoval... čo je veľká škoda! O tomto objekte 
by sa dalo veľa písať, vďaka výnimočnosti, 
polohe, dôležitosti a dôvodom, prečo vznikol. 
Františkov dom – bol jeho predchodca. Po-
lyfunkčnosť objektu je pestrá: kino, čakáreň 
SAD, tržnica, kaderníctvo... Objekt patrí do 
dedičstva z éry socializmu, s ktorým sa musia 
popasovať skoro všetky mestá na Slovensku.

Dom sociálnych služieb. Ďalší vý-
znamný objekt v tejto kategórii. Je postavený 

na mieste niekdajšieho trhu. Zaoceánsky 
parník na suchej zemi s koníkom a veliteľskou 
vežou. Našťastie zakrývajú tento skvost boro-
vice pred fasádou na ulicu a druhé šťastie, že 
v zime nestratia ihličie.

Unikátny objekt priamo na Lich-
nerovej ulici. Pravdepodobne produkt 
„eštébáckych“ tajných dohôd nedávnej éry. 
Zbúrať, zničiť všetko, čo malo buržoázny ná-
dych a vtlačiť pečať soc-designu, bolo, žiaľ, 
bežnou praktikou. Dom (č. 19 na Gottwaldovej 
ulici) musel ustúpiť, hoci na záchranu volala 
aj maďarská televízia. Pred budovou polície 
parkujú rôzne autá, ako nedávno priamo na 
ceste približne 10 dní. Občania sa im musia 
vyhýbať, čo na pešej zóne každý „ocení“. O ar-
chitektonickej „kvalite“ som sa už vyjadroval... 
patrí nepochybne medzi unikáty.

Paneláky – symbol oných čias! Riešenie 
bytovej otázky v 70-tych rokoch vykryšta-
lizovalo v tejto forme. Hoci trabanty zmizli 
z našich ulíc, žiaľ, tieto „neodišli“, ba zapustili 
korene! Budeme ich musieť ešte zniesť cca 70 
rokov (výrobca udáva 99-ročnú životnosť). 

Typická stavba rodinného domu 
éry 80-tych rokov a čias nenávratných 
pôžičiek straší už 15 rokov na Bratislavskej 
ceste. Ešte 15 rokov a stavba bude pod pa-
miatkovým ústavom.

Ešte nie úplna opacha, ale pomaly 
iste... Namiesto 3 až 4 podlaží sa išlo až do 10-
11-tich. Dôvody môžu byť celkom pragmatické 
alebo vesmírne... V civilizovaných krajinách sa 
na peších zónach budujú stavby maximálne 
do štyroch podlaží! Kvalita budov na Slneč-
nom dvore: vizuálne každý osobne, orientácia 
po prasklinách a opadaných omietkach.

Doslov: V Senci by sa našlo ešte veľa budov, 
ktoré by zodpovedali kritériám opachy, ale ne-
môžeme celého Senčana venovať tejto prob-
lematike. Smutné je ale to, že občania musia 
s nimi, v nich žiť a pracovať a ich zbúranie by 
bolo drahšie ako ich vytvorenie...

                                      Ing. arch. Peter Sedala

D  O  K  E  D  Y  ?
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Na mieste, kde dnes v Senci stavajú halu ob-
chodného domu, stála ešte nedávno budova 
mlynu. Svojou industriálnou architektúrou túto 
časť mesta charakterizovala a dá sa povedať, 
že bola jednou z dominánt Senca. Všetci vie-
me, aký osud ju postihol. Nemá zmysel teraz 
za ňou smútiť, ale má zmysel pozrieť sa, ako 
sa s podobnou architektúrou dokázali vyspo-
riadať iní a možno sa poučiť do budúcna.
V zahraničí sa mnohé staré priemyselné stav-
by adaptujú novým podmienkam. Znamená 

to, že sa mení ich funkcia z výrobnej (resp. 
skladovacej) na administratívnu, obchodnú, 
kultúrnu alebo obytnú. Takto sa do nich opäť 
vnesie život a plnohodnotne sa tak zapoja 
do organizmu mesta. Najmä v malých mes-

tách má takýto prístup k starej industriálnej 
architektúre veľký význam, lebo ide často o 
dominanty a technické pamiatky mesta. Tieto 
majú svoj genius loci a dokážu vytvárať neo-
pakovateľnú atmosféru. 
Zaujímavým príkladom je adaptácia plyno-
jemov z čias Márie Terézie vo Viedni (Gaso-
meter). Ide o štyri valcové budovy, z ktorých 
sú dnes atraktívne obytné a obchodné (poly-
funkčné) domy. Ďalšou zaujímavou realizáciou 
je priemyselná budova vo Ville de Parme,  pod 

adaptáciu ktorej sa podpísal architekt Renzo 
Piano. Budova dnes slúži ako koncertná sála.
Je dôležité povedať, že architekti sa pri rea-
lizácií týchto projektov vyjadrujú modernými 
prostriedkami, čím zvyšujú kvalitu diela. Nové 
konštrukcie svojím moderným a jednoduchým 
dizajnom dopĺňajú a zvýrazňujú krásu tých 
pôvodných. Objekty tak nepôsobia gýčovo. 
Zamyslime sa nad tým, čo je pre naše mesto 
lepšie. Zachovať a prispôsobiť novým pod-
mienkam pôvodné, aj keď na prvý pohľad nie 
pre každého pekné, ale jednoznačne originál-
ne a jedinečné priemyselné budovy. Alebo ich 
zbúrať a nahradiť plechovými halami, navlas 
rovnakými s tými v iných mestách.
                                                      Peter Kopček   

Zopár obrázkov k zabudnutému mlynu

Senecký Express premáva v pravidelných ho-
dinových intervaloch po okružnej trase okolo 
Slnečných jazier, so začiatočnou a konečnou 
stanicou pri autobusovej stanici na námestí 
mesta Senec. Dĺžka trasy je 7,3 km. Premáva 
denne od 9.00 h do 22.00 h. 
Cenník: dospelí 30 Sk, dospelý nad 65 rokov 
a deti od 3 do 12 rokov 20 Sk, nadrozmerná ba-
tožina po dohode so sprievodcom 20Sk/ks.

Cestovný poriadok
1. Začiatočná stanica 9.00 21.00
2. Bistro Lagúna  9.02 21.02
3. Gymnázium  9.05 21.05
4. Amfiteáter (na znamenie) 9.07 21.07
5. Aquapark  9.10 21.10
6. Metaxa bar (na znamenie) 9.13 21.13
7. U bielej myši  9.15 21.15
8. Východná pláž – bufet 9.18 21.18
9. Východná brána 9.20 21.20
10. Chata SPP (na znamenie) 9.22 21.22
11. Chata Slov. rozhlasu 9.23 21.23
12. Polostrov Kosa (na znam.) 9.27 21.27
13. Južná brána  9.30 21.30
14. Železničná stanica 9.32 21.32

15. Drevená dedina 9.35 21.35
3. Gymnázium  9.40 21.40
2. Bistro Lagúna  9.43 21.43
1. Konečná stanica 9.45 21.45

Na znamenie a po dohode so sprievodcom 
je možné nastúpiť a vystúpiť kdekoľvek po 
uvedenej trase.

Okružná trasa okolo Slnečných jazier
Slovo robí chlapa i primátora
Koniec roku 1980 je možné datovať aj ako vznik ulice 
E. B. Lukáča (vtedy Exnárova ulica), kedy sa začali 
sťahovať do dokončených domov prví obyvatelia. Ako 
prístupová komunikácia slúžila vlastne betónová ces-
ta, ktorá sa ako cesta dá ťažko charakterizovať nielen 
pre stav povrchu, ale aj pre rozmery nie najlepšie 
vyprojektovaného sídliska (napr. výškové „utopenie“ 
Exnárovej ulice).
Zub času sa v priebehu vyše dvadsiatich rokov pod-
písal na tejto komunikácii svojou tvrdou rukou. Svoje 
urobili aj poruchy kanalizácie či vodovodu. Takýto 
stav sťažoval život občanom, ich verným pomocní-
kom – automobilom a návštevníkom vôbec. Hlasy 
občanov po nejakej rekonštrukcii neboli snáď aj pre 
objektívne príčiny vyslyšané.
Po posledných komunálnych voľbách sme zintenzívni-
li viac-menej náhodnú, ale osobnú komunikáciu s pá-
nom primátorom Ing. Karolom Kválom vo veci opravy 
uvedenej komunikácie. Jedného dňa, niekedy v marci 
tohto roku pán primátor pri osobnom stretnutí vyslovil 
historickú vetu, že „nájde nejaké prostriedky na opra-
vu cesty“. Osobne som bral uvedený sľub s rezervou, 
pretože som dostatočne zorientovaný v komunálnej 
politike a viem, že akurát investičné zdroje zostávajú 
naďalej úzkoprofilovým tovarom a nikdy ich nebude 
dosť. Omyl, primátor mesta Senec Ing. Karol Kvál 
slovo dodržal, ulica bola v nedávnej minulosti zre-
konštruovaná, vyasfaltovaná. Čo dodať, stačí málo, 
ďakujeme, pán primátor! 
                                       Obyvatelia ulice E.B.Lukáča
                                       Ing. Vladimír Sninčák

- Dolupodpísaní obyvatelia seneckej štvrte časti „Ko-
lónia“ sa touto formou dovoľujú poďakovať osobitne 
mestskému policajtovi s osobným číslom 18 a taktiež 
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Budova vo Ville de Parme
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na pešiu zónu. Karneval sa začína, s tým, že 
sa sem prišli ľudia zabaviť, a nie nechať sa 
zabávať. Medzi šermiarmi a mažoretkami (ten-
tokrát aj s posilami z Malaciek) sa Lichnerkou 
objavuje vláčik Senecký express, ktorý na kar-
nevale zahájil svoje pôsobenie v seneckých 
uliciach. Prvými pasažiermi sú primátor Karol 
Kvál a ďalšie predné osobnosti mesta. Na 
radu prichádzajú radoví občania. Masiek je, 
aj vďaka počasiu, evidentne menej než vlani, 
ale ich úrovňou za predchádzajúcim rokom 

skutočne nezaostáva, práve naopak. Senecké 
deti sa tohto roku vytiahli, nápadmi, ale i stvár-
nením riadne ukázali dospelým, čo to je krea-
tivita. Žabky-žabka, rádiošok, lentilky, seneckí 
rytieri, atď., atď., skupinové vizuálne pochúťky. 
Hodnotenia masiek sa tohto roku chytila počet-
ná, neanonymná porota černokňažníkov, ktorej 
snáď nič mimoriadne nemohlo uniknúť. V súťaži 
o najkrajšiu masku im učarovali senecké žienky 
domáce. Medzi ďalšími ocenenými sa ocitli vod-
né víly, snehulienky, čertice, mních s družinou, 
olympijské kruhy, „a je to...“, Asterix a Obelix, 
beduini, vážky či abeceda. Cenu za masku 
z najvzdialenejšej vzdialenosti prebrali baníci 
z Handlovej. Mnohých zaskočilo, že porotcovia 
prehliadli „zubný kaz“, ktorý upútal invenčným 
nápadom, ale aj sofistikovanou prípravou. 

20:30 h: Na hlavnom pódiu, ktoré tento rok 
zmenilo polohu a presunulo sa na križovatku 
pešej zóny a námestia, vrcholí vyhodnotenie 
masiek. Maximálne napätie prepína moderátor 
Ivo Hlaváček, syn známeho humoristu. Tí, čo 
sa chcú zabávať, čakajú na energický Kmeťo 
Band. Za sebou majú už vystúpenia hudobnej 

skupiny Starmánia, ktorá so Senčankou Mar-
tinou Ostatníkovou hrá staré česko-slovenské 
hity. A svoje odviedol aj Nový Album. Mladší 
zostávajú ešte na rapera Helica a diskotéku. 
Starší sa presúvajú pred malé pódium na pe-
šej, kde do polnoci vyhráva senecká skupina 
Akcent Live. Pred nimi zaujalo okrem detí zo 
Senca, ktoré sa predstavili v rámci viacerých 
súborov, pouličné divadlo s Čarodejníkom 
Abrakom a drakom. Ešte ďalej sa mohli vyžiť 
vyznávači dychoviek, Senčanka a Šarfianky. 
Ani tento rok sa nezaobišiel karneval bez 

ukážok stredovekých popráv a ďalších atrak-
cií. V uliciach Senca program udržal ľudí do 
neskorých nočných hodín. 

Pondelok
13:00 h: Na obede v jednej zo seneckých reš-
taurácií sa niekto z ničoho nič zmienil: „Vyda-
rený, pekný karneval. Naozaj.“ Kto vie, esencia 
čoho vlastne za to mohla...                         (kd)

Karnevalu kraľovali žienky 
domáce
Kráľovnami ôsmeho ročníka Veľkého letného 
karnevalu sa stali uponáhľané, maskované, 
ale veselé žienky s uhorkami na tvári a nátač-
kami na hlave. Senčanky Denisa Valová a Ka-
tarína Takáčová vylúdili úsmevy na tvárach 
návštevníkov karnevalu, ale aj poroty. „Napa-
dlo to moju kamarátku pred asi tromi dňami pri 
večernom odličovaní, volala mi, bola som prá-
ve v práci, kde som mala dvanástku a strašne 
sme sa na tom pobavili s kolegyňami,“ spome-
nula si jedna z nich na moment, kedy vznikol 
nápad preobliecť sa za žienky domáce, ktoré 
si na karneval odskočili od sporáka. „Príprava 
nebola ani tak dlhá. Čo nás napadlo, to sme si 
na seba nabúchali.“ Na karneval chodí veselá 
dvojica každý rok, vlani sme ich mohli spoznať 
pod maskou väzňov, predtým sa preháňali 
čoby borosky na metlách. Vo víťazstvo už 
tento rok nedúfali. „Ako vyhlásili tretie miesto, 

sme si povedali, že už nie. Mysleli sme si, že 
vyhrá zubný kaz.“ A čím prekvapia nabudúce, 
si ešte nechajú dobre rozležať v hlave.
                                                                      

(kd)

Hviezdou večera Helico
Slovenského rapera Helica si pamätáme, keď 
pred rokmi slávil úspechy ako člen danceflooro-
vej skupiny D-Night. V Senci bol tento raz za hlav-
nú sólo hviezdu karnevalového programu. Bez 
sprievodnej skupiny. „Bohužiaľ, zranila sa nám 
jedna tanečníčka, zlomila si nohu, takže dnes tu 
budem na javisku ordinovať sám, ale teším sa ur-
čite na všetkých ľudí,“ povedal pred vystúpením 
slovenský raper. Na javisku vyťahoval postupne 
pesničky zo svojho debutového albumu, vrátane 
duetu s Darou Rolins, ktorý ho preslávil a ktorý 
zaspieval z half-playbacku.                               (kd)

Dokončenie zo s. 1
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Zubný kaz

Výtvory ZUŠ v Senci zaujali mnohých

Vrchná sestra Tamara Mokrášová

Anjel s diablami pri tele

Trojžabka

„Tento dokument bol vyproduko-
vaný 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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Počas dvoch júnových dní odohrali mladí fut-
baloví juniori na ihriskách okresu Senec 144 
zápasov. V desiatich vekových kategóriách 
bojovalo 19. - 20. júna o pohár víťaza medziná-
rodného turnaja „Okres Senec a jeho priatelia“ 
približne 1 500 futbalistov. Senecká megaak-
cia je tak stále najväčším mládežníckym fut-
balovým turnajom na Slovensku. Organizujúci 
ŠK SFM Senec pozval na šiesty ročník pod-
ujatia športovcov zo siedmich štátov Európy. 
Prvýkrát prišli Chorváti, Srbska a Čiernej Hory, 
na turnaj sa vrátili Francúzi, ale do súbojov sa 
zapojili aj futbalisti z okolitých krajín Rakúska, 
Česka, Maďarska. Zo 72 mužstiev bolo 25 
zahraničných. „Celá tá atmosféra bola fan-
tastická,“ opisuje priebeh podujatia manažér 
ŠK SFM Štefan Kollát. Otvoreniu turnaja v Ná-
rodnom tréningovom centre sa prizerali funk-
cionári futbalového zväzu, ale aj bratislavský 
župan Ľubo Roman alebo senecký primátor 
Karol Kvál. V priestoroch NTC sa prvýkrát 
hrali stretnutia kategórie prípraviek. Ostat-
né kategórie odohrali futbalisti v okolitých 
obciach - Igrame, Novej Dedinke, Hrubom 
Šúre, Kostolnej pri Dunaji a Kráľovej pri Senci.  
Finálové zápasy na domovskom ihrisku ŠK 
SFM vo Veľkom Bieli si nenechali ujsť viaceré 
známe futbalové osobnosti, medzi ktorými sa 
vynímal Ján Popluhár. Futbalovej mladi pískali 
finále prvoligoví rozhodcovia. Cieľom turnaja 
nebolo ani tak dobíjanie víťazných mét, ako  
nadväzovanie a utvrdzovanie priateľských 
vzťahov mladých futbalistov rôznych krajín. 
Podľa Š. Kolláta bol turnaja výnimočný tým, 
že dianie na ihriskách stlačili organizátori do 
dvoch dní, čo sa odzrkadlilo na hladšom prie-
behu. Prvýkrát sa turnaj zaobišiel bez zrane-
nia. Chvíle voľna využili niektorí z účastníkov, 
vďaka kolízii termínov,  na návštevu Senecké-
ho leta. Turnaj „Okres Senec a jeho priatelia“ 
podporil celý rad podnikateľov, aj seneckých, 
starostov a futbalových klubov obcí, na ihris-
kách ktorých sa hralo. Pri jeho organizovaní 

pomáhali dobrovoľní pracovníci i rodičia 
chlapcov. Účastníci turnaja boli ubytovaní na 
ZŠ Tajovského v Senci. Podujatie organizuje 
ŠK SFM Senec v spolupráci s mestom Senec, 
OÚ v Senci, Ministerstvom školstva SR a Brati-
slavským futbalovým zväzom.                    (kd)

Výsledky turnaja 
„Okres Senec a jeho priatelia“
Starší dorast - Igram: O 3. miesto: Jupie B. 
Bystrica - ObFZ Bratislava-vidiek 2:0, finále: 
Imotski (Srbsko a ČH) - SFM Senec 1:2.
Mladší dorast - Igram: O 3. miesto: Jupie B. 
Bystrica - SFM Senec 0:6, Imotski - Koba 
Senec 2:3.
Starší žiaci A - N. Dedinka: O 7. miesto: Györ 
- Domino Bratislava 3:2, o 5. miesto: V. Bíteš 
- Žižkov 6:0, o 3. miesto: Senj - Levice 1:1 (p.k. 
5:6), finále: SFM Senec - Opava 0:3.
Starší žiaci B - Hrubý Šúr: O 7. miesto: Koba 
Senec - Námestovo 0:0 (p.k. 2:3), o 5. miesto: 
Rudar - SFM Senec 2:2 (p.k. 10:11), o 3. 
miesto: Solin - Trnava 2:2 (p.k. 0:2), finále: 
Hranice - Slovan Bratislava 0:3.
Mladší žiaci A - Kostolná pri Dunaji: O 7. 
miesto: V. Bíteš - Bruntál 2:0, o 5. miesto: Senj 
-Trnava 1:0, o 3. miesto: Guipavas - R. Sobota 
0:5, finále: SFM Senec - Levice 0:1.
Mladší žiaci B - Kostolná pri Dunaji: O 7. 
miesto: Námestovo - Labin 5:1, o 5. miesto: 
Solin - Žiar n/Hr. 1:0, o 3. miesto: ObFZ Bra-
tislava-vidiek - Žižkov 0:1, finále: SFM Senec 
- Slovan Bratislava 0:3.
Prípravka A - NTC SFZ Senec: O 7. miesto: 
Bruntál - Galanta 3:0, o 5. miesto: Guipavas 
- Nitra 0:0 (p.k. 2:1), o 3. miesto: SFM Senec - 
Hranice 2:2 (p.k. 3:2), finále: Dukla B. Bystrica 
- ObFZ Bratislava-mesto 3:1.
Prípravka B - NTC SFZ Senec: O 7. miesto: 
Jupie B. Bystrica - Dukla B. Bystrica 0:3, o 5. 
miesto: Hranice - R. Sobota 1:3, o 3. miesto: 
Žolík Malacky SFM Senec 4:1, finále: FC Nitra 
- Koba Senec 4:0.
Prípravka C - Kráľová pri Senci: O 7. miesto: 
Žiar n/Hr. - Praha 5:1, o 5. miesto: Hranice 
- Nitra 4:2, o 3. miesto: Trnava - Domino 2:0, 
finále: SFM Senec - Žolík Malacky 6:3.
Pusinky - Kráľová pri Senci: O 7. miesto: Praha 
- SFM Senec B 12:0, o 5. miesto: Jupie B. Bys-
trica - Žolík Malacky 0:1, o 3. miesto: Radvaň 
- SFM Senec A 2:2 (p.k. 3:1), finále: FC Nitra 
- Dukla B. Bystrica 0:1.

Najväčší mládežnícky futbalový turnaj u nás 
na ihriskách okresu Senec

Poďakovanie sponzorom
Mesto Senec ďakuje sponzorom, vďaka kto-
rým sa uskutočnilo Senecké leto a Veľký letný 
karneval 2004: 
p. Škovránek, Drogéria Maja, ELV-produkt, 
Amita, Rozmarín, p. Čechovičová, Sinex, p. 
Nosko, MS, s.r.o., ČSOB, Novplasta, s.r.o., 
Lovecká reštaurácia, Kafiléria, a.s., p. Ala 
Mária Czéreová, Cesty Nitra, El-tras, Tat-
rabanka, Stavrem, In-tech, p. Sečkár, p. Ga-
jarská, Billa, Fufo, Hotel Senec, p. Kiss, 
Lumax, p. Belzár, Coca Cola, p. Sadloň, 
Framipek, Nový Čas, Buvi Production, 
p. Igor Podmanický.

Mesto Senec ďakuje seneckým firmám, ktoré 
darovali ceny do Veľkého letného karnevalu. 
Súťaž o najkrajšiu masku sponzorovali CK Tri-
cio, Mestské kultúrne stredisko, Piccolo Café 
– Alexander Menyhart, Spider-net, Správa 
cestovného ruchu, Zmrzlina Venezia.

Mesto Senec ďakuje štátnej polícii za pomoc pri 
organizovaní Seneckého leta a Karnevalu 2004.
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Úspech stolných tenistov
Seneckí stolní tenisti sa zúčastnili na turnaji  
v našom partnerskom meste Mosonmagyaró-
vári, usporiadaný pri príležitosti stého výročia 
vzniku miestneho klubu. V konkurencii asi 
tridsiatich dvojčlenných družstiev z Maďarska, 
Rakúska a Slovenska zvíťazila naša dvojica 
Richard Nagy a Ivan Fiala. Vo finále porazili po 
tuhom boji rakúsky tím 3:2. Víťazstvo si zopa-
kovali aj vo štvorhrách, keď vo finále porazili 
maďarskú dvojicu.                                         (if)

Olympiáda aj v Senci
Koncom mája sa uskutočnil ďalší ročník športovej ak-
cie seneckých základných škôl Olympijské dni v Sen-
ci. Podujatie bolo v tomto roku obohatené o dve nové 
disciplíny - streľba zo vzduchovky a plávanie (plával 
sa kraul a prsia). Senec tak spoznal svojich vlastných 
olympijských víťazov. Deti súťažili predovšetkým 
v individuálnych disciplínach, v atletike si  chlapci 
a dievčatá siahli na olympijské méty  v skoku do diaľky 
a výšky, v hode kriketovou loptičkou a guľou, v behu. 
Vrcholom boli štafetové behy na 4 x 60 m, v ktorých 
súperili medzi sebou zúčastnené školy ZŠ Tajovského, 
ZŚ Mlynská a ZŠ Alberta Molnára Szencziho. Spoloč-
ne bojovali žiaci o titul vo vybíjanej a svoj olympijsky 
turnaj zažili aj futbalisti. K ďalším kolektívnym špor-
tom, ktoré boli na programe olympiády, bol volejbal, 
basketbal, hádzaná, stolný tenis. Podujatie by sa 
neuskutočnilo bez celej rady učiteľov, ktorí pomáhali 

Futbalové gólové momenty okrášlili se-
neckú olympiádu základných škôl.
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ZUŠ na súťažiach
Ku koncu školského roka bilancuje Základná 
umelecká škola v Senci posledné obdobie. 
Študenti školy doniesli z medzinárodných 
a celoštátnych súťaží pekné výsledky. Ján 
Kapoun získal strieborné pásmo a Timea 
Blahová bronzové pásmo na celoslovenskej 
akordeónovej súťaži v Rajeckých Tepliciach. 
Vaktória Ballánová zvíťazila na medzinárodnej 
speváckej súťaži I. Godina vo Vrábľoch a Dá-
vid Hartl tu získal druhé miesto. Za štvorručnú 
hru na klavíri obsadili druhé miesto na festi-
vale I. Ballu v Dolnom Kubíne Ilona Takácsová 
a Anita Zborková. Michaela Maráková sa stala 
víťazkou krajskej súťaže Štúrova Modra 2004. 
Na tej istej súťaži skončila druhá Petra Pál-
fyová a tretia Michaela Moleková. Za tvorivú 
prácu v oblasti detskej dramatickej tvorivosti 
si literárno-dramatický odbor školy odniesol 

diplom na regionálnom kole Stretnutia s ma-
lou Táliou.                                                   (red)

Zo ZUŠ-ky na školy
Na vyššie typy škôl boli prijatí viacerí absolven-
ti Základnej umeleckej školy v Senci. Dvaja na 
konzervatórium (spev, klavír). Dvaja sa chys-
tajú na štúdium architektúry, resp. dizajnu na 
Slovenskej technickej univerzite, jedna žiacka 
bude od nadchádzajúceho školského roku 
študovať maľbu na Vysokej škole výtvarných 
umení. Viacerí žiaci výtvarného odboru pre-
chádzajú na Školu úžitkového výtvarníctva, 
Združenú strednú školu scénického výtvar-
níctva, Súkromnú strednú školu priemyselnú 
animovanej tvorby a Odevnú priemyslovku. 
O úspechoch študentov informoval Senčan 
riaditeľ ZUŠ Gabriel Škriečka.                   (red)

Neporovnateľne s rokmi minulými Senec ožíva 
a žije po celý rok. Podľa ročných období raz 
intenzívnejšie, inokedy menej. Je už tradíciou, 
že práve koniec školského roka, resp. koniec 
mája a jún si to, ako sa hovorí, „odnesú“ v pl-
nej miere.
Športové aktivity škôl, Senecké leto, Karneval, 
výstavy, ale aj súťaže menej i viac duchaplné. 
A akadémie.
Dňa 16. júna opäť raz ožila kinosála Mestské-
ho kultúrneho strediska v Senci a vo svojich 
priestoroch privítala rodičov i žiakov Základnej 
školy Tajovského na svojej tradičnej akadémii. 
Záujem divákov prekročil kapacity kinosály, 
a tak vedenie prisľúbilo, že žiakom akadémiu 
zopakujú v iný deň v doobedňajších hodi-
nách.
Nedočkavosť a napätie vládlo tak v hľadisku 
(rodičia, tety i strýkovia), ako aj za oponou. 
Nebolo sa však treba báť. Svoje „spíkerske“ 
úlohy zvládli Martin Lindák a Simona Hor-
váthová na jednotku. Ich úlohou bolo totiž uvá-
dzať výborne pripravený program žiakov I. a II. 
stupňa a samozrejmý výkon detí zo Školského 
klubu. Bolo vidieť, že spolupráca školy i škol-
ského klubu je na „jednej vlnovej dĺžke“. 
Celá akadémia sa niesla v znamení Európskej 

únie a olympijských hier: žltomodré roztlies-
kavačky, anglický a nemecký jazyk, živé 
olympijské kruhy, potulky Európou, ľudové 
a moderné tance, spev a, samozrejme, zá-
verečné vyhodnotenie úspechov. Riaditeľka 
školy Mgr. Božena Venerčanová môže byť na 
„svoj“ zbor i žiakov pyšná. Svedčia o tom i vý-
sledky súťaží, ktorými sa ZŠ Tajovského môže 
za celý školský rok pýšiť a ktoré sú zvečnené 
i v časopise a ročenke školy Zvonček. Vďaka 
za hodnotný kultúrny a umelecký zážitok patrí 
všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom priložili 
ruku k dielu.                                         Monškov

So ZŠ Tajovského na akadémii

Základná škola na Mlynskej v Senci uskutočnila 
prvú zahraničnú cestu od 8. do 13. mája 2004 
na Sicíliu do Palerma z projektu Socrates. Bolo 
to stretnutie s partnermi Talianska, Nemecka 
a Španielska. Hlavnou témou nášho projektu je 
Sprostredkovanie zvyklostí a tradícií u nás 
do Európy. Naša škola pripravila pre partne-
rov prezentáciu o meste Senec, našej škole, 
našich aktivitách. Zároveň sme získali infor-
mácie o vzdelávacom procese v Taliansku.

Prostredníctvom programu, ktorý pripravila 
koordinátorka z Palerma Carmen Mangano, 
naši traja žiaci mohli spoznávať kultúru, histó-
riu, ale i terajší život v nádhernej krajine Sicília. 
Štyri dni v Palerme navštevovali najznámejšie 
pamätihodnosti mesta a okolia spolu so žiak-

mi a učiteľkami, ktoré sú zapojené do tohto 
medzinárodného projektu. Zaujímavé boli 
najmä aktivity v škole, žiaci boli na hodinách 
matematiky, taliančiny, angličtiny, telesnej 
výchovy a technických prác. Počas pobytu 
sa uskutočnili vzájomné stretnutia s rodičmi, 
pedagógmi, spoznávali život na škole. Naši 
pedagógovia sa oboznámili s organizáciou 
práce, školy, rozvrhom vyučovania a mimo-
školskou činnosťou učiteľov a žiakov. Dôležité 
v tomto projekte bolo hlavne zdokonaľovanie 
sa v anglickom jazyku, žiaci navštívili talianske 
rodiny a spoznávali ich život. Toto stretnutie 
obohatilo nielen študentov, ale i pedagógov.
 

          Koordinátorka projektu Socrates

PARTNERSTVO ŠKÔL - SOCRATES

Absolventský koncert SZUŠ
Súkromná základná umelecká škola Renaty 
Madaraszovej má už svoje absolventky. De-
sať dievčat ukončilo prvý stupeň tanečného 
odboru a štyri tanečnice školy druhý. Získali 
absolventský diplom a verejnosti sa predstavi-
li na absolventskom koncerte SZUŠ (na sním-
ke).                                                                (kd) 

Oslavovali maľovaním
Deň detí sa v Senci oslavoval trocha skromnej-
šie než po minulé roky. Na pešej zóne sa však 
zopakovala akcia pre deti materských a zá-
kladných škôl. Deti vytvárali pestrofarebné 
obrazy rozmanitými kriedami na Lichnerovej 
ulici, za čo ich neminula sladká odmena. Akciu 
organizovala Jolana Saltiel.                        (kd)

SENČAN  JÚL-AUGUST/2004

Na Senec sa valí
Sundance Open Air Party
Kultúrne leto v Senci nekončí ani v auguste. 
V seneckom amfiteátri sa chystá veľká letná 
oslava Sundance Open Air Party. Na ďalšej 
z očakávaných party sa budú môcť v sobotu 
7. augusta zabaviť (i duchom) mladí ľudia zo 
Senca a jeho širokého okolia. Pripravuje sa 
floor, ktorý to rozkrúti v rytme vocal house, 
funky house a trance. Prekvapenie prinesie 
druhý stage, kde sa chystá hip-hop show 
so známymi hiphopovými skupinami (Nová 
Doba, Združenie, senecké zoskupenie Mater). 
K tomu všetkému projekcia, laserová show 
a kvalitné zvukové systémy. Podujatie organi-
zuje agentúra, ktorá už vlani usporiadala jed-
nu z úspešných open air party v Senci. Takže 
Senčania sa môžu tešiť na akciu v podobne 
veľkolepom štýle.                                       (red)
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Zavádza sa separovaný 
zber papiera

V súčasnej dobe firma SOBA s.r.o v Senci 
vykonáva v odpadovom hospodárstve okrem 
vývozu  komunálneho odpadu aj separovaný 
zber druhotných surovín. Ide hlavne o sklene-
ný odpad/fľaše, plastový odpad/ PET fľaše, 
fólie…
V čase 2-ročného fungovania separovaného 
zberu boli dosiahnuté veľmi dobré výsledky 
v separácii komunálneho odpadu. Zmenšil 
sa objem odpadu ukladaného na skládku 
a čistota okolia skládky, v minulosti veľmi 
problematická. Touto cestou by sme chceli 
osloviť občanov mesta Senec na novú aktivitu 
v súvislosti so separáciou odpadu. Budeme 
zavádzať zber papiera a nepotrebných ige-
litových tašiek a sáčkov. Medzi obyvateľov 
budeme distribuovať plastové vrecia šedej far-
by, do ktorých budú ukladať papier a igelitový 
odpad. Tento odpad sa bude odvážať vždy so 
zberom plastových fliaš, ako to bolo doteraz 
zaužívané.
Osobitne budú riešení obyvatelia bytoviek, 
vzhľadom k nedostatku priestoru. Pre nich 
budú rozmiestnené špeciálne kontajnery na 
miestach, kde sa separujú ostatné druhotné 
suroviny. Kontajnery budú viditeľne označe-
né nápisom: LEN NA PAPIER A IGELITOVÉ 
TAŠKY.
Určite tí, ktorí z vás niekedy boli na niektorej 
skládke komunálneho odpadu, videli, že 
bolo okolie skládky najviac znečistené týmto 
odpadom. A, samozrejme, zmenší objem od-
padu ukladaného na skládke, čím obyvatelia 
čiastočne ušetria každoročný poplatok za 
komunálny odpad. Kde tento odpad končí, 
vypovedá uverejnená fotodokumentácia. 
Sme presvedčení, že nenechá nikoho na 
pochybách.
                            RNDr. Miroslav Suško
                            výkonný riaditeľ SOBA, s.r.o.

S menom Dušana Tit-
tela sa spája viacero 
voľnočasových tur-
najov. Na rodnej Orave 
prebiehal pred časom 
Orava Cup, v Senci 
je generálny manažér 
Slovenského futbalo-
vého zväzu krstným 
otcom Tenisového tur-
naja osobností v Hoteli 
Senec. „Pre mňa je 
najlepšie strávený voľ-
ný čas aktívnym špor-
tovaním. S tým, že už 
nehrám profesionálne 
futbal, skôr sa snažím 
využiť čas oddychu 
športom. Priznám sa, 
že mám rád tenisové 
turnaje, ktorých sa 
kamarátsky zúčastňu-

jeme.“ Na už šiestom ročníku turnaja, ktorý 
má skôr podobu priateľskej gardenparty, sa 
stretlo množstvo osobností zo sféry kultúry, 
futbalu či hokeja. „Určite mám radosť, že je 
tu dnes Paľo Habera, keďže posledné dva 
ročníky žil v Spojených štátoch, tak som sa 
veľmi potešil, keď prejavil záujem nás pozrieť. 
Ibi Maiga patrí k maskotom tohto turnaja,“ 
hovorí D. Tittel. Povesť favorita nakoniec po-
tvrdil Karol Biermann a hokejista Braňo Jánoš, 
ktorí si odniesli zo Senca víťazstvo. Turnaj je 
vyvrcholením prípravy Hotela Senec na letnú 
sezónu. „Každoročne sa tu stretá 150 až 200 
ľudí. Tento rok máme mimoriadne šťastie, že 
svieti slniečko, takže ľudia zažívajú pravú, 
skutočne letnú atmosféru. Týmto turnajom 
otvárame letnú sezónu a dúfame, že tento 
rok bude minimálne tak dobre vydarený ako 
minulý rok. Rozšírili sme služby, vynovili sme 
celý hotel. Hotel prišiel tohto roku s novinkou 
- krytým bazénom a umelým povrchom na 
tenisových dvorcoch. Vnímam to veľmi pozi-
tívne, návštevnosť sa zvyšuje,“ povedal pre 
Senčan riaditeľ Hotela Senec Radoslav Gre-
ga.                                                                (kd)

Letnú sezónu otvárajú tenisovým turnajom osobností

Tvár slovenského showbiznisu Ibrahim Maiga je maskotom se-
neckého turnaja.

Lisovacie zariadenia na plasty a papier.

Separácia sklenených fliaš. 

Separácia plastových fliaš.

Separácia papiera.
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Spolupráca seneckých škôl bola vždy výborná. Z našej 
základnej školy veľa žiakov navštevuje ZUŠ v Senci. Vždy 
sme vedeli o vysokej úrovni vyučovania na tejto škole, 
ako aj o vynikajúcich výsledkoch ich absolventov na 
rôznych súťažiach organizovaných na Slovensku alebo 
v zahraničí. V školskom roku 2003/2004 ponúkol našej 
škole riaditeľ ZUŠ v Senci  p. Škriečka vystúpenie absol-
ventov školy  odborov tanečného, ako aj hudobného. 
S veľkým očakávaním sme išli na obidve vystúpenia, kto-

ré nahrádzali doteraz profesionálmi predvedené výchovné 
koncerty. Boli sme príjemne prekvapení. Výber hudobných 
a tanečných produkcií, ktoré uchvátili do švíkov preplnené 
hľadisko MsKS v Senci, bol na vysokej úrovni.
Ďakujeme. Učiteľskému kolektívu prajeme veľa talen-
tovaných žiakov a pracovných úspechov. Tešíme sa 
na ďalšiu spoluprácu.
                            Mgr. Vinczeová Alžbeta, 
                            riaditeľka ZŠ A. Molnára Szencziho

Spolupráca ZŠ A. M. Szencziho a ZUŠ Zo Senca na relaxačný pobyt
Relaxačné cvičenia a joga, pre dámy brušný 
tanec a pre dvojica masáže, to všetko ponúka 
7-dňový pobyt v údolí bansko-štiavnických 
vrchov. Organizuje ho senecká agentúra Aklim. 
Týždenné pobyty v termínoch 31.7. do 7.8., 
7.8. do 14.8. a 14.8. s ubytovaním, plnou pen-
ziou a relaxačným programom umiestnili do 
rekreačno – ozdravovacieho strediska Vyhne 
pri Banskej Štiavnici. Doplnkovou ponukou sú 
možnosti športovania, akupunktúry, ONE BRAIN 
(kineziologické odblokovanie),masér, jazda na 
koni, vyhliadkový let, ale i fakultatívne výlety 
podľa vlastného výberu. Viac info na 0903 223 
547.                                                               (red)

Emlékezünk?
Emlékezzünk!
Volt a múltunk órákban, években,
mi volt- elmúlt- tegnap vagy oly régen...
mint folyó ragad magával árja...
ez elmúlás! szívünket átjárja,
de egy szent, nagy égi parancs tanít:
emlékezni, megóvni valamit!
nem feledni, itt volt egykoron,
haza, utca, barát, bú és rokon,
az osztályt, hol világra nyílt szemed,
hol emberek éltek épen veled,
a templomi csendet, sok szent misét,
hitet, mi óvja az ember szívét,
a reggelt, a nappalt, szent ünnepet,
gyümölcsérést, aratást, szüretet,
nem elfeledni mi volt: ez rút bűn,
hisz ki felejt: nyugalma megszűn!
Emlékezni mindenre kell tehát,
ki felejt - tagadja önmagát!
a múltmerengés örök fároszunk,
a múlt int, ha jövőnkről álmodunk!
egy régi álom, tépett, drága könyv,
a régi utca, árok zöld füve,
szerelmünk lángja, éltető tüze,
tópart, harangszó, örök ifjuság,
elsőáldozás, igazi boldogság,
család, barátok, szűzi vágyaink,
oly mesésen szép régi álmaink,
hitünk, vétkeink, szent gyónásaink,
remények, templomok, oltáraink,
lábunk nyoma az avar selymében,
Krisztus vére az arany kelyhében,
játékaink és első új ruhánk,
melyben illegtünk balgán és sután,
lépteink nyoma tűnőn valahol,
emlékek hada most is araszol,
álmok, képek, gyönyörű hajnalok.
minden hű emlék mondja: maradok,
egy élet a kezdet és vég között,
emlékezni kell, ez parancs, örök!
hisz a jelen is, holnap már emlék,
elkopott holmi, oly fontos kellék,
de mégis mindig! mindenekfelett
azé a jövő, aki nem felejt!
hogy így legyen Uram, embert segítsd,
mindnyájunk lelkét gonosztalanítsd! 

Mgr. Katona Roland

Boli sme na celoslovenskej 
súťaži  „Poznaj a chráň“

Vyplývajúc z toho, že sme sa zapojili do všetkých  7  
kôl dopisovateľskej súťaže ochrany prírody a životné-
ho prostredia „Poznaj a chráň“ - usporiadanej  Spo-
ločnosťou Katedra v Dunajskej Strede, jedna skupina 
z  našej školy dostala možnosť zúčastniť sa celoslo-
venského kola, ktoré sa uskutočnilo 22. až 29. mája 
v Stredisku environmentálnej  výchovy „Drieňok“ na 
Teplom Vrchu pri Rimavskej Sobote.
Pani učiteľka A. Mészárosová sa podujala nás pri-
praviť a odprevadiť na túto súťaž. Tento týždenný 
pobyt mal charakter vzdelávacieho tábora s bohatým 
programom. Veľa sme sa naučili o krasových javoch 
priamo v teréne. Po náučnom chodníku o dĺžke 8 km 
nás odborným výkladom sprevádzal Lajos Gaál – geo-
lóg, predseda speleológického zväzu. Prvý večer sme 
strávili projekciou plakátu na tému  „Ochrana prírody“, 
ktorý sme museli obhájiť ako súčasť súťaže. Na po-
striežke sme boli v doprovode Dr. J.Hasáka.
V pondelok ráno sme ani netušili, aký zaujímavý deň 
nás čaká. Presunuli sme sa do blízkych hôr, kde za ve-
denia jaskyniarov – horolezcov sme sa mohli preplaziť 
do jednej – pre verejnosť ešte neprístupnej jaskyne, 
kde sme svietili baterkami na krásne kvapľové útvary 
(stalagmity, stalagtity a stalagnáty) a na živé netopie-
re. Bol to pre nás veľký zážitok, ako aj spúšťanie sa po 
lanách  zo skalnej steny. 
V utorok sme absolvovali veľkú túru po Zádielskej doli-
ne. Cestou na zrúcaniny turňanského hradu  sme spo-
znávali vzácne a prísne chránené rastliny a zvieratá.
V stredu sme sa venovali čisteniu okolitej  prírody. 
Pozbierali sme niekoľko vriec odpadov. Po obede sme 
nemohli dosť vynachváliť nápad pani učiteľky - nahrať 
všetko na diktafón.  Pomohlo nám to osviežiť v pamäti 
naše krásne zážitky a novozískané vedomosti.
Vo štvrtok sa konalo celoslovenské kolo súťaže. Zú-
častnilo sa na nej 10 skupín z celého Slovenska. Ne-
chceli sme veriť vlastným ušiam,  keď nás po ďalších 
dvoch kolách písomnej a ústnej súťaže  vyhlásili za  
víťaznú skupinu – pod krycím menom  „Hermelín“.
Šťastné sme prebrali od poroty diplomy a cenné kni-
hy. Náš pobyt sme napokon dovŕšili diskotékou.
Cítili sme sa veľmi dobre. Mali sme pocit, ako keby sme 
tam boli iba pár hodín. Stálo to za to. Po príchode do-
mov sme sa dobre zabavili aj na majálese našej školy.
Členovia skupiny Hermelín zo ZŠ A.Molnára Szencziho 
s VJM: B.Bognárová, K.Kollárová a V. Suslová    

Természet-és környezetvé-
delmi versenyen voltunk

Május elején iskolánk háromfős csapata – azt köve-
tően, hogy bekapcsolódtunk  a Katedra Alapítvány 
által meghirdetett 7 fordulós Természet- és Környe-
zetvédelmi  levelező versenybe, meghívást kapott az 

Ismerd és védd elnevezésű országos döntőbe, amely 
2004.5.22. és 29-e között valósult meg a Szlovák  Ér-
chegység csodálatos karsztvidékén a Rimaszombat 
melletti Meleghegyen, a Szlovák Környezetvédelmi 
Ügynökség Oktatási és Nevelési Központjában egy 
víztároló partján.
Nem kevés dilemma és akadály ellenére összeállt 
kis csapatunk, mert nagyon el akartunk jutni erre 
a versenyre. Mészáros Erzsi tanító néni vállalta, hogy 
fölkészít és elkísér bennünket.
Nagy várakozással  álltunk elébe  ennek a hétnek, 
mivel a Katedra első ízben szervezett ilyen jellegű 
tanulmányi versenyt. Az ország 49 magyar tannyelvű 
alapiskolájából 139 csapat élt a levelező verseny lehe-
tőségével. Ebből mindössze 10 csapat vehetett részt 
a beküldött megoldások alapján a döntőbe.
Szombaton reggel vágtunk neki a nagy útnak a Kollár 
család segítségével  Dunaszerdahelyre, ahonnan 
közös busszal  folytattuk utunkat kelet felé, közben 
különböző városokban  még további 7 csapat szállt 
fel, amelyek tagjaival már az úton összeismerkedtünk. 
Két csoport  keletről  a színhelyen várt ránk.
Mi – nyugatabbról jövők - útba ejtettük a Madách–kúri-
át, ahol sok mindent megtudtunk annak tulajdonosáról 
- Madách Imréről, Az ember tragédiája c. mű írójáról, 
akinek a szobrát is megtekintettük a kúria parkjában.
A hosszú út után fáradtan, de jókedvűen ültünk vac-
sorához a nevelési központ ebédlőjében. A koszt és 
a kiszolgálás mindvégig kifogástalan volt. Ezt köve-
tően ismerkedő játékokban vettünk részt  Ajpek Gabi 
néni vezetésével, a tábor vezetőjével, aki izgalmas 
programokat talált ki nekünk, sose hagyott unatkozni.
Ez alatt a hét alatt rengeteg élményben volt részünk és 
nagyom sokat tanultunk. A szervezők a bevezetőben 
felhívták a figyelmünket, hogy minden mozzanatunk 
értékelve lesz, és  a versenyfeladatok egy részét az ott 
tanultak alapján állítják majd össze.
Vasárnap délelőtt Vörös Attila cserkészvezető kalauzolt 
bennünket végig Rimaszombat felújított központján, 
ahol számos ismerettel gazdagodtunk a város híres 
szülötteiről, mint pl. Blaha Lujza – a nemzet csalogá-
nya, Hatvani István – az ördöngős professzor, a házról 
meg a fogadóról, ahol hajdan megszállt Petőfi Sándor, 
s pipázgatva, a lábát kilógatva szemlélte az arra sétáló 
lányokat. Láttuk Tompa Mihály szobrát, s azt az 
alapzatot, amelyre pár nappal később Petőfi Sándor 
bronzszobrát felállították, amelyet még a leleplezése 
előtt sikerült – a zuhogó eső ellenére is – megnéznünk.
Vasárnap délután a 8 km hosszú tanösvénynyel 
ismerkedtünk meg Gaál Lajos geológus és a barlan-
gász-szövetség elnöke segítségével. A tanító néni 
diktafonra játszotta a tanösvény egyes állomásain 
mondottakat, igy a döntőt megelőző napon könnyeb-
ben frissíthettük fel az itt szerzett ismereteinket.
Az estét egy természetvédelemmel kapcsolatos pla-
kát  készítésével töltöttük, s ezt meg kellett védenünk: 
meg kellett magyaráznunk, mit ábrázol, mire hívnánk 
fel a leginkább a figyelmet. Olyan zavarban voltunk, 
hogy az ipart „ űztük”, a szemétdombon pedig banán-



Diplomati strednej
Európy v Senci

Diplomati zo šiestich stredoeurópskych krajín 
sa koncom júna stretli v Národnom tréningo-
vom centre v Senci, aby na deviatom ročníku
medzinárodného futbalového turnaja bojovali 
o Stredoeurópsky diplomatický pohár. Tradič-
ne si na turnaji zahrali diplomati a pracovníci 
ministerstiev zahraničných vecí Nemecka, Ra-
kúska, Česka, Slovenska, Maďarska a Poľska.
Tradícia vznikla v roku 1996, keď sa uskutoč-
nil prvý ročník v Prahe. Každý rok sa koná 
v inej krajine. Tento rok sa mimoriadne darilo 
slovenským diplomatom, ktorí po víťazstvách 
v základnej skupine nad poľskými kolega-
mi 6:0 a celkom MZV Českej republiky 3:0 
porazili vo finále aj maďarských diplomatov 
6:2.
                                              

              (mzv)

Otužovanie začína v septembri
Ak sa chcete v januári vykúpať na Slnečných 
jazerách v ľadovej vode, pripravovať sa môžete 
už  teraz. Od septembra začne v Senci pôso-
biť pobočka Občianskeho združenia Ľadové 
medvede, všetci záujemcovia sa môžu hlásiť 
v potápačskom klube Atol Senec. Otužovanie 
je vhodné predovšetkým pre zdravých a vytr-
valých odvážlivcov. Viac info na www.atolse-
nec.sk alebo priamo v Modrom domčeku na 
Guláške.                                                      (red)

csutka meg almabőr  hevert – szerintünk.
Hétfőn reggel még nem is sejtettük,  milyen érdekes 
napra virradtunk. Autóbusszal a közeli hegyekbe 
helyeztük át magunkat, ahol egy – a nyilvánosság 
számára még feltáratlan barlangba mászhattunk be  
- a szó szoros értelmében hason csúszva, hivatá-
sos barlangászok vezetésével, és zseblámpánkkal 
világítottuk meg az érdekes karsztképződményeket, 
élő denevéreket figyelhettünk meg a barlang falán. 
Ennek  a kalandos felfedezésnek is nagy hasznát 
vettük a döntőn. A délutáni órákban pedig megtaní-
tottak bennünket kötelek segítségével leereszkedni 
egy meredek sziklafalon.Mindez életre szóló élményt 
jelentett számunkra. Ezeket mindenki kipróbálta, még 
a felkészítő tanáraink is. Mondanunk sem kell, hogy 
milyen fáradtan ültünk vacsorához, de utána  újult 
erővel diszkóztunk az üdülő asztalitenisz-termében.
Mennyi sok élmény, és még csak a hétfőnél tartunk!
Kedden nagy turistaélmény részesei lehettünk 
a  mesés szádellői völgyben és annak fennsíkján, 
ahonnan letekinthettünk a gyönyörű mészkőszirtekre. 
Egy életre megtanultuk – s megemlegetjük, mi az az 
ördögszántás, sátánszántássá kereszteltük át, és 
visszasírtuk a mi kényelmes, sík vidékünket. A szív-
ósabbja még a tornai vár romjaira is felmászott, mi 
azonban előnybe részesítettük az endemikus növény-
fajok megismerését, ami szintén jól jött a döntőn. Este 
a tábortűznél még volt erőnk új dalokat és játékokat 
tanulni, tréfálkozni.
Szerdán a természetvédelemnek hódoltunk, és össze-
szedtünk jó néhány zsák szemetet a közeli vadaskert 
területéről s a tanösvény egy szakaszáról. Igyekez-
tünk, hátha ezt is pontozzák majd. Délután sport-
nap, majd madárles következett dr. Hasák György 
felügyeletével és szakmai utasításaival. Csak most 

jutott néhány óránk az ismétlésre és az új ismeretek 
összegzésére, s ez is csak úgy, hogy  csapatunk egyik 
tagjának a lábfájása miatt pihenésre volt szüksége, 
amiben mi is osztoztunk vele, persze csak fizikailag, 
mert szellemileg igyekeztünk minden eddig szerzett 
ismereteinket egy tarsolyba gyűjteni.
A csütörtök volt ugyanis a” nagy nap” – a döntő napja. 
Délelőtt zajlott az első forduló. Ez alatt az idő alatt tan-
áraink egy szakmai előadáson  és egy dokumentumfilm 
megtekintésén vettek részt a Nepál fölötti Mustang – ki-
rályság érdekességeiről. Még ebéd előtt részeredményt 
hirdettek, amit hátulról kezdtek. Mikor  bejelentették, 
hogy  a 3. és a 4. helyezettek pontszáma egyenlő, és 
egy köztes fordulóra lesz szükség, már azt gondoltuk, 
nem is ütöttük meg a mércét, annyival jobbak  a többi-
ek – hiszen nem egy csapat rutinos versenyző  volt, 
s mi csak első ízben indultunk. Aztán  kihirdették a 2. 
helyezett csoport nevét, és...... nem mertünk hinni 
a fülünknek, amikor a  „Hermelin“ szó elhangzott. Ez 
volt ugyanis a csapatunk fantázianeve. Minden csapat  
valamilyen fedőnév alatt szerepelt, a zsűri sem tudta, 
ki  írásbeli munkáját javítja. Hát bizony nagy volt az 
örömünk, amikor a döntő második fordulóján a lehe-
tséges 108 pontból elért 99–hez még további pontokat 
szerezve megőriztük az  első helyezést. A díjkiosztás 
során sok értékes könyvet kaptunk. Örülünk, hogy ott 
lehettünk. Ez a hét úgy telt el, mintha csak pár óra lett 
volna. Sok új barátot és ismeretet szereztünk. Az ünne-
pi vacsora után még egy jót diszkóztunk. Hazatértünk 
után  az iskolánk majálisán is jól szórakoztunk. 
Köszönjük fölkészítő tanárainknak és kísérőnknek 
a szorgos munkát, a szülői tanácsnak pedig  azt, hogy  
az utiköltségünkhöz anyagi támogatást nyújtott.

A Hermelin csapat tagjai: Bognár Bea, Kollár Karin és 
Susla Veronika

13SENČAN  JÚL-AUGUST/2004

Najviac žiakov na gymnáziá
Redakcii Senčan poskytla výkaz o výsledkoch 
prijímacieho konania žiakov 9. ročníka Základná 
škola A. Molnára Szencziho. Informuje o tom, 
ako sa žiakom ZŠ s vyučovacím jazykom ma-
ďarským darilo pri prijímaní na stredné školy. 
Z 59 absolventov najväčšia skupina prechádza 
na gymnázium (14), o jedného menej bolo pri-
jatých na Strednú školu podnikania v Senci. Na 
stredné školy sa dostalo 41 žiakov školy. Z uči-
líšť prejavili najviac záujem o štúdium na Zdru-
ženej strednej škole v Senci (8). Takmer 70% 
žiakov odchádzajúcich z 9. ročníka je prijatých 
na strednú školu končiacich maturitnou skúš-
kou, 30 % do rôznych stredných odborných 
učilíšť.                                                            (red)

A pályaválasztás eredményei 
a 2003/2004 –es tanévben

Ebben a tanévben 59 tanuló fejezi  be a köte-
lező iskolalátogatás kilencedik évét  iskolánk-
ban, tehát pályát választ. A felvételi vizsgák 
lezajlottak, s a kézhez kapott határozatok alap-
ján  tanulóink a következő középfokú oktatási 
intézményekbe nyertek felvételt : 

SzMA Gimnázium Szenc (11  tanuló), Gimná-
zium, Duna u. Pozsony (2), Sportgimnázium  
Cseklész (1), Vállalkozói Szakközépiskola 
Szenc (13), Könyvtárosi és Informatikai Szak-
középisk. Pozsony (1)
Kereskedelmi Akadémia, Hrobákova 11, 

Pozsony (1), Račianska 107, Pozsony (1), Ne-
vädzová 3, Pozsony (1), Közétkeztetési Aka-
démia Mikovínyho 1, Pozsony (1), Somorja (1), 
Ipari és Mezőgazd. Szakközépisk., Cseklész 
(1), Egészségügyi Szakközépisk. Záhradnícka, 
Pozsony (1), Elektrotechnikai Szakközépisk., 
Adlerova, Pozsony (1), Egyesített Középiskola 
Sklenárova 7, Pozsony (1), Elektrotechnikai 
Szaktanintézet Rybnicná 59, Pozsony (3), 
Gépészeti Szakközépiskola  Komárom (1). 
Összesen 41 tanuló

Hároméves szaktanintézetekbe:
Magán Szaktanintézet Nagymagyar (2 tanuló), 
Egyesített Szakközépiskola Kysucká, Szenc (8)
Magán Szaktanintézet Hidaskürt (1), Építész-
eti Szaktanintézet Ivanská C.21, Pozsony (2), 
Közétkeztetési Szaktanintézet Somorja (1), 
Egyesített Szaktanintézet Račianska 105, 
Pozsony (1),
Egyesített Faipari Szaktanintézet Pavlovičova 
3, Pozsony (1), Mezőgazdasági Szaktanintézet 
Somorja (1), Bútoripari Szaktanintézet Ivanská 
15, Pozsony (1). Összesen 18 tanuló.

Összegezve tehát végzős diákjaink 69,5 % 
- a továbbtanul majd a különböző - érettségi 
vizsgával végződő - szakközépiskolákban, 
30,5 % - a pedig  ipari tanuló lesz.

Mindnyájuknak gratulálunk a felvételükhöz, 
további sikeres tanulást és jó érvényesülést 
kívánunk.
                               Mgr. Mészáros Erzsébet 
                               nevelési tanácsadó

Kynológovia na jazerách
Športový klub stavačov zorganizoval na 
Slnečných jazerách špeciálnu výstavu psov 
poľovných plemien. Na Severe rozhodcovia 
hodnotili desiatky psíkov nielen zo Slovenska, 
ale aj zo zahraničia (na snímke).                (kd)



V zmysle zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení no-
vely č. 191/2004 Z.z., ktorá nadobudla účinnosť dňa 
15.04.2004 ako aj v zmysle Postupu a podrobnejších 
podmienok udeľovania povolenia na zamestnanie 
cudzincovi č. 1470/2004-II/1 a následného  Doplnku 
k postupu zo dňa 17.05.2004, ktoré vydalo MPSVaR 
SR, si Vás dovoľujeme upozorniť na povinnosti, ktoré 
pre  zamestnávateľov vyplývajú z uvedených právnych 
noriem: § 23 ods.8 zákona č. 5/2004 Z.z. „Zamestnáva-
teľ je povinný informovať úrad o nástupe do zamestna-
nia cudzinca a o skončení zamestnania cudzinca podľa 
§ 22 ods.7 písomne najneskôr do siedmich pracovných 
dní od nástupu do zamestnania a najneskôr do siedmich 
pracovných dní  od skončenia zamestnania.“

Postup a podrobnejšie podmienky udeľovania povolenia 
na zamestnanie cudzincovi č. 1470/2004-II/1 
Zamestnávateľ so sídlom na území Slovenskej republiky, 
ktorý na voľné pracovné miesto chce prijať do zamestna-
nia cudzinca, spolupracuje s úradom v záujme získania 
vhodného zamestnanca, a to uchádzača o zamestnanie 
vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie úradu.
Zamestnávateľ, ktorý je uvedený v povolení na zamest-
nanie, uzavrie s cudzincom pracovnú zmluvu, kde môže 
byť dojednaný pracovný pomer len na obdobie uvedené 
v povolení na zamestnanie a len na taký druh práce, 
ktorý zodpovedá prísľubu zamestnávateľa.
Zamestnávateľ je povinný písomne informovať úrad, ak:
a./ došlo k skončeniu pracovného pomeru s cudzincom 
pred dohodnutou dobou v zmysle Zákonníka práce, a to 
bezodkladne,
b./ cudzinec uvedený v § 22 ods.7 písm.a ) až n) zákona, na 
zamestnávanie ktorého sa nevyžaduje povolenie na zamest-
nanie, nastúpi alebo skončí zamestnanie, a to najneskôr do 7 
pracovných dní od jeho nástupu do zamestnania a najneskôr 
do 7 pracovných dní od skončenia zamestnania.

Doplnok  k postupu a podrobnejších podmienok udeľo-
vania povolenia na zamestnanie cudzincovi, týkajúci sa 
zamestnávania občanov štátov Európskej únie a cudzin-
cov, na ktorých sa vzťahuje §22,ods.7 zákona č.5/2004 
Z. z . o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po 
1.5.2004
Zamestnávateľ so sídlom na území SR, ktorý príjme do 
zamestnania občana EÚ alebo cudzinca, na zamest-
nanie ktorého sa na území SR nevyžaduje povolenie 
na zamestnanie /§22 ods.7 písm. a) až n) zákona/, 
alebo zamestnávateľ, ktorý je etablovaný na území iného 
členského štátu a vysiela na výkon práce svojho za-
mestnanca na územie SR, je povinný podľa § 23 ods.8 
zákona informovať úrad o vzniku pracovnoprávneho 
vzťahu alebo vyslaní na výkon práce ako aj o skončení 
pracovnoprávneho vzťahu alebo vyslania, najneskôr do 
siedmich pracovných dní od nástupu do zamestnania 
alebo vyslania, alebo skončenia pracovného pomeru 
alebo vyslania na informačnej karte.

Nedodržanie povinnosti zamestnávateľom na prí-
slušných informačných kartách postúpiť úradu údaje 
o zamestnávaní /vyslaní/ na výkon práce občana EÚ 
alebo cudzinca, na zamestnanie ktorého sa na území 
SR nevyžaduje povolenie na zamestnanie /§22 ods.7 
písm. a) až n) zákona / ako aj neposkytnutie infor-
mácií o ukončení jeho zamestnávania resp. vyslania, 
sa pokladá za nedodržanie právnych predpisov o za-
mestnanosti.

Uvedené informácie Vám poskytujem pre Vašu potrebu 
a prípadné využitie v budúcnosti. V prípade nejasností 
alebo dotazov nás kontaktujte telefonicky alebo elektro-
nickou poštou: gabriela.nemethova@nup.sk.

                                                    Ing. Soňa Korčoková

jeho kolegom, ktorých činnosť výrazne prispela k rie-
šeniu nášho dlhotrvajúceho problému.
Náš problém sa týkal nežiadúcich návštev skupín 
seneckej mládeže, ktorá sa pravidelne stretávala 
na miestnom detskom ihrisku. Nič by sme proti nim 
nemali, keby ich správanie neprekračovali ľudské 
hranice slušného správania, ktoré negatívne vplývalo 
na výchovu našich detí hrajúcich sa na ihrisku. Často 
tu používali alkoholické nápoje, rôzne psychotropné 
a návykové látky, po ktorých sa správali hlučne a vul-
gárne. Vždy po sebe v areáli ihriska zanechali odpad-
ky, prázdne aj rozbité fľaše od alkoholu a nespočetné 
množstvo cigaretových nedopalkov. Pokúšali sme 
sa túto mládež sami upozorňovať na ich správanie, 
ale bezvýsledne. Neraz sa stalo, že osobe, ktorá sa 
snažila túto mládež usmerniť, bolo vulgárne a oplzlo 
vynadané.
Neváhali dokonca použiť výhražné frázy, napr. „asi 
ešte nemala rozbité okná“. O našej situácii sme dis-
kutovali už v liste spomínaným mestským policajtom. 
Začali sme v okolí detského ihriska vídať časté kon-
troly mestskej polície, ktorá z neho túto neporiadnu 
mládež jednoducho vykázala. Preto by sme sa chceli 
aspoň takouto formou ešte raz poďakovať všetkým 
chlapcom z mestskej polície a popriať im veľa ďalších 
pracovných úspechov.
                                              Podpísaní 11 občania

- Touto cestou chcem srdečne poďakovať neznámemu 
pánovi, ktorý dňa 28.6.2004 na parkovisku pri seneckej 
poliklinike videl, ako mladá žena osobným autom na-
razila do môjho zaparkovaného peugeotu, a bol taký 
pohotový, že si zapísal ŠPZ-ku  jej vozidla a vložil mi ju 
za stierač. Hlavne vďaka jeho ochote sa mi podarilo vy-
pátrať páchateľku, ktorá z miesta nehody ušla a spôso-
bila mi tak značnú a to nielen finančnú stratu. Ešte raz 
ďakujem a som rada, že sa aj v dnešnom uponáhľanom 
svete nájdu dobrí ľudia.                    
                                                   Anetta Zelmanová

- Obyvatelia Betánie ďakujú žiakom 1. T ročníka 
Združenej strednej školy na Kysuckej ulici, že v rámci 
etickej výuky pod vedením Mgr. Rella Jána navštívili 
naše zariadenie a odovzdali nám peniaze, ktoré medzi 
sebou vyzbierali! Ďakujeme im, za schopnosť obdaro-
vať iného a vedeniu školy za to, že ich vediete k tole-
rancii k iným ľuďom, často odkázaným na pomoc toho 
druhého. Prajeme im príjemné prázdniny!

                                      Obyvatelia Betánie v Senci

Ďakujem neznámej pani, ktorá odovzdala na mestskej 
polícii stratené dokumenty.
                                                      Mária Jablonská

Dokončenie zo s. 7
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Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
informuje zamestnávateľov

POĎAKOVANIA

Pozvánka na koncert
Agentúra Klasik a Cirkevný zbor ECAV 
v Senci pozýva Senčanov na VEČERNÝ 
CHRÁMOVÝ KONCERT. Uskutoční 
sa 18. júla 2004 o 20.00 h v evanjelickom 
kostole v Senci.
Účinkujú: Zs. Szabó - spev, E. Neuszerová 
- hoboj,  L. Pošvancová - flauta, R. Ruttkay-
ová - klavír
Program: G. F. Händel, J. S. Bach, W. A. 
Mozart, A. Dvořák
Vstupné je dobrovoľné.                        (red)

Materské centrum
Pre mamičky a oteckov na materskej dovolenke 
slúži v Senci nové materské centrum. Každý 
pondelok sa od 9.00 do 11.00 h stretávajú 
členovia Občianskeho združenia Slniečko v bu-
dove Kresťanského centra Senec (vedľa MŠ na 
Kollárovej ulici). V centre prebiehajú prednášky 
na aktuálnu tému. Funguje tu tiež podporná 
skupina pre dojčenie, ktorú vedie certifikovaná 
poradkyňa. Po dlhom hľadaní priestorov vyšlo 
v ústrety práve Kresťanské centrum, hoci sa-
motné materské centrum je nenáboženskou in-
štitúciou.                                                  (red)

Senčania do aquapar-
ku so zľavou

Senecký aquathermal ešte nie je otvorený, ale už 
sú známe ceny služieb, ktoré bude poskytovať. 
Najlacnejší trojhodinový vstup bude stáť dospelých 
návštevníkov 250 Sk, deti 200 Sk. Pozor, v prípade 
3-hodinového vstupu budú mať obyvatelia s trva-
lým bydliskom v meste Senec 20% zľavu. Celoden-
ný lístok bude stáť dospelých 450 Sk, deti 350 Sk. 
Zakúpiť sa bude dať aj permanentná vstupenka pre 
minimálne 10 vstupov – celodenná za 3,5 tisíc Sk 
a trojhodinová za 2 tisíc Sk. Za vstup do saunového 
sveta zaplatia klienti 100 Sk.                          (red)

Rybárske preteky
Na Striebornom jazere sa k medzinárodnému 
dňu detí uskutočnili rybárske preteky. Junior-
skí rybári súťažili v love slnečníc. Podľa šéfa 
seneckej organizácie Slovenského rybárske-
ho zväzu Štefana Dimitrova sa do akcie zapoji-
la asi päťdesiatka detí. Súťaž patrí k tradičným 
podujatiam spolku, ktorý ho k sviatku detí kaž-
doročne organizuje.                                    (kd)
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Mestské zastupiteľstvo v Senci na základe ustanove-
nia § 6 zák. č. 369/1990 Z. z. (v platnom znení) sa 
uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení 
v súlade so zákonom č. 223/2001 o odpadoch v znení 
neskorších zmien a doplnkov (ďalej len Zákona) 

I. Systém zberu, prepravy 
a zneškodňovania komunálneho odpadu.

1. Mesto zavedením vhodného systému zberu od-
padov  
a) zabezpečuje alebo umožňuje zber a prepravu ko-
munálnych odpadov vznikajúcich na jeho území za 
účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade 
so Zákonom,
b) zabezpečuje priestor, kde môžu občania odovzdá-
vať oddelené zložky komunálnych odpadov v rámci 
separovaného zberu, 
c) zabezpečuje podľa potreby, najmenej dvakrát do 
roka, zber a prepravu objemných odpadov za účelom 
ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene vytrie-
dených odpadov z domácností s obsahom škodlivín 
a drobných stavebných odpadov.
d) zabezpečuje zberový dvor odpadov  pre občanov 
s nasledovnými otváracími hodinami:
pondelok:        zatvorené
utorok-piatok: 10 00 – 18 00     
sobota:             8 00 – 16 00

nedeľa:            zatvorené
2. Zberné nádoby na komunálny odpad sa používajú 
v rámci celého územia mesta a to pre:
a) individuálnu bytovú výstavbu vývoz 52 x ročne 
110 l, 120 l nádoba - 1 nádoba maximálne pre 5 osôb
240 l nádoba pre viacpočetné rodiny /nad 5 osôb/
b/ komplexnú bytovú výstavbu vývoz 104 x ročne 
-  1100 l nádobu, 
-  jedna nádoba je spravidla určená pre 70 obyvateľov
-  pri  väčšom počte obyvateľov alebo prepĺňaní nádob 
môže mesto nariadiť zabezpečenie ďalšej nádoby 
c/ rekreačné chaty na individuálnu rekreáciu v areáli 
Slnečných jazier  -  110 l, 120l 
- intenzita vývozu lx týždenne vždy  v sobotu
1100 l nádoba intenzita vývozu 2x týždenne  
od  1. apríla do  30. septembra
d/ veľkoobjemové kontajnery o objeme 5 m3 a 7 m3

- odvoz  odpadov - zberové dni organizované 2x ročne 
na území mesta, ako aj v areáli Slnečných jazier / 
jesenné a jarné upratovanie/
e/ Pôvodca komunálneho odpadu v rámci zavedeného 
systému zberu odpadov môže používať svoju vlastnú 
zbernú nádobu,  ak mesto zabezpečuje zbernú nádo-
bu, cena nádoby bude zohľadnená v miestnom poplat-
ku. Životnosť nádoby je stanovená minimálne na  5 
rokov. V prípade straty, odcudzenia alebo poškodenia 
si nádobu zabezpečí na vlastné náklady. 
3. Separovaný zber
Zberné nádoby na separové zložky
a/ sklo – rozmiestnené zberné nádoby slovne označe-
né – zber podľa potreby
b/ PET fľaše a plasty                
- pri bytových domoch sú rozmiestnené zberné nádo-
by pri nádobách na komunálny odpad a slovne ozna-
čené pre aký druh separovaného odpadu budú slúžiť
- rodinné domy -  mesto zabezpečuje na tento účel 
igelitové vrecia
- zber sa uskutoční 1x týždenne /v stredu/

4. Nebezpečné zložky komunálneho odpadu
Nebezpečné zložky, ktoré sa budú v meste Senec 
zbierať.
kat. č. 20 01 33 batérie a akumulátory
kat. č. 20 01 26 oleje a tuky
kat. č. 20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
kat. č. 20 01 35 vyradené elektrické a elektronické 
zariadenia
Spôsob zberu:
Po zabezpečení vhodných podmienok na likvidáciu 
ďalších zložiek komunálneho odpadu mesto zabezpe-
čuje  podmienky na ich separáciu v zberovom dvore.

II. Stanovište zberných nádob

1. Zberné nádoby sa umiestňujú na stálych alebo 
prechodných stanovištiach, ktoré vyhovujú hygienic-
kým, bezpečnostným, požiarnym, estetickým a iným 
predpisom  a je k nim zabezpečený prístup pri ich 
napĺňaní, vyprázdňovaní a pri odvoze odpadu.
2. Občan, fyzická a právnická osoba – podnikateľ sú 
povinní zriadiť vyhradené miesto pre zberné nádoby 
na komunálny odpad tak, aby k miestu nakládky bolo 
čo najbližšie, bolo ľahko prístupné a aby bolo možné 
bez časových strát a zvláštnych ťažkostí s nádobami 
manipulovať a sú povinní udržiavať v okolí zberných 
nádob poriadok a čistotu.
3. Pri  ukladaní komunálneho  odpadu  musia  byť  
zberné  nádoby umiestnené do 10 m od zberného 
miesta, nesmú byť za bránkou a inými prekážkami.
4. Ak  nastanú  okolnosti,  ktoré znemožňujú alebo sťa-
žujú prístup k zbernému miestu nádob na komunálny 
odpad občan, fyzická a právnická osoba – podnikateľ 
sú povinní postarať sa o náhradné umiestnenie.  
5. Stanovišťa  nádob  na  triedený zber zriadi mesto 
tak, aby boli dostupné pre občanov a pre prevádzko-
vateľov produkujúcich komunálny odpad.   
6. Od obytných objektov a objektov občianskej 
vybavenosti musia byť stanovištia zberných nádob 
umiestnené minimálne vo vzdialenosti  6 m.

III. Povinnosť občanov, fyzických 
a právnických osôb – podnikateľov

Občan, fyzická a právnická osoba - podnikateľ sú 
povinní:
a) pri odvoze komunálneho odpadu dbať o to, aby 
zberná nádoba slúžila iba pre zhromažďovanie komu-
nálneho odpadu,
b) zapojiť sa do separovaného zberu komunálnych 
odpadov podľa jednotlivých zložiek
c) počas celého roku sprístupniť zbernú nádobu 
komunálneho odpadu /vyhradené miesto očistiť od 
snehu a iných nečistôt/, 
d) objednať opravu, resp. výmenu poškodených zberných 
nádob komunálneho odpadu u oprávnenej organizácie, 
e) dbať o to, aby nedochádzalo k preplňovaniu zberných 
nádob  komunálneho odpadu. Ak takáto situácia nasta-
ne, sú povinní prehodnotiť počet zberných nádob.
f) sú povinní udržiavať v okolí zberných nádob poria-
dok a čistotu.

IV. Povinnosti oprávnenej osoby 
pri odvoze odpadu

1.  Oprávnená osoba je pri manipulácii s komunálnym 

odpadom povinná:
a) vyprázdňovať zberné nádoby tak, aby nedošlo 
k hygienickým, bezpečnostným, požiarnym a iným 
problémom, ku škode na majetku alebo k poškodeniu 
životného prostredia,
b) premiestniť naplnené zberné nádoby z ich stanoviš-
ťa na nákladové miesto na čas na ich vyprázdnenie,
c) umiestniť zberné nádoby po ich vyprázdnení späť 
na ich stanovište,
d) dodržiavať dohodnutú intenzitu vývozu odpadov, 
e)  uskutočniť náhradný vývoz odpadu ak nebolo 
možné dodržať dohodnutý interval vývozu  /poveter-
nostné podmienky, porucha zberného vozidla a pod./,  
najneskôr však do 24 hodín,
f) evidovať počet odvozov odpadov z jednotlivých 
stanovíšť,
g) minimálne 1x ročne zabezpečiť čistenie a dezinfek-
ciu zberných nádob. 
2. Ak sa v dôsledku premiestňovania alebo vyprázd-
ňovania zberných nádob  znečistí verejné priestran-
stvo,  stanovište zberných nádob alebo iný priestor,  
je oprávnená osoba povinná znečistenie okamžite 
odstrániť.
3. Pri manipulácii s vytriedenými odpadmi je oprávne-
ná osoba povinná:
a) mať pri manipulácii s odpadmi, ktoré majú nebez-
pečné  vlastnosti /žiarivky, ropné látky, akumulátory/, 
osobitný súhlas na výkon tejto činnosti,
b) okamžite odstrániť znečistenie verejného priestran-
stva, stanovišťa zberných nádob alebo iného priesto-
ru, ktoré vzniklo v dôsledku premiestňovania alebo 
vyprázdňovanie zberných nádob s roztriedenými 
zložkami domového odpadu,
c) evidovať množstvo vytriedeného odpadu,
d) uskutočniť náhradný vývoz odpadu ak nebolo mož-
né dodržať dohodnutý interval vývozu /poveternostné 
podmienky, porucha zberného vozidla a pod./, najne-
skôr však do 24 hodín,
e) vykonávať kontrolu obsahu zberných nádob na 
separované zložky komunálnych odpadov, ak je  
v zbernej nádobe iný odpad, oprávnená osoba nádobu 
nevyvezie ako vytriedený odpad, ale pri nasledujúcom 
vývoze ako komunálny odpad.

V. Zodpovednosť za porušenie povinností

Správne delikty, ukladanie pokút a priestupky  sa 
riešia v zmysle § 78 - 80  Zákona.

VI. Účinnosť

1.  Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené 
na  zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Senec 
dňa 17.6.2004  uznesením  č. .....
2.  Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené dňa 
17. 6. 2004 .
3.  Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 
dňa 2. 7. 2004 
4.  Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN  o zbere, 
preprave a zneškodňovaní komunálneho  odpadu 
a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňo-
vanie komunálneho odpadu č. 4/2002.

                                          Ing. Karol Kvál      
                                          primátor mesta

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA SENEC č. 7/2004
o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber, 

prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu

SENČAN  JÚL-AUGUST/2004
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Mestské zastupiteľstvo mesta Senec  podľa §4 ods. 3 
písm. h) a m), §6 a §11 ods. 4 písm. g) zák.č. 369/
1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 
a predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom 
nariadení v rámci výkonu samosprávnej pôsobnosti.

§ 1 Úvodné ustanovenie

Toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len „VZN“/ 
určuje pravidlá času predaja v obchode a času pre-
vádzky služieb na území mesta Senec, povinnosti 
podnikateľov /fyzických osôb a právnických osôb/ pri 
určovaní času predaja v obchode a času prevádzky 
služieb v prevádzkach a oprávnenia orgánov dozoru 
pri kontrole dodržiavania tohto VZN.

§ 2 Základné pojmy

1. Prevádzkarňou pre účely tohto VZN je priestor, 
v ktorom sa prevádzkuje živnosť a zároveň slúži na 
predaj v obchode alebo na prevádzku služieb. 
2. Podnikateľom pre účely tohto VZN je
a/ osoba zapísaná v obchodnom registri,
b/ osoba, ktorá podniká na základe živnostenského 
oprávnenia, alebo na základe osobitných predpisov.
3. Spotrebiteľ je
a/ fyzická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo 
používa služby pre priamu osobnú spotrebu fyzic-
kých osôb, najmä pre seba a pre príslušníkov svojej 
domácnosti,  
b/ právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo 
používa služby pre svoju vlastnú potrebu, pokiaľ 
vystupuje voči predávajúcemu obdobne ako fyzická                 
osoba uvedená v písm. a/.
4. Prevádzková doba je časovo ohraničená časť dňa, 
kedy je možné vykonávať podnikateľskú činnosť 
v konkrétnej prevádzkarni.
5. Nočný čas je čas medzi 22.00 hod. a 06.00 hod.
6. Prevádzkareň poskytujúca pohostinské služby je 
najmä denný a nočný bar, reštaurácia, bistro, bufet, 
bagetéria, cukráreň, piváreň, kaviareň, disko klub, 
espreso, „pub“, herňa, hostinec, kiosk, pizzeria, 
pohostinstvo, rýchle občerstvenie, vináreň, inter-
netová kaviareň, zariadenie verejného /závodného/ 
stravovania.
7. Prísluchová hudba je hudba určená na počúvanie, 
reprodukovaná technickým zariadením – nie je to 
napr. hudba určená na tanečnú zábavu, živá hudba 
alebo spev.

§ 3 Všeobecné podmienky

1. Podnikateľ ohlasuje zriadenie každej prevádzkarne 
obchodu a služieb na území mesta Senec v zmysle § 
17 ods. 5 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní /živnostenský zákon/ v znení neskorších 
zmien a predpisov Živnostenskému úradu v Senci 
najneskôr v deň jej zriadenia.
2. V zmysle zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a pod-
nájme nebytových priestorov v znení neskorších 
zmien a predpisov možno nebytové priestory určené 
na prevádzkovanie obchodu a služieb prenajímať iba 
po predchádzajúcom súhlase Mesta Senec. Zmluva 
uzatvorená bez súhlasu Mesta Senec je neplatná.
3. Každá prevádzkareň na území mesta Senec musí 
byť označená spôsobom stanoveným osobitnými 
predpismi.
4. Na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkar-

ne musí byť uvedené
a/ meno alebo názov, resp. obchodné meno, adresa 
trvalého bydliska, alebo sídla
b/ meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť 
prevádzkarne
c/ prevádzková doba určená pre spotrebiteľa
d/ kategória ubytovacieho zariadenia.
5. Pri dočasnom uzavretí prevádzkarne je podnikateľ 
povinný na mieste, kde je uvedená prevádzková doba, 
označiť začiatok a koniec uzavretia, a to najneskôr 24 
hodín pred dočasným uzatvorením prevádzkarne za 
predpokladu, že prevádzkareň bude uzatvorená dlhšie 
ako jeden deň. 
6. Pri zrušení prevádzkarne je podnikateľ povinný pí-
somne informovať najneskôr sedem dní pred zrušením 
prevádzkarne Živnostenský úrad v Senci a Mesto Senec 
o tom, kde a kto je povinný vyrovnať prípadné záväzky.
7. Prevádzkam pohostinských služieb, ktoré sú 
súčasťou hotelu, resp. penziónu /pohostinské odby-
tové stredisko alebo reštaurácia/ a prevádzkuje ich 
rovnaký podnikateľ ako hotel resp. penzión, prevádz-
kovú dobu určuje podnikateľ podľa vlastného uváženia 
a potrieb. Ak je súčasťou hotela, resp. penziónu nočný 
klub alebo disko klub, jeho prevádzkovanie v nočnom 
čase je možné za splnenia nasledujúcich podmienok
a/ v prípade novostavieb a novovzniknutých pre-
vádzkarní je potrebné protihlukové zabezpečenie 
priestorov riešiť v rámci stavebného konania vrátane 
protihlukovej štúdie,
b/ existujúce prevádzkarne zabezpečia na vlastné 
náklady meranie hluku autorizovaným alebo akredi-
tovaným pracoviskom, ktorého výsledkom je protokol 
o meraní hluku vo vonkajšom prostredí a v stavbách. 
V prípade, že nameraná najvyššia hodnota hluku vo 
vonkajšom prostredí a v stavbách je prekročená, je 
prevádzkovateľ povinný zabezpečiť priestory tak, aby
spĺňali podmienky v zmysle Nariadenia vlády č. 40/
2002 o ochrane zdravia pred hlukom  a vibráciami.
8. Ak sa v prevádzkarni poskytujúcej pohostinské 
služby koná akcia uzavretej spoločnosti /napr. 
svadba, stužková, ples,../ je prevádzková doba ne-
obmedzená, pričom si prevádzkovateľ musí splniť po-
vinnosť podľa §3 a §5 zákona č. 96/1991 Zb. v znení 
neskorších zmien a doplnkov o verejných kultúrnych 
podujatiach.     
9. Dňa 31. 12. v roku /Silvester/ je prevádzková doba 
všetkých prevádzkarní obchodu a služieb na území 
mesta Senec neobmedzená.
10. Usporiadanie spoločenských a kultúrnych akcií, 
ktorých súčasťou je verejná produkcia hudby vo von-
kajších priestoroch v nočnom čase nie je obmedzená, 
ak je usporiadateľom Mesto Senec a jeho príspevkové 
organizácie, t.j. SCR, MsKS. 

§ 4 Rozdelenie mesta

1. Na účely tohto VZN je územie mesta Senec rozde-
lené nasledovne
a/ Zóna A
b/ Zóna B
c/ Slnečné jazerá
/určenie zón – viď. príloha, mapa mesta/

§ 5 ZÓNA A

1. Prevádzková doba prevádzkarní poskytujúcich 
pohostinské služby môže byť len v rozmedzí od 06.00 

hod. do 24.00 hod. s výnimkou  bodu 2 a 8 tohto §. Po 
22.00 hod. je povolená len prísluchová hudba. 
2. Počas mesiacov máj až september môže byť pre-
vádzková doba prevádzkarní poskytujúcich pohostin-
ské služby len v rozmedzí od 6.00 hod. do 2.00 hod. 
Po 22.00 hod. je povolená len prísluchová hudba.
3. Prevádzkovanie diskotéky, resp. hudobnej produk-
cie môže byť len v rozmedzí od 12.00 hod. do 4.00 
hod. a súčasne za splnenia nasledujúcich podmienok
a/ v prípade novostavieb a novovzniknutých prevádz-
karní je potrebné protihlukové zabezpečenie riešiť 
v rámci stavebného konania vrátane hlukovej štúdie.
b/ existujúce prevádzkarne zabezpečia na vlastné 
náklady meranie hluku autorizovaným alebo akredi-
tovaným pracoviskom, ktorého výsledkom je protokol 
o meraní hluku vo vonkajšom prostredí a v stavbách. 
V prípade, že nameraná najvyššia hodnota hluku vo 
vonkajšom prostredí a v stavbách je prekročená, je 
nutné zabezpečiť priestory tak, aby spĺňali podmienky 
v zmysle Nariadenia vlády č. 40/2002 o ochrane zdra-
via pred hlukom a vibráciami.    
4. V prevádzkarni kasíno a herňa s počtom desať 
a viac kusov výherných prístrojov je prevádzková 
doba neobmedzená. Po 22.00 hod. je povolená len 
prísluchová hudba.
5. Prevádzková doba prevádzkarní „PNS“ je neob-
medzená.
6. Prevádzková doba pre ostatné prevádzkarne môže 
byť len v rozmedzí od 06.00 hod. do 22.00 hod. 
7. Prevádzková doba čerpacích staníc pohonných 
hmôt je neobmedzená.
8. Prevádzkarne, ktoré sa nachádzajú v polyfunkč-
ných  obytných domoch majú povolenú prevádzkovú 
dobu v rozmedzí od 06.00 hod. do 22.00 hod.
9. V blízkosti rodinných domov, bytových domov 
a iných obývaných objektov je zakázané v nočnom 
čase vykonávať činnosť, ktorá ruší nočný pokoj.

§ 6 ZÓNA B

1. Prevádzková doba prevádzkarní poskytujúcich 
pohostinské služby môže byť len v rozmedzí od 06.00 
hod. do 23.00 hod. s výnimkou bodu 2 a 8 tohto §. Po 
22.00 hod. je povolená len prísluchová hudba. 
2. Počas mesiacov máj až september môže byť pre-
vádzková doba prevádzkarní poskytujúcich pohostin-
ské služby len v rozmedzí od 6.00 hod. do 2.00 hod. 
Po 22.00 hod. je povolená len prísluchová hudba.
3. Prevádzkovanie diskotéky, resp. hudobnej pro-
dukcie v zóne B je povolené len v piatok a v sobotu 
a prevádzková doba môže byť len v rozmedzí od 12.00 
hod. do 4.00 hod. a súčasne za splnenia nasledujú-
cich podmienok:
a/ v prípade novostavieb a novovzniknutých prevádz-
karní je potrebné protihlukové zabezpečenie riešiť  
v rámci stavebného konania vrátane hlukovej štúdie.
b/ existujúce prevádzkarne zabezpečia na vlastné 
náklady meranie hluku autorizovaným alebo akredi-
tovaným pracoviskom, ktorého výsledok je protokol 
o meraní hluku vo vonkajšom prostredí a v stavbách. 
V prípade, že nameraná najvyššia hodnota hluku vo 
vonkajšom prostredí a v stavbách je prekročená, je 
nutné zabezpečiť priestory tak, aby spĺňali podmienky 
v zmysle Nariadenia vlády č. 40/2002 o ochrane zdra-
via pred hlukom a vibráciami.
4. V prevádzkarni kasína a herne s počtom desať 
a viac kusov výherných prístrojov je prevádzková 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec o pravidlách 
času predaja v obchode a času prevádzky služieb č. 8/2004
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doba neobmedzená. Po 22.00 hod. je povolená len 
prísluchová hudba.
5. Prevádzková doba prevádzkarní „PNS“ je neob-
medzená.
6. Prevádzková doba pre ostatné prevádzkarne je 
v rozmedzí od 06.00 hod. do 22.00 hod. 
7. Prevádzková doba čerpacích staníc pohonných 
hmôt je neobmedzená.
8. Prevádzkarne, ktoré na nachádzajú v polyfunkč-
ných obytných domoch majú povolenú prevádzkovú 
dobu v rozmedzí od 06.00 hod. do 22.00 hod.     
9. V blízkosti rodinných domov, bytových domov 
a iných obývaných objektov je v nočnom čase zaká-
zané vykonávať činnosť, ktorá ruší nočný pokoj.  

§ 7 Slnečné jazerá

Prevádzková doba prevádzkarní v areáli Slnečných 
jazier je v zmysle VZN o rekreačnej lokalite Slnečné 
jazerá  v pondelok až štvrtok od 6.00 do 24.00
piatok a sobota  od 6.00 do 02.00
nedeľa                od 6.00 do 24.00
Po 22.00 hod. je povolená prísluchová hudba.

§ 8 Mimoriadne akcie

1. Mesto Senec môže upraviť prevádzkovú dobu 
prevádzkarne na určitý počet dní, resp. hodín, ak sa 
jedná o otázku verejného alebo spoločenského záuj-
mu. Túto skutočnosť je Mesto Senec povinné vyvesiť 

na úradnej tabuli a písomne oznámiť podnikateľovi 10 
kalendárnych dní vopred.

§ 9 Orgány dozoru a sankcie 

1. Dozor nad dodržiavaním tohto VZN vykonáva Mesto 
Senec prostredníctvom
a/ povereného pracovníka MsÚ v Senci
b/ Mestskej polície  
Týmto VZN nie je dotknutá kontrolná činnosť iných 
dozorných a kontrolných orgánov.
2. Primátor Mesta Senec môže právnickej osobe 
alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie v prí-
pade porušenia tohto VZN uložiť v zmysle zákona č. 
369/1990 Zb. §13 ods. 8 o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a predpisov pokutu.
3. Pri ukladaní pokút sa prihliada najmä na závaž-
nosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho 
konania.
4. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný 
predpis o správnom konaní.
5. Mestská polícia v prípade zistenia porušenia tohto 
VZN postupuje v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch v znení neskorších zmien a predpisov.
6. Mesto Senec v zmysle § 7 písm. b/ zákona č. 274/
1993 Zb. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach 
ochrany spotrebiteľa v znení neskorších zmien a pred-
pisov ukladá pokuty podľa § 24 ods. 1,3 až 7 zákona č. 
634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskor-
ších zmien a predpisov.  

7. Pokuty sú  príjmom rozpočtu mesta Mesta Senec. 

§ 10 Prechodné ustanovenia

Podnikatelia sú povinní do jedného mesiaca od 
nadobudnutia účinnosti tohto VZN upraviť prevádz-
kovú dobu v každej prevádzkarni, kde vykonávajú 
podnikateľskú činnosť podľa tohto VZN a zosúladiť 
vykonávanie podnikateľskej činnosti s týmto VZN. 
Ak si podnikatelia v stanovenej lehote tieto povinnosti 
nesplnia, postupuje sa podľa § 9 odsek 2.  

§ 11 Zrušovacie ustanovenia

1. Toto VZN prerokovalo a schválilo MsZ v Senci 
dňa 17.06. 2004 uznesením č.  .......... a nadobúda 
účinnosť 15.tym dňom od jeho zverejnenia na úradnej 
tabuli oznamov, t.j. 02.07. 2004
2. Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší Všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Senec č. 12/2000 o povo-
ľovaní prevádzkového času prevádzkovateľom vyko-
návajúcim obchodnú činnosť a poskytovanie služieb 
v prevádzkach na území mesta Senec.
3. Týmto VZN sa rušia všetky rozhodnutia o prevádz-
kovej dobe vydané v zmysle VZN č. 12/2000 a všetky 
ostatné rozhodnutia o prevádzkovej dobe vydané pred 
účinnosťou VZN č. 12/2000.
                                                Ing. Karol  K v á l
                                                primátor mesta Senec
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Mestské zastupiteľstvo v Senci v zmysle ustanovenia 
§ 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zne-
ní neskorších predpisov a v znení zákona č. 544/1990 
Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších zmien 
a doplnkov vydáva toto 

Všeobecne záväzné nariadenie o miest-
nych poplatkoch

§ 1 Úvodné ustanovenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje uplatne-
nie zákona č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch 
v znení neskorších zmien a predpisov na území mesta 
Senec.

§ 2 Druhy poplatkov a rozdelenie mesta

1. Na území mesta Senec sa vyberajú tieto poplatky:
      a/ poplatok za užívanie verejného priestranstva
      b/ poplatok z reklamy
      c/ poplatok za ubytovaciu kapacitu
      d/ poplatok za pobyt
      e/ poplatok  za psa
      f/ poplatok za zábavné a hracie prístroje
      g/ poplatok za predajné automaty
      h/ poplatok zo vstupného
      i/ poplatok za komunálne odpady a drobné staveb-
né odpady, ktoré vznikli na území mesta

1. Na účely tohto VZN je územie mesta Senec rozde-
lené nasledovne
a/ zóna A 
b/ zóna B
c/ Slnečné jazerá         /viď. príloha – mapa mesta/

§ 3 
Poplatok za užívanie verejného priestranstva

1. V zmysle §2 ods. 3 zák. 544/1990 Zb. o miestnych 
poplatkoch v znení neskorších predpisov verejným 
priestranstvom na účely tohto VZN je najmä cesta, 
miestna komunikácia, námestie, chodník, trhovisko. 
Za verejné priestranstvo môžu byť určené všetky 
verejnosti prístupné pozemky v meste okrem tých, 
ktoré sú vo vlastníctve fyzických a právnických osôb 
s výnimkou obcí, alebo ku ktorým majú tieto osoby 
právo hospodárenia.

2. Poplatok za užívanie verejného priestranstva sa 
platí za osobitné užívanie verejného priestranstva, 
ktorým sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho 
na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného, 
predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku 
a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkova-
nie vozidla mimo stráženého parkoviska.

3. Poplatník je povinný najneskôr 3 dni vopred na-
hlásiť Mestskému úradu v Senci – odboru výstavby 
začatie užívania verejného priestranstva a požiadať 
o súhlas na takéto užívanie. Nesplnenie si tejto povin-
nosti sa považuje za neoprávnené zabratie verejného 
priestranstva a poplatníkovi bude vyrubená sadzba 
poplatku 10,-Sk/m²/deň. Poplatník je  ďalej povinný 
po skončení užívania verejného priestranstva uviesť 
toto priestranstvo do pôvodného stavu.

4. Sadzby poplatku za užívanie verejného priestran-
stva
Časť   Zóna A, zóna B

I. Stánky, kiosky, prístrešky, samostatné ohrady, 
zariadenia na poskytovanie služieb

Paušál do 10m2     15 000,-Sk/rok
nad 10m2                       5,-Sk/m2/deň
jednorázovo  m2/deň    20,-Sk/deň
stoly                      300,-Sk/mesiac    3000,-Sk/ročne

Veľkonočné, vianočné trhy a podujatia podobného 
charakteru
a/ občerstvenie, textil do10 m2   400,-Sk/m2/deň
nad 10m2   600,-Sk/m2/deň 
b/ ostatné stánky                      200,- Sk/m2/deň 

II. Záhradné sedenie pred prevádzkou        
5,-Sk/m2/deň          15 000,-Sk/ročne

III. Skládky stavebného materiálu, iného materiálu, 
stavebné zariadenie
A zóna         8,-Sk/m2/deň
B zóna         5,-Sk/m2/deň

IV. Lunaparky, cirkus, iné atrakcie        2 000,-Sk/deň

V. Umiestnenie reklamného zariadenia,          
A zóna   2 000,-Sk/ročne
pútača                                                         
B zóna   1 500,-Sk/ročne
A zóna – príležitostne   200,-Sk/m2/deň 
B zóna – príležitostne   150,-Sk/m2/deň  

VI. Parkovanie  
-krátkodobé státie  osobné vozidlo/hod.    5,-Sk/hod.
-trvale vyhradené parkovacie miesto  
        - paušálne 5 000,-Sk/ročne  zóna A
        - paušálne 4 000,- Sk/ročne  zóna B
        -vyhradené na parkoviskách v meste  
        /TAXI SLUŽBA     10 000,- Sk/ročne/park.miesto

Časť  Slnečné jazerá

I. Predajné stánky, bufety              
a/  350,- Sk/m2/mesiac – od zahájenia prevádzky

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec   č. 5/2004 
o miestnych poplatkoch



b/    50,- Sk/m2/mesiac po ukončení prevádzky

II. Predajné stánky príležitostné     
a/ tovar sezónneho charakteru 5 000,- Sk/mesiac
b/ cukrovinky, cukrárske a pekárenské výrobky 
                                                  5000,- Sk/sezóna

III. Stoly       150,-Sk/deň/sezóna

IV. Predajné stánky počas Seneckého leta, Veľkého 
letného karnevalu a ostatných podujatí podobného 
charakteru     
a/ občerstvenie 
do 10m2       600,-Sk/m2/deň
nad 10m2     800,-Sk/m2/deň 
b/ ostatné stánky                      200,- Sk/m2/deň 

V. Lunaparky, cirkus, iné atrakcie         2 000,-Sk/deň
počas kultúrnych podujatí                    3 000,-Sk/deň 

VI. Využívanie vodnej plochy                7 000,-Sk/deň

VII. Jenorázové reklamné akcie              25 000,-Sk

VIII. Jednorázová kultúrna akcia            10 000,-Sk

IX. Umiestnenie reklamného pútača  5 000,-Sk/ročne   

X.  Parkovanie na vyznačených /určených miestach  
                                                            60,- Sk/deň                       
              

XI. Skládky stavebného materiálu, iného materiálu, 
stavebné zariadenie   8,-Sk/m2/deň

5. Vyberanie poplatkov na Slnečných jazerách  zabez-
pečuje SCR, pričom ich následne odvádza správcovi, 
t.j. Mestu Senec.  
             

6. Poplatok je splatný do 15 dní odo dňa doručenia 
platobného výmeru.

§ 4 Poplatok z reklamy

1. Poplatok z reklamy platí fyzická osoba alebo 
právnická osoba, ktorá reklamu umiestnila, alebo ju 
uskutočňuje a to aj v prospech tretej osoby, vždy však 
len jedna z nich.

2. Poplatková povinnosť vzniká dňom umiestnenia 
reklamy alebo dňom jej uskutočňovania. Priznanie 
k poplatku z reklamy je poplatník povinný podať do 
15 dní po ukončení príslušného štvrťroka, v prípade 
krátkodobých reklám do 10 dní po ukončení prísluš-
ného mesiaca. 

3. Sadzby poplatku z reklamy

a/ 5% z dohodnutej ceny za reklamu uskutočňovanú 
na prenajatých plochách, v ostatných prípadoch 4,-Sk 
za každý aj neúplný m2 plochy za deň. Za plochu 
dvojrozmernej reklamy sa považuje plocha, ktorá 
ohraničuje pravouhlý štvoruholník opísaný vonkajším 
obrysom reklamy. Pri trojrozmernej reklame je to plo-
cha, ktorú tvoria zvislé steny pravouhlého zrezaného 
valca, ohraničujúce vonkajšie obrysy reklamy.
b/ 5% z dohodnutej ceny za zvukovú a obrazovú 
reklamu.
c/ 5% z dohodnutej odmeny, ak sa figurálna reklama 
uskutočňuje živými bytosťami.
d/ 15% z dohodnutej ceny za kombinovanú reklamu 
/napr. figurálnu, zvukovú a svetelnú/

4. Poplatník je povinný viesť oddelene evidenciu príj-
mov z dohodnutej ceny a odmeny za reklamu.

5. Poplatok je splatný do 15 dní odo dňa doručenia 
platobného výmeru.

6. Poplatok môže obec vyberať, ak poplatková povin-
nosť vznikla do 31.12 2004

§ 5 Poplatok za ubytovaciu kapacitu

1. Poplatok za ubytovaciu kapacitu platí právnická 
osoba alebo fyzická osoba, ktorá vlastní rekreačné 

alebo školiace zariadenie, alebo má k nemu právo 
hospodárenia.

2. Sadzba poplatku je 300,-Sk ročne za každé lôžko 
bez ohľadu na jeho využitie.

3. Poplatník je povinný v lehote 30 dní odo dňa vzniku 
poplatkovej povinnosti bez vyzvania oznámiť Mest-
skému úradu v Senci, odd. daní a poplatkov, počet 
lôžok v zariadení podliehajúcich poplatku a nahlásiť 
každú zmenu, ktorá má vplyv na poplatkovú povinnosť 
v lehote do 15 dní odo dňa jej vzniku.   

4. V prípade opráv a rekonštrukcie objektov 
/ubytovacieho zariadenia/ je poplatník povinný pí-
somne oznámiť Mestskému úradu v Senci, odd. daní 
a poplatkov pred začiatkom realizácie opráv, resp. 
rekonštrukcie, druh a obdobie, doložiť stavebné povo-
lenie, prípadne ohlásenie drobných stavebných prác.

5. V prípade  hotelov, motelov a botelov je poplatník 
povinný preukázať hodnoverný doklad preukazujúci 
charakter ubytovacieho zariadenia v súlade s platnou 
právnou úpravou.

6. Poplatník je povinný viesť preukaznú evidenciu pre 
účely kontroly – Knihu ubytovaných.

7. Poplatok je splatný do 15 dní odo dňa doručenia 
platobného výmeru.

8. Poplatok je možné vyrubiť za obdobie do 31. 12. 
2004

§ 6 Poplatok za pobyt

1. Poplatok za pobyt platí fyzická osoba, ktorá sa 
prechodne ubytuje v zariadení poskytujúcom služby 
prechodného ubytovania.

2. Poplatok v stanovenej výške pre mesto Senec vy-
berá a ručí zaň právnická alebo fyzická osoba, ktorá 
poskytla prenocovanie.

3. Sadzba poplatku sa stanovuje na 15,-Sk za osobu 
a prenocovanie.

4. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá pre 
mesto Senec vyberá a ručí za poplatok v stanovenej 
výške, je povinná predložiť Mestskému úradu, odd. 
daní a poplatkov vyúčtovanie:
a/ v prípade sezónnej prevádzky do 15 dní po ukon-
čení sezóny
b/ v prípade celoročnej prevádzky – štvrťročne do 
konca nasledujúceho mesiaca po ukončení štvrťroka.
5. Správcom poplatku je Mesto Senec, v prípadoch, 
kde vyberanie poplatku zabezpečuje iná právnická 
osoba alebo fyzická osoba, je táto následne povinná 
poplatok odviesť správcovi poplatku.                  
6. Poplatok je splatný do 15 dní odo dňa doručenia 
platobného výmeru.
   

§ 7 Poplatok za psa

1. Poplatok platí právnická osoba a fyzická osoba, 
ktorá je vlastníkom psa a má trvalý pobyt a sídlo, 
resp. prevádzku na území mesta Senec.
2. Poplatok sa platí za psa staršieho ako 3 mesiace. 
Vlastník psa je povinný splniť si ohlasovaciu povin-
nosť k poplatku za psa dňom  vzniku poplatkovej 
povinnosti, t.j. po dovŕšení 3 mesiacov veku psa na 
odd. daní a poplatkov Mestského úradu. Poplatník je 
ďalej povinný oznámiť v lehote do 15 dní odo dňa jej 
vzniku každú skutočnosť, ktorá ovplyvní vyrubovanie 
poplatku.
3. Sadzba poplatku za jedného psa - v rodinnom dome 
................................... 200,-Sk
- v bytovom dome   malé, stredné plemeno .. 500,-Sk 

veľké plemeno .........................................1 000,-Sk  
- právnická osoba, podnikateľ .................1 000,-Sk
4. Za každého ďalšieho psa sa poplatok zvyšuje 
o 50% 
5. Poplatok je splatný  do 15 dní odo dňa doručenia 
platobného výmeru.

§ 8 Poplatok za zábavné hracie prístroje

1. Poplatková povinnosť vzniká dňom umiestnenia zá-
bavného hracieho prístroja v priestoroch prístupných 
verejnosti v meste a trvá po celú dobu jeho prevádz-
kovania. Poplatník je povinný umiestnenie zábavného 
hracieho prístroja v priestoroch prístupných verejnos-
ti oznámiť vopred Mestskému úradu.
2. Sadzba poplatku je 20 000,- Sk ročne za jeden 
zábavný hrací prístroj.
3. Poplatok je  splatný do 15 dní odo dňa doručenia 
platobného výmeru.

§ 9 Poplatok za predajné automaty

1. Poplatok platí fyzická osoba alebo právnická osoba, 
ktorá predajný automat umiestnila alebo prevádzkuje. 
Poplatková a ohlasovacia povinnosť vzniká dňom 
umiestnenia predajného automatu na verejnom 
priestranstve, na budovách a iných objektoch viditeľ-
ných a prístupných z verejného priestranstva v meste 
Senec.
2. Sadzba poplatku je
-1 000,- Sk ročne za predajný automat s najviac 
10-timi druhmi tovaru
-2 000,-Sk ročne za predajný automat s viac ako 
10-timi druhmi tovaru
Ak predajný automat obsahuje ponuku tabakových 
výrobkov alebo alkoholických nápojov, sadzba po-
platku sa zvýši na päťnásobok základných poplatkov. 
3. Poplatok je splatný do 15 dní odo dňa doručenia 
platobného výmeru.

§ 10 Poplatok zo vstupného

1. Usporiadateľ akcie predloží Mestskému úradu 
v Senci, odd. daní a poplatkov do 7 dní po uskutoč-
není akcie výpočet vyúčtovania vybraného vstupného 
písomnou formou.

2. Sadzba poplatku je:             
20% z vybraného vstupného na burzy, príležitostné 
trhy
10% z vybraného vstupného za kultúrne a zábavné 
akcie
Poplatok sa nevzťahuje na akcie organizované v rámci  
MsÚ, MsKS , SCR a neziskových organizácií.
3. Usporiadateľ je povinný vykonať registráciu vstu-
peniek najneskôr 2 pracovné dni pred uskutočnením 
akcie.
4. Poplatok je splatný do 15 dní odo dňa doručenia 
platobného výmeru.   
5. Poplatok môže obec vyberať, ak poplatková povin-
nosť vznikla do 31.12. 2004

§ 11 Poplatok  za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady

§ 11a Sadzba poplatku 

1./ Pri nehnuteľnosti a byte slúžiacom na bývanie pod-
ľa počtu osôb prihlásených k trvalému pobytu alebo 
prechodnému pobytu v meste  vo výške 1,- Sk za oso-
bu a kalendárny deň ak má vlastnú nádobu. V prípade, 
keď mesto zabezpečuje zbernú nádobu,  poplatok pre 
l. až 3. osobu je 3,30 Sk za osobu a kalendárny deň, 
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pričom cena nádoby bude alikvotne premietnutá do 
sadzby poplatku v ďalších rokoch,  a ďalší členovia 
domácností 1,- Sk za osobu a kalendárny deň. In-
terval vývozu 1 x týždenne, pri bytových domoch 2 
x týždenne.
2/ Pokiaľ vlastník, alebo užívateľ nehnuteľnosti nie je 
v meste prihlásený ani k trvalému, ani k prechodnému 
pobytu a nehnuteľnosť slúži na iný účel ako na podni-
kanie, stanovuje sa poplatok vo výške 1,- Sk za osobu 
a kalendárny deň ak má vlastnú nádobu. V prípade, 
keď mesto zabezpečuje zbernú nádobu poplatok pre 
l. až 3. osobu je 3,30 Sk za osobu a kalendárny deň, 
pričom cena nádoby bude alikvotne premietnutá do 
sadzby poplatku v ďalších rokoch,  a ďalší členovia 
domácností 1,- Sk za osobu a kalendárny deň. In-
terval vývozu 1 x týždenne, pri bytových domoch 2 
x týždenne.
3/ Pri nehnuteľnosti slúžiacej na individuálnu rekreá-
ciu v areáli Slnečných jazier s  vývozom od 1. 4. do 
30. 9., nádoby 110 l s intervalom vývozu 1x týždenne, 
1100 l kontajnery s intervalom vývozu 2 x týždenne je 
poplatok určený paušálom  840,- Sk na jednu nehnu-
teľnosť   / pri dvojchate paušál 1.680,- Sk/.
4/ Podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva 
nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na 
účel podnikania platí poplatok podľa množstva vypro-
dukovaného odpadu /množstvový zber/. Sadzba po-
platku činí súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu 
zbernej nádoby, pričom sadza pre 1 vývoz 
110 l nádoby ............................ 0,40 Sk/l 
120 l, 240 l nádoby .................  0,40 Sk/l
1 100 l kontajnera .................... 0,20 Sk/l
ak má svoju vlastnú nádobu. 
Ak mesto zabezpečuje zbernú nádobu cena nádoby 
bude zohľadnená vo faktúre.
5/ Výška poplatku za záhrady,  záhradné  chatky a ne-
hnuteľnosti v záhradkárskej osade je 180 ,- Sk, vývoz 
2x do roka veľkoobjemovými kontajnermi /jarné a je-
senné upratovanie/.
6/ Výška poplatku za bufety a stánky  na Slnečných 
jazerách sa určuje podľa množstva vyprodukovaného 
objemu odpadu ako  množstvový zber podľa bodu 4 
tohto článku . Správcom poplatku je mesto, pričom 
výrub poplatku a jeho následný odvod zabezpečuje 
Správa cestovného ruchu.

§ 11b Ohlasovacia povinnosť

1/ Poplatník je povinný do jedného mesiaca nahlásiť 
vznik poplatkovej povinnosti, zánik poplatkovej povin-
nosti,  alebo iné skutočnosti rozhodujúce na určenie 
poplatku. Spolu s ohlásením predloží aj doklady po-
tvrdzujúce uvádzané údaje; ak súčasne požaduje  zní-
ženie alebo odpustenie,  aj doklady, ktoré odôvodňujú 
zníženie alebo odpustenie poplatku.

2/ V prípade úmrtia poplatníka mesto vráti alikvotnú 
časť poplatku oprávnenému dedičovi na základe  jeho 
písomnej žiadosti po predložení osvedčenia o dedič-
skom konaní.

§ 11c Splatnosť poplatku

1/  Splatnosť poplatku u fyzických osôb je:
a) poplatok  do 1.000,- Sk je splatný do 15 dní od 
doručenia platobného výmeru,
b) poplatok nad 1.000,- Sk  je splatný v dvoch rovna-
kých splátkach a to: 
do 30. 4. a do 30. 9. príslušného kalendárneho roka.
2/  Splatnosť poplatku u právnických osôb je:
a) poplatok do 5.000,- Sk je splatný do 15 dní od 
doručenia platobného výmeru,
b) poplatok nad 5.000,- Sk je splatný v dvoch rovna-

kých splátkach a to:
1. splátka do 15 dní od doručenia platobného výmeru  
a  2. splátka do 30. 9. príslušného roka. 
3./ V osobitných prípadoch sa splatnosť poplatku 
upraví v platobnom výmere.
4/ Splatnosť poplatku správcov bytových domov je 
určený  vo vzájomnej  dohode.
5/ Poplatok je možné  uhradiť prevodom na účet 
mesta, poštovou poukážkou alebo v hotovosti do 
pokladnice  MsÚ.

§ 11d  Zníženie poplatku

1/ Mesto poplatok zníži za obdobie, za ktoré poplatník 
mestu preukáže:
a/ že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo 
zdržiaval v zahraničí / na základe potvrdenia o po-
byte v zahraničí, pracovného povolenia, z dôvodu 
pracovných, služobných povinnosti,  z dôvodu štúdia 
v zahraničí/
b/ svoju neprítomnosť v meste z dôvodu výkonu 
základnej vojenskej služby / na základe potvrdenia 
o nástupe resp. ukončení 
VS/    
c/ že neužíva nehnuteľnosť, 
ktorú je oprávnený užívať, 
viac ako 90 po sebe nasle-
dujúcich dní  / na základe 
stavebného povolenia 
z dôvodu  rekonštrukč-
ných prác, iných staveb-
ných prác, ktoré svojim 
rozsahom a charakterom 
vylučujú možnosť užívania 
nehnuteľnosti/.

§  11e  Úľavy

1/  Mesto  poskytne úľavu 
občanom starším ako 70 
rokov alebo ťažko zdravot-
ne postihnutým občanom, 
držiteľom preukazov ZŤP 
a ZŤP/S, ako aj prevažne 
alebo úplne bezvládnym 
občanom, pokiaľ nebývajú 
so zárobkovo činnými 
osobami /jediným zdro-
jom príjmu je dôchodok/ 
100,-Sk na domácnosť   
2/  Doklady preukazujúce 
dôvody na úľavu podľa 
bodu l predloží poplatník 
do 31. januára kalendár-
neho roka.
    
§ 12 Spoločné a záve-

rečné ustanovenia

2. Oprávnenou osobou 
pre účely kontroly dodr-

žiavania tohto VZN je poverený pracovník Mestského 
úradu a MsP.
3. Ak nebudú poplatky určené týmto VZN zaplatené 
/odvedené/ včas alebo v správnej výške, môže Mesto 
zvýšiť včas nezaplatené /neodvedené/ poplatky 
o 50%. 
4. Vyrubené poplatky sa zaokrúhľujú na celé koruny 
smerom hore.
5. Tomu, kto si nesplnil v lehote určenej týmto VZN 
povinnosť nepeňažnej povahy môže Mesto v zmysle § 
35 zákona č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpi-
sov opakovane uložiť pokutu.
6. Toto VZN prerokovalo a schválilo MsZ v Senci dňa 
17.06. 2004 uznesením č. ....... a nadobúda účinnosť 
15.tym dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli 
oznamov, t.j. 02.07. 2004 . 
7. Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN o miestnych 
poplatkoch č. 14/2001.

                                                Ing. Karol  K v á l 
                                                primátor mesta 
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Amfiteáter Senec, začiatok o 21.30 hod.

16. piatok SPY KIDS 3D - DVAJA  PÁTRAČI
Tajní agenti súrodenci Carmen a Juni opäť 
v akcii. Divák sa môže ponoriť do počítačo-
vého sveta hier. Tretia misia v trojdimenzio-
nálnom priestore. Každý divák dostane  3D 
okuliare, ktoré si po skončení filmu odnesie 
domov. 
USA MP 84 min. dabing Vstupné: 65,- Sk

17. sobota TEXASKÝ MASAKER MOTO-
ROVOU PÍLOU
Čo vôbec viete o strachu?... Len to, že sa blíži. 
Horor inšpirovaný skutočnou udalosťou.
USA MP 98 min. Vstupné: 55,- Sk

18. nedeľa KAMEŇÁK 2
Pokračovanie úspešnej komédie Zdeňka Troš-
ky. Poďte sa zasmiať, odpočinúť od každoden-
ných starostí, pretože stále platí: Neberte život 
príliš vážne. ČR MP 90 min. Vstupné: 65,- Sk

19. pondelok ÚSVIT MŔTVYCH
Až v pekle nebude miesto, mŕtvi vyjdú na zem. 
USA MN 18 97 min. Vstupné: 60,- Sk

POZOR! Začiatok filmových predsta-
vení o 21.00 hod.

21. streda LÁSKA MOJA KDE SI?
Je krásna, je rozmarná a hľadá to, čo každá 
žena: ideálneho muža.

FR MP 102 min. Vstupné: 60,- Sk

22. štvrtok  PACH KRVI
Zožerú Ťa zaživa! Horor pri ktorom Vám stuh-
ne krv v žilách a ešte nadlho Vám prestane 
chutiť jesť...
USA/NEM. MP 15 84 min. Vstupné: 60,- Sk

23. piatok SCARY MOVIE 3
...tie najlepšie filmy majú vždy tretiu časť! Va-
rujeme Ťa! Tentoraz umrieš!(od smiechu.)
USA MP 15 84 min.  Vstupné: 60,- Sk

24.-25. sobota-nedeľa 
PÄŤ LUPIČOV A STARÁ DÁMA
Najväčšie kriminálne mozgy konečne stretli 
rovnocenného súpera... Tom Hanks v divokej 
situačnej veselohre.
USA MP 104 min.   Vstupné: 65,- Sk

26.-27. pondelok-utorok 
50 KRÁT A STÁLE PO PRVÝ RAZ
Veterinár vo Vodnom svete na Hawaji sa 
zamiluje do Lucy, ktorá trpí krátkodobými vý-
padkami pamäti. Preto každé ich stretnutie je 
akoby prvým...
USA MP 110 min.  Vstupné: 60,- Sk

28. streda STRAŠIDELNÝ ZÁMOK
Strašidelná komédia na spôsob filmov Ad-
dams Familly, Krotitelia duchov s fantastický-
mi vizuálnymi efektami.
USA MP 87 min. Vstupné: 60,- Sk

29. štvrtok  BOLERO
Príbeh inšpirovaný skutočným zločinom, kto-
rý sa stal v 80. rokoch. Napínavý kriminálny 
film o pátraní po vrahoch mladej študentky. 
Skupina mladíkov unesie z vysokoškolského 
klubu študentku 1. ročníka a znásilnia ju, nad 
ránom dievča odvezú k rieke a utopia ju. Film 
je nabitý hereckými hviezdami.
ČR MP 109 min. Vstupné: 60,- Sk

30. piatok DEŇ PO TOM
„Je to príbeh o prežití a hrdinstve“ ...Strhujúci 
zážitok od režiséra filmu Deň nezávislosti.
USA MP 125 min.  Vstupné: 65,- Sk

31. sobota STRATENÉ V PREKLADE
Nikto nechce byť zabudnutý. Film bol oce-
nený Zlatým glóbusom (herecký výkon, 
najlepší film) a cenou BAFTA (Britská filmová 
a televízna akadémia) najlepší herec, herečka 
a strih. (Bill Muray, Scarlett Johanson).
USA/JAP. MP 100 min.  Vstupné: 60,- Sk

Kultúrne podujatia:
20. 7. 2004 o 21.30 hod 

GASP - hudobno-tanečná show 
Jána Ďurovčíka  
vstupné: 250,- Sk
predpredaj v kancelárií MsKS, amfiteáter, ho-
tel Senec, v sieti EVENTIM                 

Program filmových predstavení a kultúrnych podujatí na mesiac júl 2004

Spoločenská kronika
Narodili sa
Nikoleta Lašacová, Stela Podmanická
Sebastian Kačiak, Samuel Benko
Alexander Ollé, Vanesa Olléová
Ráchel Horváthová, Nina Trubačová
Viktória Kelemenová, Viktória Rigóová
Adriana Bartoňová, Hanka Jankovičová
Lenka Šemrincová, Andrea Laššuová
Tobiáš Kováč, Filip Fukas

Manželstvo uzatvorili
Alexander Schiller – Renáta Čemanová
Marian Takács – Eva Csibová
Zoltán Tátrai – Henrieta Stanková
Gabriel Kišš – Angelika Bánoczká
Karol Vincze – Eva Horváthová
Richard Boleček – Ivana Koláriková
Marek Vincze – Katarína Ivančová
Tibor Simonics – Valéria Hvorková
František Skurák – Katarína Jasovská

Blahoželáme jubilantom
Jednota dôchodcov MO v Senci 
Darina Chrapčiaková (70), Aurélia Šípošová (75)
Lenka Podobníková (80), 

Helena Šupalová (60), Anna Švihranová (65)
Július Varga (65), Gabriela Miksová (70)

Základná organizácia Slovenského zväzu 
telesne postihnutých a združenia zdravot-
ne postihnutých v Senci
Júlia Rošková (80), Mikuláš Takáč (65)
Anna Bódišová (55), Július Keszegh (55)
Vlasta Benkovská (60), Oľga Čaplová (50)
Alžbeta Holocsyová (65) 
Terézia Fülöpová (55), Anna Švihranová (65)
Karol Szabo (50), Anna Tomašovičová (55)

Klub dôchodcov 
Lenka Podobníková (80), Mária Kásová (70)
Anton Galovič (65), Mária Takáčová (60)
Margita jur Kelecsényi (65)

Navždy nás opustili
František Sabo (1932), Ladislav Simon (1935)
Terézia Mihaleková (1933), Friderika Nagyová (1931)
Margita Schwartzová (1922), Bohumil Varín (1956)
Ivan Polievka (1940), Mário Múčka (1978), 
Ladislav Bundzík (1935), Štefan Bordáč (1923)

V minulom čísle sme fotografiu pani Nagyovej 
nedopatrením uverejnili pri spomienkovom 
texte k pani Schwarzovej. Ich rodinám a čita-
teľom sa ospravedlňujeme.

Dňa 20. júla si pripomenieme 
desiate smutné výročie, kedy 
nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, otec, starý otec a pras-
tarý otec Ján Debnár.
Spomínajú manželka, dcéry a syn s rodinami

Dňa 16. júla 2004 je presne rok, 
čo nás navždy opustil 
Ing. Peter Hanták.
Kto ste ho poznali, venujte mu, 
prosím, tichú spomienku.
Tvoji najbližší

Ďakujeme všetkým príbuzným 
a známym za prejavy sústrasti 
a kvetinové dary pri poslednej 
rozlúčke so zosnulou mamič-
kou, babičkou a prababičkou 
Emíliou Filovou.                     Smútiaca rodina

Drága férjem, apánk, nagyapánk, apósunk

Szabó Ferenc
Temetése alkalmából köszönjük az összes 
ismerősnek, rokonnak, szomszédainknak, 
barátnak mély gyászunkban való együttérzés 
kinyilvánítását és virágadományokat.
Gyászló család
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