
Odsúdený na úspech – takýmito slovami počastoval župan Ľubo Roman nový 
rekreačný komplex Aquathermal. Posledný júlový deň ho predstavil novinárom 
jeho riaditeľ Oskar Gaál. Symbolického otvorenia - prestrihnutia pásky sa spo-
lu s predsedom Bratislavského kraja a riaditeľom komplexu chopil primátor Sen-
ca Karol Kvál. Ako pred zástupcami tlače prehlásil, areálom sa predĺži turistic-
ká sezóna na Slnečných jazerách, čo pomôže cestovného ruchu v Senci. Župan 
označil dielo za slovenské, ale aj európske zároveň. „Som rád, že ho robil mla-
dý architekt,“ uviedol. Autorom Aquathermalu je Ing. arch. Miroslav Slahučka.

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, ktorí prispejú sumou nad 2 tisíc Sk, budú 
uvedení na stránkach publikácie, zároveň obdržia 
výtlačok monografie zdarma.                       (msu)

Zberný dvor
komunálneho odpadu 

pre obyvateľov Senca v areáli býv. 
PD smerom na obec Reca
Utorok – Piatok 10.00 - 18.00 h
Sobota                8.00 - 16.00 h

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

Aquathermal – jediný v okruhu desiatok kilometrov

                                  Dokončenie na s. 5

So Seneckým letom sa rozlúčime s Elánom
Vystúpením legendy slovenskej populárnej 
hudby, skupiny Elán, sa v sobotu 28. augus-
ta rozlúči Senec s turistickou sezónou rekre-
ačného strediska Slnečné jazerá. Festival, na 
ktorom sa najpopulárnejšia slovenská kape-
la predstaví, nesie názov Rozlúčka so Senec-
kým letom. Podľa organizátorov, ktorým sa v 
spolupráci s Mestom Senec podarilo projekt 
pre Slnečné jazerá získať, pôjde možno o za-
loženie novej tradície. Live koncert odohrá 
Elán na Slnečných jazerách - Sever, v priesto-
roch piatej pláže. Skupina si pre svoje ojedi-
nelé vystúpenie vybrala jedno z najväčších 
pódií, aké sa dá na Slovensku v súčasnosti 
zohnať. 25 m široké a 12 m vysoké javisko sa 
bude nachádzať v zadnej časti pláže. Fanú-
šikov čaká prierez hitov kariéry najúspešnej 
slovenskej skupiny vrátane singlov z nového 
albumu. Pripravuje sa pre nich tiež výnimoč-
ná svetelná show. Elán vystúpi v rovnakom 
zložení ako vlani na pražskej Letenskej plá-
ni. Na posledný koncert skupiny v Prahe priš-
lo 85 tisíc fanúšikov, v Senci sa očakáva viac 
než desaťtisícový nápor v zmysle hesla „kaž-

dý ide na Elán“. Organizátori sa neobávajú 
ani zlého počasia, podľa doterajších skúse-
nosti hudobných priaznivcov na festivaloch 
vôbec neodrádza.  Elánistov doplnia na open 
air Rozlúčka so Seneckým letom mladší kole-
govia: skupiny Supple People, Smola a hruš-
ky, P.S., vychádzajúca spevácka hviezdička 
Emily či veľký objav slovenskej populárnej 
hudby Zuzana Smatanová.

Okrem skupiny Elán sa ešte predstavia 
(časy sú orientačné):
   17.15 - 17.30 EMILY
   17.40 - 18.10 SUPPLE PEOPLE
   18.20 - 18.50 SMOLA A HRUŠKY
   19.10 - 19.40 ZUZANA SMATANOVÁ
   19.50 - 20.20 P.S.
   20.45 - 22.00 ELÁN

Celou päťhodinovou akciou bude sprevádzať 
Patrik Herman. Cena vstupeniek je v pred-
predaji (MsKS Senec, www.ticketportal.sk) 
299 Sk a v deň akcie 399 Sk.

(red)



V polovici júla zahájili seneckí farmá-
ri žatvu. Súkrom spodáriaci roľník Zdenek 
Černaj prvýkrát vytiahol na pšenicu nové 
kombajny John Deer (na snímke). Vďa-
ka ktorým sa doba kosenia a zberu obilia 
skrátila na 10 dní. Ako vidíme na obrázku, 
prvé žatevné práce v okolí Senca si nene-

chali ujsť primátor Karol Kvál s poslancom 
Gašparom Józanom. Na vlastnej koži mohli 
odskúšať prácu kombajnistov v klimatizo-
vaných kabínach. Obzreli tiež žatvu PD Se-
nec a súkromne hospodáriaceho roľníka 
Ladislava Zelmana.

(kd), foto: autor
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O čom na zastupiteľstve
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sen-
ci bude 9. septembra v Reštaurácii Nostal-
gia. Na programe by mali byť okrem iného 
rozpočty mesta a mestských organizácií, pl-
nenie rozpočtu za školy a školské zariade-
nia zriadené mestom Senec za 1. polrok ro-
ku 2004, prehľad príjmov a výdavkov pri za-
bezpečovaní Seneckého leta a Veľkého let-
ného karnevalu v roku 2004, Dodatok č. 1 
k VZN „Zásady hospodárenia s majetkom 
mesta“, organizačná štruktúra Mestského 
úradu v Senci, výstavba garáží na Košic-
kej ulici, zmeny a doplnky Územného plánu 
mesta Senec pre Gama gold, s.r.o., Šamo-
rínsku ulicu, Profinex, s.r.o., Obytný súbor 
na Bratislavskej ulici. Zasadnutie poslancov 
je verejné. (red)
   

ČOV kapacitne nestačí
Čistička odpadových vôd potrebuje rozší-
riť. V súčasnosti Bratislavská vodárenská 
spoločnosť nevydáva súhlasné stanoviská 
na napojenie rodinných domov na seneckú 
ČOV. Kapacitne nedostačujúca čistička si 
podľa primátora Senca vyžiada okolo 50-mi-
liónovú finančnú injekciu.

(red)
            

Oslavy na Lichnerovej
V sobotu 11. septembra medzi 10.00 
a 11.00 h sa na Lichnerovej ulici uskutoč-
nia oslavy Svetového dňa prvej pomoci. 
Akcia celosvetového charakteru má po-
vzbudiť k spolupráci všetky zložky krízové-
ho manažmentu a zdravotníckych činnos-
tí Červeného kríža (zdravotnícka činnosť, 
psychologická podpora, sociálne činnosti) 
ako reprezentantov komunít, dobrovoľníkov 
a tiež partnerov ČK (poskytovateľov zdravot-
níckej starostlivosti, hasičský zbor, záchran-
ná služba, polícia, médiá). 

(hal)
                                    

Pre postihnutých povodňami
Od 16. augusta môžete do zbierky na po-
moc ľuďom postihnutým povodňami pri-
spieť aj prostredníctvom mobilného telefó-
nu v sieti Orange Slovensko, zaslaním SMS 
správy na krátke číslo 838. Cena predstavu-
je 30 Sk. To znamená, že užívatelia pred-
platnej služby Prima alebo paušálov zasla-
ním SMS správy na uvedené číslo, prispie-
vajú do zbierky po 30 Sk, pretože výťažok 
z úhrady týchto SMS-iek, vrátane DPH, bu-
de prevedený do fondu SČK Ľudia ľuďom. 
Mobilná finančná zbierka v sieti Orange po-
trvá do 19. septembra 2004. Všetci ostat-
ní prispievatelia do tejto povodňovej zbier-
ky na Fond ľudia ľuďom, ktorí sa rozhodli 
prispieť klasickými spôsobmi, t.j. – pošto-
vou poukážkou, či bezhotovostnou platbou 
v banke (číslo účtu VÚB, a.s. č. 35-8437-
012/0200, VS 911 74) – môžu zasielať fi-
nančné dary pre postihnutých povodňami 
až do 30. septembra 2004.                    

(hal)

Druhý septembrový týždeň otvorí di-
skontná sieť Lidl svoje prvé predajne na 
Slovensku. Hoci jedna z nich už v Sen-
ci stojí, termín jej otvorenia nie je podľa 
našich informácií ešte presne stanove-
ný. Ako sme dozvedeli z pobočky siete 
v SR, na prvú návštevu si možno počká-
me aj niekoľko týždňov. Čo vlastne pri-
chádza do Senca? Reťazec Lidl je orien-
tovaný na nižšiu strednú vrstvu extrémne 
nízkymi cenami svojho sortimentu. Tovar 
nakupuje vo veľkých množstvách, vďaka 
čomu dostáva vysoké zľavy. Väčšiu časť 

sortimentu pritom predáva pod vlastnou 
značkou, a tak v cene nie sú zahrnuté 
náklady na reklamu a propagáciu výrob-
ku. Šetrí sa na mnohom ďalšom: predaj-
ne, ktoré všade vyzerajú rovnako, majú 
minimum pracovníkov, sú jednoducho 
zariadené bez regálov, väčšinou ponú-
kajú obmedzený sortiment tovaru.  Lidl 
pôsobí v takmer všetkých krajinách Eu-
rópy a je postrachom ostatných reťazcov 
a malých obchodíkov. Napríklad v Ne-
mecku mal už opletačky s protimonopol-
ným úradom. (red)

Do Senca prichádza Lidl

O Bratislavský kraj sa zaujímajú aj Japonci
Partnerské vzťahy so samosprávami niek-
torých európskych metropol ako Brusel 
a Viedeň alebo s mestom Šanghaj sved-
čia o úsilí predstaviteľov Bratislavského 
samosprávneho kraja hľadať ďalšie mož-
nosti rozvoja jeho infraštruktúry, zamest-
nanosti a podnikateľských aktivít. Už 
nadviazané kontakty so zahraničím ne-
zostávajú bez ohlasu. Séria článkov ja-
ponských novinárov, ktorí boli v brati-
slavskom regióne ešte začiatkom mája, 
prispela k rozhodnutiu generálneho ria-
diteľa Spoločnosti pre strategické plá-

novanie obchodu Hidemasu Takaseho z 
Japonska navštíviť počas pobytu na Slo-
vensku aj Úrad BSK. S podpredsedom 
BSK Milanom Vaškorom hovorili o mož-
nostiach spolupráce medzi japonskými 
a slovenskými regiónmi najmä v oblas-
ti technológií a High-Tech centier. Hide-
masa Takase informoval podpredsedu 
BSK aj o zámere veľkých japonských fi-
riem orientovaných na nové technológie 
v automobilovom a elektrotechnickom 
priemysle zriadiť na Slovensku svoje pre-
vádzky. (bsk)

Dobu žatvy skrátili
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Pod lupou
Policajti riešili 
najmä priestup-
ky v doprave

V mesiaci júl bol celkový nápad priestup-
kov 127, z uvedeného počtu bolo 97 prie-
stupkov v doprave, 1 proti majetku, poru-
šenie všeobecných nariadení VZN bolo 
22 a proti verejnému poriadku a spoluži-
tiu sa spáchalo 6 priestupkov. Mestskí po-
licajti založili 21 technických prostriedkov. 
V blokovom konaní riešili napríklad parko-
vanie na trávnatom poraste či majiteľov 
voľne pustených psov, ktorí sa pohybova-
li po meste.

                      Zdroj: Mestská polícia Senec

Takmer každý z dospelých ľudí už má skúse-
nosť aj s menej radostnými okamihmi v živote, 
keď mu niekto z blízkych zomrel. Medzi nie 
bezproblémové povinnosti patrí aj snaha 
informovať okrem najbližších aj priateľov, 
kamarátov, susedov a vôbec každého, kto 
nášho zosnulého poznal. V našom meste sme 
doteraz smútočné oznámenia umiestňovali v 

kostoloch, v obchodoch, či na miestach, ktoré 
si kto ako vedel dohodnúť. Už dlhšie som hľa-
dal riešenie, ktoré by pomohlo skultúrneniu a 
určite aj zjednodušeniu tohoto stavu. Pri rozho-
voroch s obyvateľmi, pochopiteľne hlavne so 
staršími, som dospel k presvedčeniu, že tento 
návrh bude prospešný určite pre celé mesto a 
nielen pre Senčanov žijúcich v meste už dlh-
šie. Netrvalo dlho a po konzultáciách s pánom 
primátorom Ing. Kválom a pánom Czérem sa 
našlo miesto pred poštou a za, pre mňa neuve-
riteľne krátky, čas sa aj osadila na vytýčenom 
mieste slušná tabuľa na oznamy. Na začiatok, 
kým sa celý systém organizácie vyvesovania 
týchto oznamov nevytvorí, prijal starostlivosť 
o tabuľu pán Kirschner a jeho pani manželka 
z novinového stánku pri pošte. To znamená, že 
v prípade, ak bude mať snahu niekto z obyvate-
ľov mesta Senec vyvesiť smútočné oznámenie, 
má možnosť aj v tejto skrinke, cez už spomenu-
tého pána Kirschnera, ale v prípade nutnosti aj 
cez pohrebnú službu pána Nádaského.  Pevne 
verím, že táto snaha pomôcť spoluobčanom 
bude pochopená s porozumením.

Ing.Gašpar Józan 
poslanec MsZ za 3. volebný obvod

Smútočné oznámenia po novom

Z diára vedenia 
mesta
- otvorenie Aquathermalu
- jednania so záujemcami o výstavbe skla-

dových priestorov v logistickom centre na 
Pezinskej ulici

- rokovanie o zmene technológie a rozšíre-
nie čističky odpadových vôd s generálnym 
riaditeľom Bratislavskej vodárenskej spo-
ločnosti Danielom Gemeranom

- rokovanie s tlačiarňou ohľadom seneckej 
monografie

- jednania so zástupcami Mestského úradu 

Pezinok o finalizácií cyklotrasy medzi mes-
tami

- pracovné stretnutie s firmou Aurex o Pro-
grame rozvoja mesta Senec

- koncert v Evanjelickom kostole
- rokovanie s firmou Bautech ohľadom sta-

rostlivosti o detské ihriská na ňou vybudo-
vanom sídlisku 

- festival dychových hudieb v Senci
- seminár Bratislavského samosprávneho 

kraja o europrojektoch v rámci regiónu
- reprezentácia mesta na slávnostiach v Mo-

sonmagyaróvári a Parndorfe
- pracovné porady vedenia mesta 
- riešenie sťažností občanov

Práca v členských
štátoch Európskej únie

Od 1. mája 2004, vstupom Slovenska do Eu-
rópskej únie, má každý občan právo sa za-
mestnať vo všetkých členských krajinách Eu-
rópskej Únie a Európskeho hospodárskeho 
priestoru  (členské krajiny EÚ, Nórsko, Island 
a Švajčiarsko). 
Napriek tomu, že väčšina krajín udelila novo-
pristupujúcim členom EÚ prechodné obdobia, 
môžu sa občania SR uchádzať o prácu v kto-
rejkoľvek krajine EÚ a  Európskeho hospodár-
skeho priestoru (EHP).
Na vyhľadávanie pracovných príležitostí bo-
la vytvorená sieť EURES – European Employ-
ment Services  (Európske služby zamestna-
nosti).
Pre záujemcov, ktorí majú záujem pracovať 
v členských krajinách EÚ, boli dňom vstupu 
SR do EÚ zriadené útvary EURES na Úradoch 
práce, sociálnych vecí a rodiny.
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Pezin-
ku má od 9. augusta 2004 aj na detašovanom 
pracovisku v Senci útvar EURES. Jeho sídlo je 
na Krátkej ulici č.1, č. dverí 7.   
EURES asistenti Vám bezplatne podajú infor-
mácie o voľných pracovných miestach a asis-
tujú pri hľadaní zamestnania v zahraničí. Tak-
tiež Vám poskytujú informácie o prechodných 
obdobiach a životných a pracovných podmien-
kach v jednotlivých členských krajinách EÚ 
a krajinách EHP. Zamestnávateľom poskytujú 
informácie o možnostiach zamestnať občanov 
z krajín Európskej únie na Slovensku.  
V rámci EURES sa zriadil internetovský portál 
http://www.eures.sk, prostredníctvom ktoré-
ho si uchádzači o zamestnania môžu nájsť 
vhodné zamestnanie, dozvedieť sa o prechod-
ných opatreniach v jednotlivých krajinách EÚ, 
ako i životných a pracovných podmienkach. 
Na tomto portáli je ponuka voľných pracov-
ných miest určená špeciálne pre slovenských 
uchádzačov. Všetky voľné pracovné miesta 
v rámci krajín EÚ a EHP sú denne aktualizova-
né na www.europa.eu.int/eures/index.jsp  

(na)

V zastupiteľstve nová poslankyňa
Na septembrovom zasadnutí dôjde k zmene v seneckom 
mestskom zastupiteľstve. Zástupca Kresťanskodemokra-
tického hnutia Mgr. Vladimír Chríbik, ktorý sa stal v júni ria-
diteľom Základnej školy na Mlynskej ulici, odstúpi z postu 
poslanca pre nezlúčiteľnosť oboch funkcii (zriaďovateľom 
školy je mesto). Podľa výsledkov komunálnych volieb z de-
cembra 2002 ho v mestskom parlamente vystrieda Katarí-
na Takáčová (na snímke).  Kandidovala v 4. volebnom ob-
vode za koalíciu SMK, SDKÚ a ANO. Kuriozitou je, že sa 
nedávno zapísala do povedomia verejnosti výhrou v súťaži 
masiek na Veľkom letnom karnevale.             (red)

Prijmeme bezpečnostných pracovníkov 
do TPP, podmienka preukaz odbornej 
spôsobilosti, vítaný zbrojný preukaz. 

Tel.: 031/780 21 32.

Mestský úrad v Senci prijme do 
pracovného pomeru pracovníka na 

údržbu mesta – traktoristu s vodičským 
preukazom B a T. Tel.: 45 92 32 07
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Na otvorení nového rekreačno-relaxačného 
centra Aquathermal sme sa zhovárali s pred-
sedom Bratislavského samosprávneho kraja 
Ľubom Romanom.

Dnes sa otvoril senecký aquapark. Taký, 
aký ste si ho predstavovali?
Predstava sa mi splnila, lebo my sme už 
pred dvoma rokmi hovorili s pánom Titte-
lom o tomto celom projekte. Vlastne ho aj 
máme v župnom programe, ktorý sa týmto 
splnil. Som veľmi rád, že aquapark vyzerá 
tak, ako vyzerá. Pretože je moderný, európ-
sky a má rozmery, aké by mal mať. Nie som 
zástancom veľkých aquaparkov, ktoré skôr 
či neskôr všetky skrachujú. Vieme to z Ra-
kúska, Nemecka... Termálny aquapark má 
budúcnosť, myslím si, že začiatok je veľmi 
dobrý. Na samosprávnom kraji a aj s pá-
nom primátorom sme sa rozhodli, že cestu 
vedľa Aquathermalu vybudujeme, aby jeho 
návštevníci nezaťažovali bývanie Senčanov 

v okolí. Pravdepodobne v budúcom roku sa 
to všetko vyrieši.
Ďalším problémov je nedostatok parkov-
ných miest v Senci, bude župa podporovať 
výstavbu parkovísk?
My sa môžeme venovať ceste, ale parkovisku 
sa musí venovať mesto, ktoré vlastní pozem-
ky. My môžeme len v niečom pomôcť. Teraz 
sme dali na Európsku úniu projekt na obnovu 
seneckej synagógy na župné kultúrne cen-
trum. Vyzerá to tak, že projekt prejde a na 
budúci rok to začneme robiť. 
Okrem synagógy – aké ešte máte plány?
Už na budúci rok sú voľby, viac toho nestih-
neme. Gymnázium máte v poriadku, telo-
cvičňu sme postavili, hasičská zbrojnica sa 
stavia. Urobili sme toho dosť... (smiech)
Môžeme očakávať, že vás v aquathermale 
budeme stretávať?
Keď som sem išiel, rodina ma poverila zistiť, 
ako to tu bude celé fungovať. Stopercentne 
sem prídem. (kd)

Po aquaparku je na rade synagóga?

Prvé ohlasy na Aquathermal
(zdroj: www.senec.sk)
Je to super! Konečne niečo aj v okolí Brati-
slavy! Je tam veľa atrakcií, všetko je čistučké, 
navyše sa človek nemusí báť o svoje veci, 
lebo má skrinku na čip a takisto nepotrebuje 
hotovosť. Konečne mám na Slovensku pocit, 
že za svoje peniaze aj niečo dostávam - prislú-
chajúcu kvalitu!
@ Lucia

Musím Vám povedať, že som prešiel veľa ter-
málov, ale tento je nádherný. Páči sa mi hlavne 
čipový systém. Konečne niečo poriadne aj na 
Slovensku.... Gratulujem Vám.
@ Petr

Služby sú perfektné, no pre mnohých z nás je 
cena neadekvátna, až neprístupná!!!
@ lala

Pre koho sa vlastne takéto aquaparky budujú? 
Myslím, že majú zmysel vtedy, ak tam môže ro-
dina spoločne stráviť príjemný deň a mať spo-
ločne zážitky. Napr. 4 členná rodina s dvoma 
deťmi 13,14 ročnými zaplatí na vstupnom na 3 
hodiny ( t. j. minimum) 1000,- Sk slovom tisíc 
korún !!! Predpokladám, že občerstvenie, pitie 
a pod. je primerane k vstupnému, nebudeme 
predsa smiešni trochári. Ak sa k tomu priráta 
cesta, mame krásne 3 hodiny za 2000,-. Ale čo 
zvyšok dňa a ďalšie dni?
@Jana 
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Aquathermal otvorili primátor Senca 
Karol Kvál, župan Ľubo Roman a riaditeľ 
komplexu Oskar Gaál (zľava).

Pri prehliadke sme sa mohli presvedčiť, že 
neveľký komplex doriešil skutočne do naj-
menších detailov, netypicky na slovenské 
pomery. Každý návštevník sa v  Aquathermale 
vďaka tomu musí príjemne cítiť. Senec získal 
rekreačno – relaxačné centrum, jediné svojho 
druhu v okruhu desiatok kilometrov vrátane 
Bratislavy.
Centrum ponúka 9 bazénov rôznych veľkostí 
a rôznej teploty vody, z ktorých 8 bude v ce-
loročnej prevádzke. V bazénoch sú nainšta-
lované vodné atrakcie (vodný dážď, vodné 
dielo, masážne trysky – vodné aj vzduchové, 
protiprúdovy, atď.). Vodný svet ponúka 2 tobo-
gány (jeden celoročný) a jednu dvojkĺzačku. 
Návštevníci majú možnosť navštíviť saunový 
svet s dvoma druhmi sauny a dvoma perličko-
vými bazénmi. V areáli sa ďalej nachádzajú tri 
bufety otvorené počas letnej prevádzky, ďalej 
samoobslužná reštaurácia (športbar) a rešta-
urácia s výhľadom na celé relaxačné centrum. 

Problém – kam s peniazmi počas návštevy, 
majitelia Aquathermalu vyriešili zavedením 
elektronického čipového systému. Pri vstupe 
každý návštevník dostane náramok s čipom, 
do ktorého sa načítava výška konzumného 
z občerstvenia a pri odchode zákazník všetko 
uhradí pri pokladni. 
Areál má v letnej prevádzke kapacitu asi 1500 
a v zimnej 500 návštevníkov. Výstavba trvala 
približne 1 rok a výška preinvestovaných 
prostriedkov sa priblížila k sume 200 mil. Sk. 
Spoločnosť Aquathermal Senec, a.s. bola 
založená v decembri 2001 za účelom vybu-
dovania rekreačno – relaxačného centra. 
Prítomnosť geotermálneho vrtu bola jednou 
zo základných podmienok vybudovania are-
álu. Vrt s hĺbkou 1350 m, výdatnosťou 20 l za 
sekundu a teplotou 48 stupňov postačuje na 
celoročné ohrievanie vody v bazénoch a vy-
kurovanie celého areálu.

(kd, ts)

Dokončenie zo s. 1

V Aquathermali sa zastavil už aj premiér
Aj keď do otvorenia seneckej „novinky“ pre-
šiel len mesiac, nedalo nám, aby sme svoje 
zvedavé oči nenamierili do prekrásneho areá-
lu spomínanej atrakcie. Od prvého augustové-
ho dňa až do našej návštevy (20.8.) navštívi-
lo areál Aquathermalu približne 20 tisíc ľudí. 
Ako nám povedal jeho riaditeľ Oskar Gaál, tre-
tinu tvoria deti. Najväčší nápor je medzi 15.00 
a 15.30 hodinou. Nie je však výnimkou ani to, 
že už pred otvorením o 9. hodine tu stoja ra-
dy kúpaniachtivých. Tí sa potom rozpŕchnu po 
areáli, kde si každý z nich nájde svoje súkro-
mie a množstvo možností na plávanie. Bazé-
ny plavecký, prieplavový, kľudový, relaxačný, 
detský uspokoja každú vekovú skupinu. Do-
plnkom k spokojnosti patria vonkajší a vnú-
torný tobogán, dojšmýkačka a, samozrejme, 
saunový svet so suchou, parnou saunou, per-
ličkové bazény a na dovŕšenie pohody – re-

laxačná miestnosť. Ani počas našej návšte-
vy nebolo prázdno. Popri uspokojeniu kaž-
dodenných návštevníkov tu nájdu svoj pokoj 
športovci. Futbalisti, nedávno päťdesiat hoke-
jistov Slovanu a relaxáciu neodmietol ani pre-
miér Mikuláš Dzurinda s poslancom Jozefom 
Banášom. Manažment Aquathermalu však ne-
zaspáva na vavrínoch. Nakoľko disponujú eš-
te s „kúskom“ pozemku, uvažujú do blízkej 
budúcnosti aj s výstavbou divokej rieky, ume-
lej vlny a ešte s dvoma tobogánmi. Rozšírenie 
areálu bude určite náročné aj na personál. Dú-
fajme, že aj na zdravotnícky, ktorý sme tu za-
tiaľ postrádali. 
A ako bratia Česi hovoria: „Slunce svíti, vtá-
ci řvou, jdem do hospody.“ Radšej príďte do 
Aquathermalu. Ale opatrne, aby ste si ho užili 
plným priehrštím a v zdraví.

Monškov

Za prvý mesiac okúsilo termálnu vodu 
asi 20 tisíc návštevníkov.
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Ovocie, zelenina, kvety           
– pastva pre oči  

Záhradkári  začínajú  pracovať na záhrade v ja-
ri a pokračuje do pozdnej jesene  zberom úro-
dy. Tento nepretržitý proces pre naše záhrady je 
nemeniteľný, ale práca a návyky záhradkára sa 
dajú meniť. Preto aj s pomocou samosprávy, po-
slanca národnej rady SR a ZŠ Tajovského pripra-
vuje ZO SZZ 6-13 Senec v súčinnosti  s OV SZZ 
Bratislava – vidiek  (pre pochopenie: patria sem 
okresy Senec, Malacky a Pezinok) Okresnú vý-
stavu ovocia, zeleniny a kvetov, okresnú súťaž 
v aranžovaní kvetov a okresnú súťaž pre žiakov  
materských a základných škôl v maľbe na tema-
tiku ovocie, zelenina a kvety. Týmto chceme vy-
plniť voľný priestor pre spoločenskú a záujmovú 
činnosť a pritom  predať skúsenosti z oblasti zá-
hradníctva. 
V súčasnej dobe u nás môžeme sledovať ex-
panzívny rozvoj záhradníctva, hlavne v budova-
ní okrasných záhrad a oddychových zón. Azda 
neexistuje záhradkár, ktorý by nepoznal škálu iz-
bových alebo záhradných kvetov, týchto pôvab-
ných krásavíc našich domov a záhrad oplývajú-
cich mnohými tvarmi a farbami. Bez kvetov by 
sme si možno ani nevedeli predstaviť krásu na-
šich domov a záhrad. Taktiež nesmieme zabud-
núť na záhony šikovných rúk, kde sa pestuje ši-
roký sortiment zeleniny na doplnenie nášho je-
dálničku, ale aj na ozdobu našich príbytkov. Ne-
odmysliteľne do každej záhrady patria stromy 
a kríky a to nielen okrasné, ale aj rôzne druhy na 
pestovanie ovocia. Vďaka všestrannému využitiu 
atraktívnych plodov, nezanedbateľnej nutričnej 
hodnoty, obsahu vitamínov, minerálov a vlákni-
ny sa ovocie stáva pestovateľským fenoménom 
budúcnosti.
Každý pestovateľ ovocia, zeleniny a kvetov vo 
svojej záhrade je originálom, preto sa výpest-
ky od seba odlišujú a sú jedinečné, len v sta-
novených odrodových parametroch sa zho-
dujú. Z týchto dôvodov sa pripravujú výstavy 
a prezentácie, aby sa navzájom porovnala kva-
lita výpestkov, najkvalitnejšie sa ocenili, a tak sa 
ohodnotila práca pestovateľa pred širokou verej-
nosťou. Pre tých, ktorí nemajú záhradu, je to po-
kochanie a pastva pre oči. Pre našich najmen-
ších obrovské potešenie z prechádzky medzi vy-
stavovanými exponátmi a zároveň aj spoznáva-
nie vystavovaných druhov výpestkov a svojich  
maliarskych prác. 
Okresná výstava ovocia a zeleniny v Senci sa 
uskutoční v priestoroch jedálne Základnej školy 
Tajovského  v Senci. 
Termíny
Odber  exponátov od záujemcov o vystavovanie:
15. 10. 2004 12.00 - 20.00 h
Okresná súťaž v aranžovaní kvetov:
15. 10. 2004 od 14.00 h
Vyhodnotenie súťaže a otvorenie: 16. 10. 2004 
o 14.00 h, pokračovanie  pre verejnosť do 20.00 h
Výstava pre verejnosť: 17. 10. 2004 10.00 – 
19.00 h
Výstava pre školy: 18. 10. 2004 08.00 – 10.00 h    
Ukončenie výstavy: 18. 10. 2004 o 10.00 h

Po ukončení výstavy zabezpečujeme odvoz 
najkrajších exponátov na celoslovenskú súťaž 
„Jablko roka“ do Bojníc.
Bližšie informácie budú podávané na infor-
mačných tabulách ZO 6-13, e-mail: janbil@zoz-
nam.sk a mob.: 0905 859 626. 

                             Ing. Ján Bilanič

Šéfka Malokarpatského osvetového stredis-
ka Anna Píchová, primátor Senca Karol Kvál 
i senecký rímsko-katolícky farár Viliam Miha-
lovič si nenechali ujsť seneckú ochutnávku 
vín Malokarpatskej oblasti. Posledný júlový ví-
kend sa na stoloch klimatizovaných priestorov 
Hotela Senec prehýbali zaranžované desiatky 

fliaš kvalitných vín. Z produkcie Malokarpat-
skej vinnej cesty, ktorej členom je od vlaňajška 
aj Senec. Vzorky vín ponúkali tradiční členovia 
z Pezinka, Modry a okolitých dedín, od Senca 
prišla dvojica výrobcov z Veľkého Bielu. Hos-
ťom podujatia boli tiež producenti Tokajské-
ho výberu. Seneckí záhradkári a Mesto Se-

nec premiestnili tento ročník výsta-
vy na Slnečné jazerá. Akcia má totiž 
potenciál osloviť široký okruh de-
gustátorov. V Senci pritom ponúkala 
niečo naviac, čo na bežných výsta-
vách vín nie je možné: okrem ochut-
návky si návštevníci mohli na mies-
te kúpiť vzorky, ktoré sa im pozdáva-
li. A to za výhodnejšie ceny, než sú 
aj za staršie ročníky zvyknutí platiť. 
Podujatie slúžilo najmä na propagá-
ciu vinárskej produkcie Malokarpat-
skej oblasti. (kd)

Z vinárskej produkcie regiónu

SENČAN  SEPTEMBER/2004

O pôde by sme mali písať, hovoriť a diskutovať 
vždy len s úctou. Už rodičia do nás vštepovali aký-
si neopísateľný, ale o to hodnotnejší pocit a reš-
pekt pred pôdou. Pre nás roľníkov a ľudí točiacich 
sa okolo nej je dôverne známe, že pôdu neokla-
meme. Veľmi dobre vieme a na vlastnej koži sme 
neraz získali skúsenosti a presvedčenie, že pôda 
sa vie odvďačiť za citlivú starostlivosť a na stra-
ne druhej vie vydať svedectvo o neúcte a necitli-

vosti k nej. Cit, ktorý nemožno získať na žiad-
nej fakulte, možno nadobudnúť len vlastný-
mi skúsenosťami a nepomôžu žiadne ťaháky 
pri skúškach, či známosti pri rekvalifikáciách. 
Preto sa ľudia spojení s pôdou nedokážu pridať 
k žiadnym bomba – obchodom a tiež nedokážu 
pochopiť pre každého pochopiteľné a jasné tren-
dy pri zaberaní ornej pôdy pre inú než poľnohos-
podársku, alebo nanajvýš rekreačnú činnosť.
Ľudí patriacich do tejto skupiny by si mala  spoloč-
nosť vážiť a chrániť, pretože chránia pôdu pre nás 
a hlavne pre ďalšie nastupujúce generácie. Podľa 
nás je pôda nenahraditeľná a každý záber a vyňa-
tie hlavne ornej pôdy bude nás obyvateľov  tohoto 
mesta, tejto krajiny raz veľmi mrzieť.
Nie je nám ľahostajné a nevieme sa prejsť bez 
povšimnutia, ba i rozhorčenia ani pri neobrobe-
nej alebo zdevastovanej pôde. Na strane druhej 
by sme veľmi radi vyzdvihli ľudí, ktorí pôde rozu-
mejú a starajú sa ňu ozaj príkladne. Nemáme na 
mysli len farmárov, agronómov, ale každého, kto 

si dokáže svoju pôdu zveľaďovať a udržiavať.
Chcem upozorniť, že existuje aj zákon, ktorý do-
slova nariaďuje starostlivosť o pôdu, a preto sa 
každý občan pod sankciou pokút musí o pôdu 
starať. Je v kompetencii štátnej správy, ako si tú-
to zákonnú povinnosť spĺňa a aj využíva. Nespráv-
ne sa chápe aj predstava o tzv. úhore, ktorú by 
naša spoločnosť mala podporovať. Nikde na sve-
te sa nemyslí úhor ako ľadom ležiaca a neobrába-

ná pôda. Naopak, aj v tomto prípade hovorí-
me o spôsobe obrábania pôdy, to znamená: 
aj takáto pôda musí byť bez burín a náležitým 
spôsobom obrábaná. 
Mám radosť, keď vidím v našom meste Senec 
vkusné záhradky, obrábané veľké plochy poľ-

nohospodárskych kultúr (viď obr.), ale, žiaľ, ťaž-
ko mi je na srdci pri výjazdoch z mesta, pri obrov-
ských hektárových plochách, ale aj kúskoch za-
burinenej pôdy či je to v strede mesta alebo na pe-
riférii, či v extraviláne (viď obr.). Chcem apelovať 
na všetkých obyvateľov mesta, venujme pôde ná-
ležitú úctu a starostlivosť, aby sme pri cestovaní, 
pri bicyklovaní, pri prechádzkach mali dobrý pocit 
z poriadku, z vkusu a v neposlednom rade z dob-
re vykonanej práce. 
Pôda už zažila všeličo a veru by mohla spomínať. 
Raz bola matkou živiteľkou, následne, a to len ne-
dávno, základným výrobným prostriedkom bez 
konkrétnej reálnej ceny, ale pôdu neoklameme, 
pôda je vďačným a spoľahlivým partnerom nás 
všetkých.   Ing.Gašpar Józan

                                           poslanec MsZ v Senci

Ako si vážime pôdu
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Ako ste sa počas leta 2004 v Senci bavili?
Slávne skupiny slovenské, české, ale i celo-
svetovo známe sme počas leta v Senci vide-
li a počuli. Europe, Helloween, Stratovarius, 
In Extremo, The 69 Eyes, I.M.T. Smile, Olym-
pic, No Name, Horkýže Slíže, Chinaski, Ara-
kain, Tři Sestry, Desmod, Kmeťo Band, Sen-
zus, Grexabat, U.K.N.D., ale i tanečná show 
GASP alebo Sundance Open Air Party v amfi-
teátri. Leto uzavrie festival s headlinerom sku-
pinou Elán. Čo viac sme si mohli cez kultúrne 
leto v Senci želať? Podeľte sa svojimi postreh-
mi v diskusnom fóre mestských novín Senčan 
na www.senec.sk (red)

Kapela I.M.T Smile vystúpila na nená-
padnej akcii v jednom z komlexov na 
Slnečných jazerách, na podporu predaja 
istého produktu. Niekoľko desiatok divá-
kov si mohlo vypočuť zopár pesničiek, 
keď sa spustil dážď. Slovami „Senec nám 
nie je tohto roku súdený“ sa jedna z naj-
väčších osobností slovenskej súčasnej 
hudby Ivan Tásler rozlúčil s publikom 
a odišiel z jazier. I.M.T Smile čoby hlavná 
hviezda tohtoročného Seneckého leta na 
ňom nakoniec nehrala pre zlé počasie.

Prvýkrát v Senci sa objavila na jednej 
z početných party výrobcov alkoholic-
kých nápojov česká skupina Chinaski. 
Charizmatický spevák Michal Malátny 
zabával asi 3-tisícku návštevníkov hitmi 
ako Klára, První signálni, 1970. Spolu-
hráčmi na podujatí boli skupiny U.K.N.D. 
a Desmod.

Tanečná show roztlieskala amfiteáter
Rytmicko - tanečná show choreografa Jána Ďurovčíka GASP, v ktorej účinkujú jedni z najlep-
ších slovenských tanečníkov, sme videli aj v Senci. V utorok 20. júla zažila strhujúca energická 
tančiareň svoju Open Air premiéru v seneckom amfiteátri. Letné kino tlieskalo a bavilo sa na 70 
minútach nepretržitého tanečného kolotoča na zemi i lešení. Päť tanečníkov Zuzana Kalafusová, 
Marianna Paulíková, Ondrej Mlynárik, Andrej Rapoš a Stanislav Marišler, akási stavebná čata, sa 
pohrávalo s rôznymi pracovnými nástrojmi. Tancovali v šialenom tempe na rock&roll, tango, ja-
ponské ľudové melódie či Mozarta. Predstavenie okorenilo žrebovanie výherného lístka, ktorého 
majiteľ získal víkendový pobyt v jednom z hotelov na Slnečných jazerách.

(kd), foto: autor         

V Senci sa pokúsia 
zapísať do Guinnessovej 

knihy rekordov
Program akcie PLUTVA 2004 pre potápačov aj 
nepotápačov sa ponesie v duchu ochrany život-
ného prostredia s dôrazom na život pod vodou. 
Akcia sa uskutoční 17. až 19. septembra 2004 na 
rôznych miestach Senca – na Guláške, Slneč-
ných jazerách a v Mestskom kultúrnom stredis-
ku. Pripravuje sa rad sprievodných akcií pre širo-
kú verejnosť. Napríklad prezentácia organizácie 
GREENPEACE, ukážka vodnej záchrannej služ-
by na záchranu topiaceho, vyhliadkové lety tep-
lovzdušným balónom, premietanie filmov a pre-
zentácia fotografií s témou život pod vodnou hla-
dinou, ochrana prírody a dokumentárna fotogra-
fia z akcie. Najväčším lákadlom však bude pokus 
o zápis do Guinnessovej knihy rekordov, ktorý 
prebehne na Guláške. Potápači sa posnažia vy-
tvoriť uzavretú živú reťaz potápačov s prístro-
jom pod vodou. (red)

Z programu potápačského
festivalu PLUTVA 2004
Piatok 17. 9. 2004
Voľný program (premietanie, besedy, 
prezentácie...)
Sobota 18. 9. 2004
10.30 zahájenie rekordu – nástup účastníkov 
11.:00 zanorenie
14.30 zahájenie akcie čisté vody „AWARE“
Sprievodný program (kino)
15.00 premietanie pre verejnosť – najlepšie filmy 
z festivalu ENVIROFILM 2004
17.00 premietanie filmu Steve L. Lichtaga „Tanec 
modrích anjelov”, beseda s autorom, autogra-
miáda a súčasne prezentácia organizácie GRE-
ENPEACE – zachráňme veľryby
19.00 premietanie pre verejnosť – najlepšie fil-
my z medzinárodného filmového festivalu VODA 
MOŘE OCEÁNY 2004
Počas celého dňa
- fotosúťaž z akcie PLUTVA 2004
- prezentácia organizácie GREENPEACE – 
pred kinom
Nedeľa 19.9.2004
10.00 odborná prednáška na tému: Senecké 
jazerá – minulosť – súčasnosť – budúcnosť
14.00 vyhodnotenie fotosúťaže, 
odovzdávanie cien

Pódium sa chytilo
Myšlienku postaviť pódium na severe Slnečných 
jazier zrodili spory. Hudobné produkcie z bufe-
tov sa vzájomne rušili, tak sa prevádzkovatelia 
Veľkého tobogánu, Country Saloonu a Pečenej 
ryby spojili a zafinancovali výstavbu spoločného 
pódia. Oslovili aj ďalších kolegov v okolí, ktorí 
však neprejavili záujem finančne prispieť, ani len 
menšou čiastkou na vystupujúce kapely. „Pro-
jekt sme predložili cez Správu cestovného ruchu 
mestu. Zapáčilo sa im to, nakoľko tu budú môcť 
prebiehať aj mestské akcie,“ povedal pre Senčan 
majiteľ Country Saloona Zdenko Helfner. Na ná-
vrh mestského úradu postavila trojica prevádzok 
javisko vo farbách mesta – modrej a žltej. Cez leto 
sa tu striedalo 5 – 6 osvedčených hudobných sku-
pín z Bratislavy, Pezinka, zo seneckých kapiel si tu 
s veľkým úspechom zahral Real. Cieľom bufetárov 
bolo pritiahnuť strednú vekovú kategóriu – 35 ro-
kov a vyššie, takže skúšali folk, country, rock and 
roll. „Cez leto sme vychytávali muchy. Nevedeli 
sme, ako často budeme striedať kapely, ako sa 
nám to bude oplácať. Ale môžeme konštatovať, že 
sme spravili dobre.“ Do budúcej sezóny uvažujú 
majitelia s využitím reklamnej plochy, aby získali fi-
nancie na kvalitnejší – častejší program.          (kd)

KULTÚRNE LETO 2004



7

No Name sa vrátili do Senca

Letný koncert vážnej hudby
V nedeľu 18. júla sa uskutočnil v priestoroch 
evanjelického kostola večerný chrámový kon-
cert, ktorý zorganizovali agentúra Klasik a cir-
kevný zbor ECAV v Senci. Vystúpili na ňom 
mladé umelkyne – čerstvé absolventky Kon-
zervatória v Bratislave (Eva Neuszerová – ho-
boj a Lucia Pošvancová – flauta) a študent-
ka bratislavskej VŠMU v odbore spev Zuzana 
Szabó. Na klavíri ich sprevádzala spoluorgani-
zátorka koncertu v rámci agentúry Klasik Mgr. 
art. Renáta Ruttkayová. 
V príjemnom chládku priestorov chrámu po 
horúcom letnom dni zazneli duchovné sklad-
by barokových velikánov Johanna Sebastiana 
Bacha, Georga Friedricha Händla a ich súčas-
níka – cirkevného skladateľa českého pôvo-
du Jana Dismasa Zelenku vo vybraných ári-
ách z Bachovej chrámovej kantáty, Händlovho 
oratória Mesiáš a Zelenkovej duchovnej opery 
Svätý Václav, ktoré zneli v ušľachtilej symbió-
ze spevu, mäkko znejúcich drevených dycho-
vých nástrojov a klavíra. Evanjelický duchov-
ný Mgr. Ján Sabanoš pôsobivo predniesol tex-
ty tých žalmov, ktoré vzápätí v zhudobnenej 
podobe zazneli v nasledujúcom čísle, ktoré sa 
stalo vrcholom koncertu. Boli to Biblické písně 
op. 99 českého skladateľa 19. storočia Antoní-
na Dvořáka v podaní speváčky Zuzany Szabó 
a klaviristky Mgr. art. R. Ruttkayovej, ktoré boli 
hlboko prežité a vrúcne precítené najmä v me-
ditatívnych častiach piesní. 
Pekná účasť poslucháčov na koncerte je dô-
kazom, že duchovná hudba majstrovských 
autorov oslovuje návštevníkov aj v dnešnej 
dobe. Je výsledkom ekumenickej spoluprá-
ce v realizovaní koncertu, ktorý dal priestor 
vyniknúť mladým talentom pochádzajúcim 
z nášho regiónu a v prípade Lucie Pošvanco-
vej a Zuzany Szabó bývalým žiačkam senec-
kej ZUŠ. 

PhDr. Mária Mazúchová
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Od prvého koncertu No Name v seneckom 
kulturáku, keď mladí chlapci z Košíc práve 
rozstrieľali slovenské hitparády pesničkou Ži-
ly a rozjarené tínedžerky sa mohli so svojimi 
idolmi stretnúť bez obštrukcií, uplynulo zopár 
rokov. Ako sme sa 16. augusta v Senci mohli 
presvedčiť, odvtedy sa bezpečnostné opatre-
nia riadne sprísnili, nadšené fanynky však zo-
stali. Jedna z najobľúbenejších slovenských 
skupín súčasnosti zaradila senecký amfiteá-
ter do svojho Amfiteáter No Name Tour 2004. 
Vyše tisícku návštevníkov melodická hudba 
rozhýbala už od prvej pesničky. V letnom kine 
tancovali páriky mladých ľudí, mamičky s ma-
lými dcérami, ale príjemnému večeru sa prize-
rali tiež turisti z Čiech či skôr narodené roční-
ky. Líder kapely Igor Timko a kolegovia produ-
kovali hudobnú šou s profesionálnou rutinou 
a osvedčenými trikmi na rozveselenie publi-
ka. Okrem Senca vystúpili bratia Timkovci a 
spol. ešte v ďalších siedmich amfiteátroch na 
Slovensku.  

(kd), foto: autor

Senecký festival dychových hudieb si získava 
stále hlasnejšie meno. I vyššia návštevnosť než 
po minulé roky potvrdila, že dychová hudba má 
stále čo povedať svojmu poslucháčovi. Pritom 
nenápadne dolaďovala podvečer pri amfiteátri 
na juhu Slnečných jazier aj iným návštevníkom. 
Začiatok štvrtého ročníka podujatia si zobrala 
do rúk domáca Senčanka, nasledovali kolegy-
ne z okolia – dychové hudby Šarfianka a Vištu-
čanka. K spevu pridala hovorené slovo Krojova-
ná skupina z Cífera. Poslednú júlovú nedeľu sa 
však popri domácich interpretoch nedali zahan-
biť anii hostia z maďarského Mosonmagyaróváru 
alebo dychová hudba Stříbrňanka. Chvíle prestá-
vok spríjemňovala moderátorka Ľuba Antaleko-
vá, ktorú milovníci dychového hudobného žán-
ru poznajú z Dychovej šestky Trnavan. (kd)

Na festival dychoviek aj hostia zo zahraničia

Známy spevák Peter Stašák trávil leto pri 
seneckom Striebornom jazere. Na jed-
nej z chát intenzívne pracoval na živo-
topisnej knihe, ktorá by mala byť na trhu 
v októbri tohto roku. Spomienky posú-
val spoluautorovi publikácie, senecké-
mu novinárovi Erikovi Kollárikovi (obaja 
na snímke). Ako pre Senčan spevák pre-
zradil, „v knihe bude všetko okrem toho, 
čo tam nemá byť“. 

(kd), foto: autor

KULTÚRNE LETO 2004

„Tento dokument bol vyprodukovaný s finančnou pomocou Európ-
skeho spoločenstva. Názory vyjadrené v ňom sú názormi mesta Se-
nec a nemôžu byť preto žiadnym spôsobom brané tak, že odrážajú 
oficiálny názor Európskeho spoločenstva.“
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STÁŇA, ZLÍN (ČR):
Je to tu v Senci pekné. Pekne udržované so-
ciálne zariadenia, ďaleko lepšie než na Zelenej 
vode, kam sme chodili niekoľko rokov. Aj voda 
je pekne udržovaná. Ešte by sa tu mohla zlep-
šiť bezpečnosť – vedľa nás teraz vyrezali stan. 

SKUPINA CHLAPCOV Z KYJOVA (ČR):
V pohode, celkom dobrá zábava. Najviac sa 
nám páči, že je tu čo robiť, ponúka to tu dosť 
atrakcií. Čo sa nám nepáči? Akurát počasie 
a málo ľudí... 

SIMONA, OPAVA (ČR):
Je to tu pekné, akurát, čo sa týka hygieny, by 
to tu mohlo byť trochu inakšie. Mohli by urobiť 
miesto na umývanie riadov, aby si ich človek ne-
musel umývať na záchode. A ešte tu väčšinou 
netečie teplá sprcha. Inak je to tu super.
 
IGOR, KOŠICE:
My ideme po celom Slovensku z Košíc do Bra-
tislavy a, samozrejme, každý deň kempujeme 
niekde. Predošlý kemp pri Bojniciach bol zatiaľ 
najlepší, aký sme na Slovensku zažili. Napríklad 
teraz sme sa boli osprchovať, nejde tu teplá vo-
da, neviem prečo. Čo sa mi veľmi páči, je tu, 
na rozdiel od iných kempov, veľa služieb. Je tu 
naozaj kam ísť a čo robiť. Možno jazero a služ-
by sú fajn, ale prostredie kempu... tráva... čo ja 
viem... Asi je to plne využité, ale tým pádom to 
dostáva zabrať.

MARIKA, NITRA:
My sme tu už niekoľký rok po sebe, čo svedčí 
o tom, že sa nám tu asi páči. Všetko je pokope 
a je to ohradené. Cena ubytovania sa stále zvy-
šuje, to sa nám nepáči. Inak je tu príjemne a vo-
da je čistá. 

MIREK, ZLÍN (ČR):
Som tu prvýkrát, ale páči sa mi tu. Bol som pri 
Balatóne v Maďarsku a je to  tam úplne to isté. 
Ruch v kempu – fantastické, kino – paráda, vo-
da – čistučká. Sú tu priaznivejšie ceny, otvore-
né možnosti, posedenia. Ešte mi tu chýba otvo-
renejšia, väčšia diskotéka a zábavné centrum, 
kam by sa ľudia mohli ísť baviť, keď je zlé po-
časie. A tiež: u nás sa nemôže stať, že je plná 
„hospoda“ a čašník už kvôli záverečnej nenosí. 
U nás, keď má tržbu, snaží sa, aby zarobil. Tu 
padne a hotovo. 
(Pozn. red.: podľa Všeobecne záväzného na-
riadenia Mesta Senec môžu mať prevádzko-
vé zariadenia na Slnečných jazerách otvore-
né v piatok a sobotu do 2.00 h, v iné dni do 
12.00 h).

Čitateľov najviac zaujal aquathermal
Na webovej stránke www.senec.sk sme čita-
teľom položili otázku, čo sa podľa nich stalo 
udalosťou seneckého leta 2004, a ponúkli šty-
ri možnosti. Z takmer 800 respondentov dala 
nadpolovičná väčšina svoj hlas otvoreniu aqu-
athermalu (60%), pätina označilo visačkou uda-
losť roka júlový festival Masters of Rock (20%) 
a 15% pochválilo sprevádzkovanie turistického 
vláčika. Asi 5% čitateľov, ktorí sa zapojili do in-
ternetovej ankety, najviac kvitovali nové bufety 
na juhu Slnečných jazier. (red)

V sobotu 7. augusta mohli byť obyvatelia mes-
ta Senec opäť svedkami jednej z najlepších ta-
nečných akcií tohtoročnej sezóny. Aj napriek 
nepriaznivému počasiu prilákala SUNDANCE 
open-air party množstvo mladých ľudí. Atmo-
sféru na hlavnom floore umocňovala mohut-
ná laserová show, spojená s gigantickou vide-
oprojekciou na plátne amfiteátra. Noc vyvrcho-
lila vystúpením dja Antenu, ktorý počas svojho 
hrania showmansky zabával početný jásajúci 

dav. Hiphopová scéna bola permanentne na-
plnená pokrikujúcim davom až do samotného 
záveru. Po ukončení akcie sa značná časť náv-
števníkov presunula na afterparty do Mustangu, 
kde sa hral drum n bass v podaní dja Gabanna 
a techno, ktoré zastupoval dj Daily až do skor-
ších obednajších hodín. Ak zoberieme do úva-
hy silnú konkurenciu iných akcií, ktoré sa v so-
botu konali a nepriaznivé počasie, akcia dopa-
dla vynikajúco. (dk), foto: buko

ANKETA Na Sundance exceloval Antena

Aj v lete 2004 spríjemňovali chvíle na Slneč-
ných jazerách deti z tanečno – speváckeho 
súboru Melodyk, pôsobiacom pri Mestskom 
kultúrnom stredisku v Senci. Deväť mladých 
spevákov spolu s tanečníčkami súboru vypro-
dukovali od zahájenia letnej turistickej sezó-
ny celkom 12 koncertov. „Možno jednoznač-

ne skonštatovať, že výkony detí sa zlepšovali 
z vystúpenia na vystúpenie a najlepší bol po-
sledný koncert 15. augusta, kde všetko kla-
palo na jednotku. O čom svedčila aj odozva 
divákov,“ hodnotil sezónu vedúci súboru Mi-
chal Hentek. Najviac nervov ho vraj stála neis-
tota, ako z detí, ktoré počas prázdnin odces-
továvali s rodičmi na výlety, dovolenky alebo 
mohli ochorieť, opäť v daný deň zostaviť ve-

černý repertoár. Každé vystúpenie bolo preto 
svojím spôsobom originálne. Z pódia na seve-
re alebo pirátskej lode na juhu Slnečných ja-
zier zneli známe piesne domácej a zahranič-
nej populárnej hudby – Darinky Rolincovej, 
Heleny Vondráčkovej, Shakiry, Elánu, Jadran-
ky a ďalších. Všetky pesničky spievali naživo, 

pričom ich dotvárala ta-
nečná sekcia súboru Me-
lodyk. Asi 1,5 hodiny tr-
vajúci program nacviči-
li senecké deti v jarných 
mesiacoch a tesne pred 
zahájením letnej sezóny. 
Originálne podklady, za-
ranžované pre jednotli-
vých spevákov, spraco-
valo vedenie súboru syn-
tetizátorom. Mimoriadne 
vhod prišiel spievajúcej 
mládeži nový bezdrôto-
vý mikrofón, ktorým de-
ti sponzorsky obdarova-
la Správa cestovného ru-
chu v Senci.
Vystúpenia mohli prebie-
hať vďaka podmienkam 

vytvoreným mestským zastupiteľstvom, Mest-
ským kultúrnym strediskom v Senci, Správou 
cestovného ruchu v Senci a bufetmi Veľký to-
bogán (daroval tiež deťom jazdy na tobogá-
ne zdarma), Country Saloon a Pečená ryba. 
Už teraz sa Melodyk teší na budúcoročnú tu-
ristickú sezónu.

(kd), foto: autor

Deti sa z koncertu na koncert zlepšovali

TURIZMUS
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Aj tento rok sa prvý a druhý prázdninový 
týždeň vybrali deti zo Senca do letného tá-
bora na Jedliny. Strávili tu dni plné športu, 
hier, aktivít, rozhovorov, modlitieb a spozná-
vania svojich kamarátov a samých seba. Tá-
bora sa zúčastnilo 240 detí rozdelených do 
dvoch turnusov. Témou tohtoročného tábo-
ra bola rozprávka, ktorá sa akosi vytráca 
z nášho života. Základom každej rozpráv-
ky je víťazstvo dobra nad zlom, čo bolo ce-
lotáborovou snahou každého zúčastnené-
ho. Myslím, že deti odchádzali domov šťast-
né a spokojné (o tom svedčili aj slzy, ktoré 
pri rozlúčke tiekli ako deťom, tak aj animá-

torom) a okrem iného aj s malým svetlom 
dobra v duši.
Toto všetko sa nestane len tak. Dobré chýry 
o tábore s „Radosťou“ vanú už celé roky. Ch-
cem však upozorniť aj na druhú stránku mince. 
Za týmto všetkým sa ukrýva celoročná prípra-
va animátorov pod vedením Ferka Podolského. 
Stretávanie sa po večeroch, odovzdávanie si 
skúseností a nápadov, zostavovanie tém a hľa-
danie riešení na ich realizáciu - to je len jedna 
časť prípravy. Duchovné cvičenia, meditácie a 
„stretká“ animátorov  rozvíjajú osobnosť, aby 
mali čo odovzdávať. Toto je kapitál, ktorý môžu 
poskytnúť ľudia zapálení pre spoločnú myšlien-

ku. Ferko Podolský sa každo-
ročne neúnavne snaží, aby sa 
do tábora dostali aj deti zo so-
ciálne slabších rodín. 
Veľká vďaka patrí primátoro-
vi mesta Senec Ing. Karolovi 
Kválovi a mestskému zastupi-
teľstvu za finančnú pomoc. Bez 
nej by nebolo možné zrealizo-
vať tábor pre také množstvo de-
tí. Poďakovanie patrí aj pánovi 
dekanovi Viliamovi Michalovi-
čovi a kaplánovi Paľkovi Gajdo-
šovi za duchovnú službu. 
Každé dielo má aj svojich ne-
prajníkov. V našej rozprávke 
zvíťazilo dobro. Prajem Vám, 
aby aj u vás malo dobro stá-
le šancu.

Animátorka tábora

Nielen v rozprávke víťazí dobro nad zlom

Mnohí z nás možno ani netušia, že inštitúcia 
zvaná detská univerzita existuje. Iniciátormi 
a realizátormi skvelej myšlienky sú divadlo Aré-
na a Univerzita Komenského v Bratislave.
Už vlaňajší I. ročník Detskej univerzity Komen-
ského (DUK)  privítal 300 záujemcov z celého 
Slovenska. Základ tvorili bratislavské deti. Me-
dzi nimi boli však i dvaja Senčania Lukáš Čer-
ňanský a Marek Mokoš, žiaci ZŠ Tajovského. 
Cez letné prázdniny 2004 absolvovalo takmer 
380 detí zo Slovenska už II. ročník. Túto skupi-
nu obohatili ďalší traja Senčania: Pavol Škovrá-
nek ml., Michal Kočan a Filip Janko. Všetci zo 
ZŠ Tajovského. 
DUK fungovala celé leto. Každú stredu absolvo-
vali študenti hodinovú prednášku s erudovaný-
mi prednášajúcimi, ktorí i v skutočnosti predná-
šajú na UK. Prednášok bolo celkove deväť (žiaci 
museli absolvovať minimálne šesť). Na úvod ab-
solvovali študenti slávnostnú imatrikuláciu v au-
le UK. Dôležitosť okamihu znásobila prítomnosť 
prodekana UK a riaditeľa Divadla Aréna Juraja 
Kukuru. V tento deň sa uskutočnila i prvá pred-
náška na tému „Prečo majú Číňania šikmé oči“. 
Prednášajúci bol prof. RNDr. Milan Pospíšil, Dr-
Sc. Okruhy prednášok boli z rôznych oblastí ži-
vota a boli podané pútavou formou. Na záver 
každej prednášky dostali študenti balíček s ob-
čerstvením. 
Každé vysokoškolské štúdium má svoje sláv-
nostné ukončenie. Tak tomu boli i v DUK. Šty-
ri dni pred „promóciami“ im Divadlo Aréna 
a UK pripravili záverečný prgram: v sobotu 21. 
augusta si pozreli v Auparku Kocúra Garfiel-
da, v nedeľu 22. augusta sa zúčastnili kara-
oke show s Luciou Vondráčkovou,  v pondelok 
23. augusta navštívili slovenský parlament. Pre 

enormný záujem organizátori rozdelili študen-
tov do dvoch skupín. Po prechode cez detektor 
kovov zasadli do parlamentných ľavíc. Študenti 
statočne vyzvŕtali otázkami všetkých ministrov 
našej vlády a veru im nedali dýchať. O tom, že 
deti majú prehľad o súčasnom dianí v našom 
štáte, svedčili otázky z aktuálnych problémov. 
Napokon ich predseda parlamentu Pavol Hru-
šovský pochválil a zároveň podporil v záujme 
o veci verejné i naďalej. Spokojnosť detí bola 
mimoriadna, sklamanie nastalo u druhej skupi-
ny, na ktorú „nevyšli“ parlamentné balíčky. 
V utorok 24. augusta sa študenti vybrali na po-
zvanie prezidenta Českej republiky Václava 
Klausa do Prahy. Celodenný výlet s návštevou 
českého parlamentu s prednáškou, obhliadkou 
Prahy a samotným cestovaním dostatočne štu-
dentov vyčerpali a zároveň ukončili štvordňový 
„maratón“. 
A prišiel záver. Deň s veľkým „D“, kedy boli štu-
denti DUK slávnostne promovaní. Ani tento veľ-
ký deň sa neobišiel bez prednášky, a tak sa 
k mnohým zvučným menám pridali ďalšie. S té-
mou „Prečo sú kvety farebné“ sa tentokrát po-
pasovala Dr. Christiane Timmel z Oxfordu.
Fotoaparáty pracovali na plné obrátky, študen-
ti prežívali radosť, rodičia spokojnosť so sku-
točnosťou, že je na Slovensku projekt, ktorý 
má morálne, etické, odborné a hlavne nenásil-
né výchovné pôsobenie na deti. Projekt, ktorý 
jasne ukázal žiakom základných škôl, kam majú 
a môžu smerovať ich kroky v budúcnosti. 
Ak tento moment využije len 50% zúčastnených 
detí, bude to veľký prínos pre celú našu spoloč-
nosť. Bodaj by bolo podobných projektov u nás 
čo najviac. Divadlu Aréna a UK prajeme ešte ve-
ľa úspešných ročníkov. Monškov

Žiaci zo ZŠ Tajovského v Senci promovaní na DUK

Dúhová a Fučíkova 
pripomínajú diaľnicu

Občania (kontakt je v redakcii): Je potrebné 
reagovať na článok uverejnený v mestských 
novinách Senčan (júl - august 2004). Tu od-
znela informácia o vybudovaní hlavnej recep-
cie Slnečných jazier Sever pri Recskej ces-
te. Jej vybudovaním sa odbremenila obytná 
štvrť na Štefánikovej ulici a priľahlých uliciach. 
A ako to vlastne vyzerá v praxi? Je faktom, že 
Štefánikova sa od premávky motorových vozi-
diel odbremenila, no celá záťaž sa presunula 
na vedľajšie úzke povrchovo nevhodné ulice. 
Celý proces sa začal ako prvoaprílový žart... 1. 
apríla nastalo zjednosmernenie Štefánikovej 
ulice v smere na jazerá cez bránu Sever, čo 
ihneď vo večerných hodinách pocítili obyva-
telia ulíc Dúhová a Fučíkova. Ďalším dômysel-
ným rozhodnutím mestskí poslanci síce zváži-
li umiestniť hlavnú recepciu na Recsku cestu, 
ale zabudli na fakt, existencie parkovísk mo-
torových vozidiel pri pôvodnej severnej bráne 
pred hotelom Senec, ktoré momentálne pat-
rí aquaparku. A aby sa nezabudlo na návštev-
níkov jazier, vedľa zriadili ďalšie patriace jaze-
rám. Hlavný vstup na jazerá je síce z Recskej 
cesty, ale na spomínané parkoviská sa dá do-
stať iba cez bývalú bránu, čím vstup cez no-
vovybudovanú recepciu nie je využitý a pre-
mávka na uliciach Dúhová, Fučíkova pripomí-
na diaľnicu medzi Bratislavou a Trnavou. Preto 
si kladieme otázku, čo viedlo k takémuto roz-
hodnutiu poslancov presmerovať dopravu na 
trasu, ktorá na to nie je povrchovo ani šírkou 
prispôsobená, nehovoriac o jej bezpečnosti, 
čoho sme denne svedkami. Prečo sa naďalej 
nevyužíva na výjazd z jazier na to nákladovo 
vybudovaná, povrchovo a šírkou prispôsobe-
ná ulica Štefánikova? Prečo sa roky signalizo-
vaný problém rieši v neprospech daňovníkov? 
Prečo musia daňovníci mesta po nociach tr-
pieť burácanie motorov, škrípanie bŕzd, dune-
nie pneumatík vozidiel, ktoré v priebehu jed-
nej hodiny prejdú po tej istej trase aj viackrát? 
Prečo musia byť v letnom období po celej tra-
se v noci zatvorené okná miesto toho, aby sa 
zdravo vetralo a spalo? Nemôžu tieto vozidlá 
vstupovať cez Recsku bránu, tam parkovať na 
nevyužitom priestranstve za recepciou? Prečo 
sa celý problém nemôže riešiť odbremenením 
aj priľahlých ulíc, aby leto bolo radosťou aj pre 
obyvateľov bývajúcich v blízkosti jazier a nie 
bolesťou. Predsa riešenie je na dosah. Čo vy 
na to páni poslanci...
MN Senčan: Polemiky o Štefánikovej ulici 
(vedie od gymnázia k bráne na sever Slneč-
ných jazier) ukončil kompromis, podľa ktoré-
ho je od apríla do septembra jednosmerná 
a zvyšok roka je doprava vedená obojsmerne. 
Ďalším krokom dopravného odľahčenia celej 
časti v blízkosti Slnečných jazier bolo presťa-
hovanie hlavnej recepcie Správy cestovného 
ruchu. Súčasne sa však pracuje na vybudo-
vaní novej prístupovej cesty k Aquathermalu 
(medzi komplexom a rodinnými domami od 
Récskej cesty), čo by mali pozitívne pocítiť aj 
obyvatelia Dúhovej a Fučíkovej ulice. Podľa 
primátora Karola Kvála sa situácia nedá riešiť 
rýchlejšie, preto žiada občanov o trpezlivosť. 
Našli sa finančné prostriedky, vykúpili pozem-
ky a v súčasnosti sa pripravuje projekt. Zdô-
raznil, že v lete turizmom zaťažená Štefániko-
vá ulica sa zjednosmernila na opakované žia-
dosti jej obyvateľov.    Pokračovanie na str. 10
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Dokončenie zo strany 9

Gabriella Németh, poslankyňa MsZ: Už 
dlhší  čas sú problémy s dopravnou situá-
ciou v štvrti okolo severnej strany Slnečných 
jazier. Vedenie mesta ako aj poslanci tohto 
obvodu vynaložili maximálne úsilie na zmier-
nenie zaťaženia obyvateľov tejto štvrte. Mne 
ako poslankyni za tento obvod ide o to, aby 
sme neriešili situáciu na úkor niekoho, ale 
k spokojnosti všetkých občanov tejto lokali-
ty. Všetko ale potrebuje čas a peniaze.
V minulosti v dôsledku sťažností občanov na 
neúnosnosť dopravného zaťaženia Dúhovej 
a Fučíkovej  ulice sa zrušila jednosmerka na 
Štefánikovej ulici. Následne prišla sťažnosť 
na enormný počet áut a motocyklov od oby-
vateľov Štefánikovej ulice. Situácia bola rie-
šená dočasne dohodou  -  od 1.4. do 30.9. 
jednosmerka, od 1.10. do 31.3. obojsmerná. 
Nebol to teda žiadny aprílový žart, ale doho-
da obyvateľov. Problém vyriešený ale v žiad-
nom prípade nebol. Napokon, keď si niekto 
dá tú námahu a aspoň 30 minút bude sle-
dovať, či je v skutočnosti Štefánikova jedno-
smerná, zistí, že dopravné predpisy neporu-
šujú iba Senčania, ale bez problému jazdia 
v protismere aj rekreanti s rôznymi značka-
mi z celého Slovenska. O večernom a najmä 
nočnom predvádzaní síl motorov v oboch 
smeroch už ani nehovorím. Keď sa obyva-
teľ Fučíkovej ulice cíti byť na diaľnici, tak Šte-
fánikova nám pripomína motokrosovú drá-
hu či Formulu 1. „...Burácaním motorov, škrí-
paním bŕzd, dunením pneumatík vozidiel...“ 
a navyše vyvádzaním nadránom vracajúcich 
sa Senčanov z jazier, trpia obyvatelia Štefá-
nikovej ulice už 30 rokov a takisto majú celé 
leto pozatvárané okná a namiesto zdravého 
spánku a vetrania prebdené noci.
Na rozdiel od autora článku som presved-
čená, že rovnako trpia všetci obyvatelia  tej-
to štvrte a  občania Štefánikovej sú takisto 
daňovými poplatníkmi, ako obyvatelia Fučí-
kovej či Dúhovej. Preto nechápem súvislosť 
s obojsmernením tejto ulice a prečo by mal 
byť problém týmto vyriešený? Bude iba pre-
nesená záťaž na jednu ulicu – Štefánikovú. 
To už  bude riešenie k spokojnosti? 
Napokon všetci motoristi, ktorí  prechádza-
jú cez Fučíkovú a Dúhovú, sa musia najprv 
dostať na jazerá a na parkoviská cez Štefáni-
kovú. Teda jednou ulicou prichádzajú a dvo-
mi, resp. tromi odchádzajú. Kde je teda väč-
ší nápor?
Mohla by som vymenovávať ešte ďalšie ar-
gumenty pre a proti, ale to nemá žiadny 
význam. Situáciu treba jednoznačne riešiť. 
Začalo sa to v tomto roku presťahovaním 
hlavnej brány, čím sa odklonila časť premáv-
ky zo spomenutých ulíc. Pokiaľ by Aquather-
mal stihol vybudovať vlastný prístup na ich 
parkovisko, dnes by sme tento problém už 
nemuseli riešiť. Pán primátor a poslanci MsZ 
robia všetko, čo je v ich silách na odstráne-
nie tohto problému a máme prísľub, že na 
budúci rok sa vybuduje prístupová cesta  
z Réckej cesty na parkovisko Aquathermalu, 
cez ktorú budú vychádzať autá z areálu. Tým 
by sa mala celá situácia vyriešiť.
Preto prosím občanov o pochopenie a tr-
pezlivosť.

V článku Senecké opachy – Dokedy? (Senčan, 
júl–august 2004) autor celkom opodstatnene 
kritizuje architektonické nepodarky minulosti. 
V zásade s ním súhlasím, len v komentároch 
chýba aspoň náčrt objektívnej reality, za kto-
rých tieto stavby vznikali a najmä porovnanie so 
súčasnosťou. Preto aj napriek tomu, že nie som 
architekt, pokúsim sa na zopár príkladoch o ob-
čiansky pohľad a odpoveď na otázku nie Doke-
dy, ale Prečo i dnes?
Známe paneláky, či podľa Havla „králikárne” 
rozhodne nie sú luxusným bývaním, ale skôr 

východiskom z  núdze. Predchádzajúci systém 
ich vybudoval desaťtisíce ročne v záujme rieše-
nia sociálnej a bytovej otázky. Občan sa k nim 
dostal zdarma, či za smiešne peniaze. Dnes ich 
predáva priemerne za milión a pól a to ich ešte 
stále má kto kupovať. Preto tak skoro nezmiznú 
a mnohí sú radi, že ich majú. 
DNES sa bytové domy stavajú v oveľa menšom 
rozsahu, ale až nápadne sa podobajú na tie kri-
tizované. Napriek tomu, že súkromní stavbári 
majú viac ako slušné zisky, zmenili sa len far-
by a stavebný materiál, najmä sa však zmeni-
li ceny, za ktoré ich môže občan získať. Pozrite 
si nový čínsky múr za Slnečným dvorom, nové 
sídlisko pri tehelni, ale i stavby menších firiem, 
či zväčša mizerné podkrovné byty. 
V článku sú uvedené i stavby účelové, vtedy 
štátne budovy. Budovali sa i obchodné a kul-
túrne domy, strediská služieb. Áno, štát na nich 
šetril na úkor vkusu, nie však účelnosti. Dnes sa 
v nich úspešne podniká, no na ich vzhľade sa 
takmer nič nezmenilo. 

DNES štát stavia honosné daňové, či okresné 
úrady, úrady práce, súkromné firmy banky a my 
si neraz ani neuvedomujeme, že to všetko z na-
šich peňazí. Vrcholom ne-vkusu sú však stav-
by vysoko ziskových firiem, tzv. supermarketov, 
ktoré možno nájsť i v Senci. Sú účelové, preto 
osobne, okrem toho vzhľadu, k nim nemám vý-
hrady. V minulosti by v nich však boli telocvič-
ne pre deti a v horšom prípade bez klimatizá-
cie a presklenia maštale pre kone. Dnes im ho-
voríme supermarkety a nik ich nekritizuje a ne-
porovnáva s tradičnými, vľúdnymi a osobitou 

atmosférou napáchnutými 
obchodíkmi, tiež zväčša 
z čias minulých. Ako vidieť 
na záberoch, príklady má-
me i u nás v Senci.
Možno je to zhoda okol-
ností, že článok a foto-
grafie boli čiernobiele tak, 
ako je neraz čiernobiele 
videnie niektorých z nás. 

Otvorme preto pri prechádzkach po našom 
meste oči a zamyslime sa hlbšie nad príčina-
mi, ich dôsledkami a predovšetkým možnos-
ťami danej doby. Nad minulosťou a súčas-
nosťou, aby budúcnosť bola oveľa lepšia a aj 
krajšia.

Dr. Milan Benkovský

Nie dokedy, ale prečo i dnes?

Prevádzka v 21. storočí
Rad by som upozornil na jedno rýchloobčerstvenie, kde som bol nemilo prekvapený prístupom a hy-
gienou. Objednal som si kebab. Predavač, ktorý pred pol minútou vzal do rúk peniaze, zobral do ho-
lých špinavých rúk absolútne starú žemľu, ktorú hodil na kovový pult, kde zákazníci dávajú peniaze a 
začal ju krájať. Keď som ho upozornil, že si neželám starú žemľu, ktorú chytá holými rukami, začal ma 
presviedčať, že je čerstvá. Do očí mi klamal. Odišiel som a už si tam v živote nič nekúpim. Prosím Vás 
pekne, ako je možné, že tak nehygienická prevádzka v 21. storočí môže predávať a šíriť nákazy? Pre-
čo to nerieši nejaký zodpovedný orgán, SOI-ka alebo iný orgán. Čo si pomyslia takí turisti, že žijeme 
ešte v praveku a sme tak hlúpi, že za svoje ťažko zarobené peniaze máme dostávať podradnú špina-
vú nakazenú stravu??? Váš čitateľ (meno je v redakcii)

Postreh

TRIBÚNA SENČANOV
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SZUŠ prijíma deti
Súkromná Základná umelec-
ká škola Renaty Madaraszovej 
v Senci prijíma deti do odborov 
tanečného, hudobného (klavír, 
flauta, gitara) a výtvarného. Záu-
jemcovia sa môžu prihlásiť 2., 3. 
a 6. septembra 2004 od 13.00 do 
18.00 h v sídle školy na Kollárovej 
ulici 23 (bývalá MŠ). 

(szus)

Poďakovanie
Rada by som sa poďakovala de-
ťom tanečno – speváckeho súbo-
ru Melodyk za jednotlivé príjem-
né a pohodové vystúpenia na Se-
neckých jazerách, a to menovite 
Veronike Hentekovej, Davidovi 
Hartlovi, Nikolke Revickej, Majke 
Guldanovej, Dominike Matláko-
vej, Janke Urbančokovej, Domi-
nike Nagyovej, Kristínke Durayo-
vej, Lucke Gabrielovej, Veronike 
Némethovej, Ade Szarkanyovej, 
Dominike Országhovej, Dadke 
Macákovej, Zuzke Podolskej, Ive 
Heribanovej, Karolínke Koprivo-
vej, Miške Gaščíkovej a Andrejo-
vi Kerekešovi.

Čitateľka Senčana

Z dôvodu nedostatku financií zrušil futba-
lový klub KOBA Senec „B“-mužstvo do-
spelých, ktoré účinkovalo v 3. Bratislav-

skej lige. Po letnej prestávke oslovil klub vo 
svojom športovom spravodaji fanúšikov: „FK 
KOBA už viac ako 10 rokov úspešne repre-
zentuje mesto Senec. Preto nás mrzí po-
merne veľký nezáujem zo strany mestské-
ho úradu o financovanie a pomoc pri vy-
tváraní podmienok pre úspešný chod klu-

bu. Mrzí nás to o to viac, že futbal, to nie je 
len seniorske „A“ mužstvo, ale hlavne 7 mlá-
dežníckych mužstiev, kde trénuje a hrá oko-
lo 200 hráčov od 6 až po 19 rokov. ...Mesto 
Senec by malo viac myslieť na harmonic-
ký rozvoj osobnosti mladého človeka. Nut-
ne potrebujeme finančnú pomoc pre zabez-
pečenie chodu mládežníckeho futbalu.“ Tie-
to slová zazneli aj z úst moderátora pred zá-
pasom klubu s FK RAPID Ružinov v sobotu 
31. júla na štadióne Národného tréningového 
centra. Opýtali sme sa primátora Senca Karola 
Kvála, ako prijal verejné slová kritiky na adresu 
mestského úradu. „FK KOBA pôsobí v areáli za 
symbolickú 1 Sk. Všetky energie už roky hradí 
Mesto Senec, vrátane nedávnej pokuty 114-ti-
síc Sk za čierny odber elektrickej energie. Zá-
roveň KOBA bezplatne užíva chatky Mesta Se-

nec, ktoré sa v areáli NTC nachádzajú a ktoré 
podľa našich informácií prenajíma. Niekoľko 
rokov mal klub bezplatne v celoročnom prená-
jme mestskú chatu Olympic pri Slnečných ja-
zerách, ktorú využíval na ubytovanie svojich 
hráčov. Na výhodný prenájom mesto pristúpi-
lo s tým, že prenajímateľ preinvestuje finančné 
prostriedky na rekonštrukciu strechy, kanalizá-
cie a elektrickej inštalácie, čo však nikdy neu-
robil. V júni nám KOBA odovzdala chatu Olym-

pic v dezolátnom stave, pre podlžnosti odpoje-
nú od sietí plynu. Ďalej v roku 2004 získala KO-
BA Senec z mestského rozpočtu ročnú dotáciu 
na činnosť vo výške 300 tisíc Sk, ktorú schválili 
s ohľadom na mládežnícke mužstvá klubu po-
slanci mestského zastupiteľstva. K tomu odsú-
hlasili ďalšie financie na rekonštrukciu šatní a 
spŕch klubu. Keď všetky tieto položky zráta-
me, Mesto Senec podporuje FK KOBA Senec 
sumou, ktorá sa šplhá do miliónových výšok. 
Opakujem, že máme záujem o podporu senec-
kého futbalu, predovšetkým mládeže a detí. 
Lobujeme a snažíme sa pre futbal hľadať spon-
zorov. Preto ma verejne prednesené neprav-
dy prekvapujú, nakoľko voči FK KOBA bol a je 
mestský úrad spolu s poslancami mimoriadne 
ústretový a zhovievavý.“  

(red)

KOBA vo finančných ťažkostiach,
mesto deklaruje podporu
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KINO MIER
Začiatok večerných filmových predstavení 
o 18.00 h

2. štvrtok – TRÓJA
Začalo to sporom o najkrajšiu bohyňu... skonči-
lo ľstivou vojnou. Dlho očakávaný historický epos 
s hviezdnym obsadením. V hlavnej úlohe s Bra-
dom Pittom.
USA MP 150 min. Vstupné:70,-Sk

3. piatok – ZBESILOSŤ NA DVOCH KOLESÁCH
Motorkár Cary sa vracia domov, kde sa chce udob-
riť so svojou priateľkou. Od tvorcov filmov Rýchlo 
a zbesilo 1,2.
USA MP 107 min. Vstupné:65,-Sk

4. – 5.sobota-nedeľa – SPIDER MAN 2
„ Hrdinom proti svojej vôli.“ Spider Man opäť pri-
chádza – v hlavnej úlohe Tobey Maguire
a Kirsten Dunstová.
USA MP 110 min. Vstupné:70,-Sk

6. pondelok – DEŇ PO TOM
„Je to príbeh o prežití a hrdinstve... Strhujúci 
zážitok od režiséra filmu Deň nezávislosti.
USA MP 125 min. Vstupné:60,-Sk

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

9. štvrtok – LÁSKA MOJA KDE SI?
Je krásna, je rozmarná a hľadá to, čo každá žena: 
ideálneho muža.
FR MP 102 min. Vstupné:65,-Sk

10. piatok – HARRY POTTER A VAZEŇ 
Z AZKABANU
Začína ďalší školský rok, tentoraz ešte nebezpeč-
nejší a strašidelnejší.
USA/VB MP 130 min. Vstupné:70,-Sk
11. sobota o 18 00 hod.

12. nedeľa o 15 30 hod. – GARFIELD
Najslávnejšie a najtučnejšie zviera rozožraný kocúr 
Garfield v akčnej rodinnej komédii,
Zachraňuje psíka z rúk únoscov.
USA MP 90 min. Vstupné:65,-Sk

12. nedeľa – VAN HELSING
Akčný fantastický film o drsnom Dr. Helsingovi, kto-

rý putuje východnou Európou a ich 
Agent Vatikánu likviduje upírov, vlkodlakov a ďal-
šie monštrá.
USA MP 15 120 min. Vstupné:60,-Sk

13. pondelok – PEKNÉ SVINSTVO
Vynikajúci thriller o temnom obchode s ľudskými 
orgánmi. V hlavnej úlohe Audrey Tautou.
Film zaujal na benátskom filmovom festivale / ce-
na za réžiu./
V Brit. MP 15 107 min. Vstupné:60,-Sk

14. utorok – DRŽ HUBU
Rýchlosť, ktorá nepozná hraníc.
FR.MP 85 min. Vstupné:70,-Sk

16. štvrtok – UMUČENIE KRISTA PASSION OF 
THE CHRIST
Film je o posledných 12 hodinách života Krista 
pred ukrižovaním. Z produkcie Mel Gibson.
Hrajú: James Caviezel, Monica Bellucci, Rosalin-
da Calentano.
USA MP 120 min. Vstupné:60,-Sk

17. piatok – ŠIALENÉ RANDE
Komédia majstra gagov, omylov a trapasov.
USA MP 100 min. Vstupné:65,-Sk

18. – 19. sobota-nedeľa – RIDDICK: KRONIKA 
TEMNA
Akčný sci-fi príbeh Boj o osud celého ľudstva...
USA MP 100 min. Vstupné:65,-Sk

20. pondelok – ĽUDSKÁ ŠKVRNA
Dá sa uniknúť minulosti? Hrajú: Anthony Hopkins, 
Nicol Kidman, Ed Harris.
USA /NEM/FR MP 106 min. Vstupné:70,-Sk

21. utorok – TÚ STARÚ TREBA ZABIŤ!
Konečne našli svoj vysnívaný domov. Ale čo s tou 
starou mrchou nad nimi...? Skvelá komédia, vtipná 
a naozaj bláznivá.
USA MP 97 min. Vstupné:70,-Sk

23. štvrtok – HRIEŠNY TANEC 2
Odviaž sa a ponor sa do víru vášnivého tanca v za-
jatí horúcich tiel. Tanečná love story.
USA MP 90 min. Vstupné:70,-Sk

24. – 26. piatok-sobota-nedeľa – KILL BILL 2
Veľké finále najnovšieho filmu Quentina Tarantina. 
Prežila svoju smť vo svadobný deň

aj štyri roky v kóme. „Nevesta“ sa chystá završiť kr-
vavú pomstu.
USA MP 15 135 min. Vstupné:70,-Sk

27.pondelok – JAK BÁSNICI NEZTRÁCEJÍ 
NADEJÍ
Nový diel populárnej komédie režiséra Dušana Kle-
ina. Poetika a humor básnikov nestarnú, ale ako ví-
no zrejú vekom. 
ČR MP 100 min. Vstupné:60,-Sk

28. utorok –  50 KRÁT A STÁLE PO PRVÝ RAZ
Veterinár vo Vodnom svete na Hawaji sa zamiluje 
do Lucy, ktorá trpí krátkodobými
výpadkami pamäti.
USA MP 110 min. Vstupné:70,-Sk

30. štvrtok – NIČEHO NELITUJI
Zdanlivo obyčajné rodinné vzťahy svojou tragikou 
a komikou strhávajú diváka.
ČR MP 100 min. Vstupné:65,-Sk

Mládežnícke a detské filmové 
predstavenia:

5. nedeľa o 15 30 hod. – DVANÁSŤ DO TUCTA. 
Čím viac, tým horšie! Rodinná komédia o početnej 
a šťastnej rodinke trénera Toma Bakera. Americký 
film 90 min. český dabing. Vstupné:60,-Sk

12. nedeľa o 15 30 hod. – GARFIELD
Najslávnejšie a najtučnejšie zviera rozožraný kocúr 
Garfield v rodinnej komédii, zachraňuje
psíka z rúk zlých únoscov. Americký film 90 min. 
dabing Vstupné:65,-Sk

19. nedeľa o 15 30 hod. – SPY KIDS DVAJA 
PÁTRAČI 3D
Tajní agenti súrodenci Carmen a Juni opäť v akcii. 
Divák sa môže ponoriť do počítačového
sveta hier. Americký film 84 min. dabing. 
Vstupné 60,-Sk

25. sobota o 15 30 hod. – SHREK 2
Bolo, ale možno nebolo... 
Americký film 90 min. český dabing. 
Vstupné 60,– Sk

Pripravujeme
2. 10. 2004 o 19 00 hod. –  ODCHODY VLAKOV
Komédia pre sedem ľudí v podaní dvoch nešťast-
ných hercov. Účinkujú: Anna Šišková a Vladimír 
Hajdu. Réžia: Petr Zelenka

Program filmových predstavení a kultúrnych podujatí na mesiac september 2004

Spoločenská kronika
Manželstvo
uzatvorili
Kristián Szabó – Emília Mihálová
Rastislav Straňák – Andrea Fraňová
Timotej Ožvald – Andrea Drabová
Ján Šlachtič – Jana Lauková
Štefan Farkaš – Marta Filová
Stuart James McNutt – Andrea Kukoľová

Blahoželáme
jubilantom

Jednota dôchodcov MO v Senci

Alžbeta Zárecká (65)

Základná organizácia Slovenského zvä-
zu telesne postihnutých a združenia 
zdravotne postihnutých v Senci

Marián Bachratý (55)

Navždy nás
opustili
Helena Csenkeyová (1908), Alžbeta Ru-
manová (1909), Peter Holzmann (1959), 
Mária Vargová (1945), Štefan, Škrabák 
(1921), Štefan Žilinec (1921), Vilma Gá-
biková (1924), Anna Hegelyová (1924), 
Magdaléna Barátová (1929), Ignác Funka 
(1927), Gejza Vezsprémi (1974), Jozefí-
na Matúšová (1926), Emília Filová (1931), 
Verona Lakatosová (1926), Jozef Janko-

vič (1959), Irena Kypsová (1918), Gejza 
Gallovič (1923), Anna Hudecová (1921), 
Mária Alapiová (1923), Jozef Zelman 
(1943), Helena Olléová (1922), Alžbeta 
Šušlová (1957), Ján Bagi (1929)

Ďakujeme všetkým príbuzným a zná-
mym za prejavy sústrasti a kvetino-

vé dary pri posled-
nej rozlúčke so zo-
snulým manželom, 
otcom, starým ot-
com

Štefanom Žilincom

Smútiaca rodina
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