
UZÁVIERKY

Milí čitatelia, 
uzávierky mestských novín v roku 2005 sme 
naplánovali na termíny 

18.2., 18.3., 19.4., 19.5., 24.6., 
18.8., 20.9., 15.11., 15.12. 

Pokiaľ chcete o sebe informovať, dajte nám, 
prosím, vedieť v dostatočnom predstihu. Ďa-
kujeme.

redakcia

Zberný dvor
komunálneho odpadu 

pre obyvateľov Senca v areáli bývalého PD 
smerom na obec Reca

ZDARMA
utorok – piatok 10.00 - 18.00 h
sobota                8.00 - 16.00 h

Pozor! Ak si nedokážete odviesť rozmerný 
odpad na zberný dvor sami, mestský úrad  
ponúka  možnosť odvozu za minimálny po-
platok.  Volajte tel. 4592 3206. 

Mesto Senec vyhodnotilo najúspešnejších 
desať športovcov a  tri športové kolektívy za 
uplynulý rok. Svoje uznanie im prejavilo for-
mou večerného programu v stredu 19. janu-
ára v Kultúrnom dome v Senci. V desiatke sa 
objavili až štyria členovia Armwrestling klubu 
Senec, traja karatisti zo Športcentra Senec, 
dvaja futbalisti a jeden stolný tenista. V muž-
skej spoločnosti najúspešnejších sa ocitla len 
jediná žena Jana Šlachtičová - Lauková. Naj-
lepší športovci vlaňajška si prevzali ocenenie 
prevažne z rúk členov komisie pri MsZ, ktorá 
sa zaoberá rezortom športu. Sympatická bola 
prítomnosť generálneho sekretára Slovenské-

ho futbalového zväzu Dušana Tittela a legen-
dárneho futbalistu Alexandra Vencela, staršie-
ho. Niekdajší gólman československej repre-
zentácie vyzdvihol, že mesto si váži významné 
športové výkony. „Ocenení cítia podporu a 
vedia, že sa šport oplatí robiť.“ Športovcom a 
všetkým, ktorí ich podporujú, sa verejne po-
ďakoval primátor mesta Karol Kvál. Pozitívny 
večer odovzdávania cien moderovala Martina 
Ostatníková. Vystúpeniami ho doplnili deti zo 
športových klubov a seneckých škôl, spieval 
tiež spevácky súbor Melodyk. 

(kd)
Viac sa dočítate na s. 10 - 11

Kamerový systém        
napojený na internet?

Sprístupniť internetové pripojenie čo najširším 
masám je cieľom českej firmy Fofrnet. Podľa 
primátora Karola Kvála mesto zvažuje podporiť 
projekt, pretože jeho súčasťou môže byť bez-
drôtový rozhlas a kamerový systém, ktorý by 
monitoroval bezpečnostnú situáciu v meste. 
Firma okrem toho ponúka občanom nízke ná-
klady na pripojenie na internet. Úlohou projek-
tu je absolútne pokryť internetovým signálom 
celé územie mesta, zaistiť permanentné pripo-
jenie na internet a umožniť užívateľom sťaho-
vať neobmedzené množstvo dát za paušálnu 
cenu. Vďaka mikrovlnému systému by užívateľ 
zaplatil za pripojenie sumu cca 350 až 400 Sk 
mesačne, a to za časovo a dátovo neobme-
dzený prístup. Občan investuje len do prijíma-
cej antény (v prípade bytov môžu jednu anté-
nu využiť viacerí užívatelia) a základného jed-
norázového poplatku za pripojenie. Senecký 
projekt by mal patriť k pilotným na Slovensku. 
Osvedčil sa už v niekoľkých mestách Českej 
republiky. Viac informácií o projekte Verejný 
internet do obcí nájdete na www.fofrnet.cz. 
Vyzývame občanom Senca, aby vyjadrili svoj 
názor na projekt – buď e-mailom na muse-
nec@stonline.sk alebo na adresu Mestský 
úrad Senec, Mierové nám. 8, 903 01 Senec.

(red) Tréningový proces priblížili počas galaprogramu odovzdávania cien mladí futbalisti z 
ŠK SFM Senec.

FC Senec chce zmeniť logo, dresy, marketing
Po tom, čo futbalovému klubu FC KOBA 
Senec hrozilo vypadnutie z druhej ligy a 
reálne zánik, sa situácia radikálne zmenila. 
Do futbalu v Senci vstúpil mediálne známy 
nemecký podnikateľ Daniel Jammer, kto-
rý klub kúpil. Okrem premenovania na FC 
Senec chystá so svojimi spolupracovníkmi 
ďalšie zásadné zmeny. O  aktuálnych pome-
roch v novom klube a budúcnosti senecké-
ho futbalu sme sa pozhovárali s iniciátorom 
kúpy, spolumajiteľom klubu a trénerom A-
-mužstva nového FC Senec PaedDr. Joze-
fom Valovičom. 

Senčanov bude dozaista zaujímať, ako sa 
zrodila myšlienka kúpiť senecký futbalový 
klub KOBA. 
V roku 2002/2003 som trénoval v Senci a bola 
tu celkom solídna partia. Potom som odišiel do 
Slovanu Bratislava. Mal som dlhoročné kon-
takty s pánom Danielom Jammerom, ktorý bol 
naklonený tomu, že by vstúpil do slovenského 
futbalu, tak som ho oslovil a prvý kontakt bol 
so Slovanom. Vlani vo februári sa mala dotiah-
nuť zmluva s tým, že by kúpil značku Slovana 
a hráčsky káder. 

                               Pokračovanie na s. 9

Najúspešnejší športovci za rok 2004
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Poslanci rokujú 10. februára
Najbližšie zasadnutie Mestského zastu-
piteľstva v Senci sa uskutoční 10. februára 
2005 v reštaurácii Nostalgia na Lichnerovej 
ulici. Predchádzalo mu rokovanie mestskej 
rady, na ktorom jeho členovia preberali 
cenník vstupného na Slnečné jazerá 
počas letnej turistickej sezóny v roku 2005, 
doplnenie organizačnej štruktúry mestského 
úradu, ustanovenie komisie pre Senecké 
leto a Karneval 2005, návrhy na udelenie 
„Ceny mesta“ a „Ceny primátora mesta“ za 
rok 2004, návrh na poskytnutie dotácií v roku 
2005, zmeny a doplnky územného plánu 
mesta, odpredaje pozemkov na Slnečných 
jazerách a ďalšie.

(kd)

Primátor u prezidenta
Vo štvrtok 20. januára sa na pôde 
prezidentského paláca konalo prijatie 
zástupcov Združenia miest a obcí Slovenska. 
Ako člen rady ZMOS-u sa s prezidentom 
Ivanom Gašparovič stretol aj primátor Senca 
Karol Kvál. 

(red)

Prvá pomoc naďalej funkčná
Lekárska služba prvej pomoci (LSPP) pre 
deti a dospelých funguje ďalej. Uviedol to 
pre mestské noviny poskytovateľ neštátneho 
zdravotníckeho zariadenia Dalibor Marti-
šovič. Denne od 17.00 h do 7.00 h, počas 
sviatkov, víkendov a dní pracovného voľna 
LSPP nájdete v budove polikliniky na 
Námestí 1. mája 6. Telefonický kontakt je 
0904 112 000, 02/4592 44 44, 02/4592 44 22. 
Od januára platia pacienti za využitie LSPP 
60 Sk. Poplatok sa na Slovensku zvyšuje 
z doterajších 20 Sk z dôvodu údajného 
zneužívania služby. Sumu 60 Sk pacient 
neplatí len vtedy, ak ho pohotovostný 
lekár nechá hospitalizovať. Od poplatku sú 
oslobodení dospelí chronicky chorí.
Rýchlu zdravotnú pomoc, dostupnú 
na telefónnom čísle 155, zabezpečuje 
International Rescue System. 

(red)  

Školia nezamestnaných
V januári sa uskutočnilo už druhé zo 6 
plánovaných školení projektu „Ako získať 
peniaze z fondov EU?“ - rekvalifikačný kurz 
pre mladých evidovaných nezamestnaných 
vo veku 22 – 29 rokov. Účastníci kurzu sa 
počas školenia zaoberajú inštitúciami, 
fondmi EÚ a programovými dokumentmi, 
podľa ktorých sa čerpá pomoc zo 
štrukturálnych fondov EU v SR. Nasledujúce 
školenie je naplánované na február 2005. 
Štúdium medzi jednotlivými školeniami 
prebieha formou e-learningu (pozri www.
eregion-bsk.sk) a samostatnou prácou 
v projektových tímoch na konkrétnych 
projektoch jednotlivých samospráv v rámci 
Bratislavského samosprávneho kraja.  

 L. Mihaliková 
RRA Senec-Pezinok

Po kompletnej rekonštrukcii strechy sa 
môže ZŠ Tajovského pochváliť ďalšou, zá-
sadnou novinkou. Škola prijala nové meno 
odvodené od ulice, na ktorej sídli.
Nápad získať titul Základná škola Jozefa Gre-
gora Tajovského je starý asi 10 rokov. „Myš-
lienka vznikla už dávnejšie, keď bol Základ-
nej škole v Ivanke pri Dunaji udelený titul ZŠ 
M.R.Štefánika. Vtedy nám z Matice slovenskej 
odpovedali, že v Senci J.G.Tajovský nebol, tak-
že sa tak pomenovať nemôžeme. Keď bol ude-
lený titul gymnáziu a Anton Bernolák bol len v 
Bernolákove, tak nás napadlo, prečo nie my..., 
“ spomína na začiatky riaditeľka školy Božena 
Venerčanová. Rozbehol sa proces získania ti-
tulu, škola si musela zaobstarať vyjadrenia via-
cero inštitúcii a súhlasné stanovisko potomka 
osobnosti. „Keď sme sa nakontaktovali s Tajo-
vom, bohužiaľ, dozvedeli sme sa, že posled-
ný potomok J.G. Tajovského mal práve pred 
týždňom pohreb. Mali sme obavy, či sa nám 
to podarí, ale boli fantastickí. Na obecnom za-
stupiteľstve náš návrh predkladal riaditeľ Mú-
zea J.G. Tajovského v Tajove pán Ján Šebo a 
poslanci sa k žiadosti vyjadrili kladne.“ 
Akadémia k 40. výročiu školy bola určitým pre-
kvapením aj pre riaditeľku Boženu Venerčano-
vú. „Všetko mali na starosti kolegyne sloven-
činárky, ktoré sa snažili, aby vystúpili deti od 
prvého ročníka až po deviaty.“ Program konci-
povali tak, aby demonštroval všetko, čo škola 
ponúka - výučbu zameranú na cudzie jazyky, 
prírodovedné predmety, telesnú výchovu. 
Do programu deti zakomponovali prierez his-
tóriou školy. Naživo sa tak dosky kina stali 
dejiskom ich vystúpení, od recitovania tých 
najmenších až po umelecké čísla starších. Na 
veľkom plátne kinosály kultúrneho strediska 
premietli film, ktorý v skratke predstavil aktuál-
ny život školy. Prítomní boli tiež bývalí riadite-
lia  Oľga Filipovičová, Ondrej Koporec a Boris 
Bula. Pozvanie na oslavy prijali vzácni hostia, 
medzi nimi štátny tajomník ministerstva škol-
stva František Tóth a zástupcovia partnerskej 
školy z Veľkej Bíteše.
Udalosť neobišli ani bývalí žiaci školy, ktorých 
sme sa spýtali, čo alebo kto sa im pri spo-
mienke na školu vybaví. „Pán učiteľ Tobiáš, 

vynikajúci učiteľ, veľmi prísny a tvrdý, ale nau-
čil nás chémiu, že sme ju vedeli ako otčenáš,“ 
spomínal známy fotograf Tibor Huszár. „Pa-
mätám si na slovenčinára pána Ondrejoviča, 
pani Baranovú,  Končekovú, Čablíkovú. S veľ-
kou láskou spomínam na týchto ľudí, lebo brali 
svoje povolanie ako poslanie, v dnešnej réto-
rike by som povedal, že robili nadštandardné 
služby. A je to vidieť aj na nás, čo z nás vykre-
sali.“ Sám umelec sa označil za zlého žiaka. 
„Som slobodný človek, nikdy som sa nechcel 
podriadiť.“ Primátor Karol Kvál nezávisle od 
Tibora Huszára pripomenul tie isté osobnosti. 
„Najviac spomienok mám na pani Príbelskú, 
ktorá učila aj moju manželku od druhej po pia-
tu triedu, to bola pani učiteľka.“ 
Slávnostná akadémia len otvorila vlnu osláv. 
Vystúpeniu žiakov predchádzala návšteva 
výstavy s písomnou i fotografickou dokumen-
táciou 40-ročnej existencie školy. Piatok po 
akadémii sa niesol v znamení spomienkového 
stretnutia. Prišli bývalí učitelia, dnes už dô-
chodcovia, so svojimi spomienkami. História 
prehovorila a bolo na čo spomínať.

(kd, Monškov)

V mene školy J.G.Tajovský už definitívne

Riaditeľka školy B. Venerčanová na
otvorení osláv 40. výročia školy.
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Pod lupou

Policajti 
bilancovali
Náčelník Mestskej polície v Senci Vladimír 
Rybárik zverejnil štatistiky priestupkov za 
rok 2004. 
Z 867 priestupkov proti doprave riešili 696 
blokovým konaním, 160 prípadov postúpili 
dopravnej polícii, 94-krát založili na vozidlo 
technický prostriedok a ostatné prípady 
riešili pohovorom.
Vlani sa na území mesta dopustilo prie-
stupkov proti majetku 60 občanov. Väčši-
nu z nich riešili mestskí policajti v bloko-
vom konaní, v niektorých prípadoch riešili 
previnilca pokarhaním, postúpili ho štátnej 
polícii. Päť priestupkov odložili, pretože išlo 
o osoby maloleté alebo zbavené svojpráv-
nosti. Len v troch prípadoch nebol zistený 
páchateľ.
Podľa štatistík mestskej polície sa proti ob-
čianskemu spolunažívaniu previnilo v roku 
2004 sedem osôb. Proti verejnému poriad-
ku riešili policajti 13 priestupkov.
Viac práce mala polícia s porušovaním 
Všeobecne záväzných nariadení mesta 
Senec. Vlani zaznamenali 169 takýchto 
priestupkov, z ktorých väčšina mala dohru 
v blokovom konaní. 
Najporušovanejším mestským zákonom 
bolo rušenie nočného kľudu (38 prípadov). 
Frekventované bolo státie a parkovanie na 
tráve a na chodníkoch. Vyskytli sa prípady 
nedodržania zákona o chove psov, nedo-
držania prevádzkovej doby, nepovoleného 
založenia skládok, nepovoleného predaja, 
nepovoleného lepenia plagátov, parko-
vania nákladných vozidiel, nepovolené 
ho používania pyrotechniky. Raz policajti 
pokutovali podávanie alkoholu a hudobnú 
produkciu.

Viac práce než pred rokom 
Mestská polícia v Senci porovnala najhlav-
nejšie ukazovatele v rokoch 2003 a 2004, 
uverejňujeme ich v tabuľke:

 2003 2004

Oznamy a podnety občanov 917 1840

Zaznamenané priestupky 704 1173

Pokuty (v tis. Sk) 163, 5  325 

Zabezpečenie drobných akcií 33 55

Výjazdov na poplachy PCO 525 795

Odchyt psov a mačiek 143 159

Zdroj: Mestská polícia Senec

Z diára vedenia mesta
- jednanie s projektantom ohľadom vý-

stavby bufetov na severe Slnečných ja-
zier

- zasadnutie rady regiónu Podunajsko
- jednanie s dobrovoľným hasičským zbo-

rom kvôli preventívnym požiarnym pre-
hliadkam

- rokovanie s riaditeľkou Úradu práce p. 
Steinerovou o rekonštrukcii a nadstavbe  
budovy na Krátkej ulici

- jednanie so zástupcami Slovenskej poš-
ty o rozšírení budovy pošty v Senci

- rokovanie s firmou Aurex ohľadom pro-
jektových prác

- zasadnutie komisie výstavby
- rokovanie s krajským úradom o prevode 

majetku
- návšteva družobného mesta Parndorf 

(Rakúsko) kvôli projektom na rok 2005
- spoločné predloženie projektov
- galaprogram Športovec roka
- tradičné podujatie Trojkráľové kúpanie
- účasť na medzinárodnom veľtrhu ces-

tovného ruchu Slovakiatour
- jednanie so súkr. firmou o prehodnotení 

monitorovacieho systému v meste
- rokovanie s firmou Bratislavské štrko-

piesky ohľadom čistenia jazier

- stretnutia s členmi Klubu dôchodcov, 
bývalými zamestnancami mestského 
úradu, s telesne postihnutými a so soci-
álne slabšími občanmi mesta

- rokovanie s firmou Aurex ohľadom kon-
cepcie rozvoja mesta a projektov

- jednanie na Úrade BSK ohľadom pred-
loženia europrojektov na revitalizáciu 
Slnečných jazier

- výberové konanie na Turecký dom
- koncerty ZUŠ v Senci, SZUŠ Renaty Ma-

daraszovej, zboru Radosť,  ZŠ Alberta 
Molnára Szencziho, akadémia ZŠ Tajov-
ského, akadémia ZŠ Mlynská, koncert v 
partnerskom meste Parndorf, posedenie 
v MŠ Kysucká, šou Hurikán

- stretnutie so zástupcami RRA Senec 
– Pezinok ohľadom europrojektov

- krst monografie o Senci
- jednanie ohľadom www.senec.sk
- stretnutia poslancov 3. volebného obvo-

du s občanmi
- výročná schôdza SFM Senec
- vyhodnotenie škôl v zbere PET fliaš v sú-

ťaži firmy SOBA
- valné zhromaždenie Bratislavskej vodá-

renskej spoločnosti
- návšteva seneckých dôchodcov umiest-

nených v sociálnych zariadeniach v Stu-
pave

Významné zastúpenie získali na januárovom 
medzinárodnom veľtrhu ITF Slovakiatour 2005 
v Bratislave slovenské a české regióny. Na 
najväčšom veľtrhu cestovného ruchu na Slo-
vensku sa návštevníci mohli zastaviť v stánku 
Podunajského regiónu, ktorého súčasťou bol 
Senec a Slnečné jazerá. Spoločne s ostatný-
mi obcami Podunajska sa okresné mesto pre-
zentovalo na veľtrhu po druhýkrát za sebou. 
Stánok bol situovaný medzi modernou expo-
zíciou hlavného mesta Bratislavy a vidiecky la-
deným Malokarpatským regiónom. Celkom sa 
na Slovakiatour-e prezentovalo viac ako 450 
vystavovateľov z 26 krajín. 
O „búrlivom rozvoji turistického ruchu v brati-
slavskom regióne“ hovoril pred novinármi žu-
pan Ľubo Roman. Na veľtrhu dostali možnosť 
predstaviť sa partneri Bratislavského samo-
správneho kraja (BSK) maďarská župa Györ 
– Moson Sopron a najväčšie čínske mesto 
Šanghaj. Župan informoval o čerstvej ponuke 
– možnosti prezentovať BSK na septembro-

vom veľtrhu turistického ruchu v Šanghaji, kto-
rý každoročne navštívi 10 miliónov ľudí. Bližšie 
podmienky účasti subjektov nevedel ešte špe-
cifikovať. Župan uviedol, že práve pri návšteve 
Šanghaja, kde za 15 rokov dokázali veľa vy-
budovať, sa naučil odvahe a nebáť sa veľkých 
projektov. Spomenul tiež pripravovaný projekt 
nových  infocentier v rámci BSK. (kd)

Senec na ITF Slovakiatour 2005 

Vláda schválila Sencu objekt za 64,5 mil. Sk 
Mesto Senec získa zadarmo rozsiahly vojen-
ský majetok v hodnote vyše 60 miliónov ko-
rún. Rádiotechnická hláska, ležiaca na území 
mesta, pochádza z prebytočného majetku 
štátu v celkovej hodnote okolo 120 mil. Sk, 
ktorého prevod definitívne schválila vláda. 
Senec získal najhodnotnejší armádny areál z 
nehnuteľností, ktorých sa v tretej etape zbavu-
je ministerstvo obrany v prospech samospráv, 
bezodplatným prevodom. Súčasťou objektu je 
okrem krytu a skladu pohonných látok niekoľ-
ko administratívnych a prevádzkových budov. 

Areál, v ktorom sú zastavené plochy, sa pod-
ľa ministerstva obrany rozprestiera na ploche 
do 50 tisíc m2. Podľa primátora Senca Karola 
Kvála chce mesto objekty prerobiť na azylo-
vý dom pre menej solventné vrstvy obyvateľ-
stva. Podobný zámer so získaným vojenským 
majetkom má aj Mesto Košice. Bezodplatný 
prevod majetku v správe ministerstva obrany 
sa uskutočňuje na základe zákona o prevode 
nehnuteľného majetku vo vlastníctve štátu na 
obec alebo vyšší územný celok. 

(red)

Inzercia
Dám do prenájmu 2-izbový byt v Senci. 
Tel.: 0903 556 799
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Vo februári bude mestské zastupiteľstvo 
odsúhlasovať dotácie žiadateľom, pôsobia-
cim na území mesta Senec. Spolu s pred-
sedníčkou komisie kultúry, športu a rozvoja 
vzdelávania Katarínou Takáčovou prináša-
me informácie „z prvej ruky“, aby sme po-
odhalili proces rozhodovania, o ktorom sa 
ex post veľa diskutuje. 

Musíme upozorniť, že komisia kultúry, špor-
tu a rozvoja vzdelávania pri MsZ ako jedna 
z mála zverejňuje záznamy zo svojich ro-
kovaní a zvyšuje informovanosť verejnosti. 
Naposledy ste sa zaoberali väčšou časťou 
návrhov na udelenie mestských dotácií, 
ktoré následne schvaľuje mestské zastupi-
teľstvo. Tohto roku ste disponovali menším 
balíkom financií, dohodli ste sa s členmi ko-
misie rýchlo?
Za včasné a vecné zverejňovanie informácií zo 
zasadnutia našej komisie by som chcela tou-
to cestou poďakovať našej tajomníčke Janke 
Maczeákovej. Čo sa týka otázky prerozdeľova-
nia dotácií mám za to, že všetci členovia komi-
sie pristupovali k danej problematike nanajvýš 
zodpovedne a venovali mu dostatok času. Na 
tomto mieste mi nedá pripomenúť však i to, 
že komisia je len orgánom poradným, a teda, 
ako to nakoniec dopadne, záleží na rozhodnu-
tí mestskej rady a mestského zastupiteľstva. 
Nám zostáva len dúfať, že naše návrhy a pri-
pomienky nezostanú nepovšimnuté.
Koľko času mali členovia komisie na 
podrobné oboznámenie sa s projektmi žia-
dajúcich subjektov?
Písomné spracovanie žiadostí spolu s pozván-
kou dostali všetci členovia komisie 7 dní vo-
pred.
Nie je dopredu viac-menej jasné, kto koľko 
financií od mesta môže dostať?
To iste nie. Každý subjekt, ktorý dotáciu poža-
doval, sme prejednávali osobitne a každý člen 
komisie dostal priestor na vyjadrenie svojho 
názoru.
Aké boli kritéria?
Kritéria sa stanovovali priebežne, pričom boli 
odprezentované aj na začiatku zasadnutia. 
Ak by som ich mala v krátkosti zhrnúť, prvým 
bolo, či daný subjekt vyúčtoval dotáciu z mi-
nulého roku. Ďalej či bola dotácia poskytnutá 
v minulom roku, aký má daný subjekt počet 
členov, či je daný projekt vypracovaný podľa 
metodiky poskytovania dotácií v zmysle plat-
ného VZN, či má možnosť získavania finanč-
ných prostriedkov aj z iných zdrojov. Možno 
najdôležitejším kritériom bolo, ako sa zviditeľ-
ňuje vo verejnom dianí mesta a podpora det-

ských a mládežníckych akcií.
Takže kvalita, ktorá si vie zabezpečiť 
prostriedky z iných zdrojov, je vo vzťahu k 
mestským dotáciám hendikepovaná?
Všetci skladáme uznanie pred kvalitou, ale 
keď je kvalita, môže sa cítiť hendikepovaná?
V podkladoch, ktoré idú do zastupiteľstva, 
sa spomína názov žiadateľa, ale nie názov 
projektu ani údaj, aký percentuálny podiel 
z nákladov má tvoriť dotácia mesta. Podľa 
tohto je mechanizmus rozhodovania jedno-
značne naviazaný na žiadajúci subjekt. Ne-
bolo by progresívnejšie oceňovať skôr kon-
krétne, inovatívne nápady (napríklad nové 
kultúrne či športové podujatie), než pomoc 
smerovať k inštitúcii?
Skoro všetky návrhy boli z našej strany pri-
delené tak, že sú viazané na určitý projekt či 
akciu. Prihliadali sme hlavne na podporu det-
ských a mládežníckych akcií.
Ako dnes hodnotíte priority komisie pre kul-
túru, šport a rozvoj vzdelávania, ktoré ste si 
pred pol rokom ako jej novozvolená pred-
sedníčka dali?
V našej komisii sú zastúpení členovia zo 
všetkých dotknutých oblastí, máme tam zá-
stupcov škôl - pedagógov, vedúcich spevác-
kych klubov, majiteľa športového klubu. Dovo-
lím si povedať, že každý je svojím spôsobom 
do danej problematiky zainteresovaný. Našou 
hlavnou prioritou je podpora, po všetkých 
stránkach, detí a mládeže. Práve na návrh 
pána Alexandra. Matláka by sme sa chceli po-
kúsiť o zjednotenie všetkých mládežníckych 
športových klubov pod mestský úrad.
Činnosť komisie zahŕňa tri rezorty - kultúru, 
šport, školstvo. Osvedčila sa takáto kumu-
lácia?
Záber je to dosť široký, ale previazanosť tu je. 
Aký je podľa vás kultúrny a spoločenský 
potenciál mesta Senec? Narážam na ohla-
sy, že v Senci sa mimo letnú sezónu nič 
nedeje.
Osobne si myslím, že v Senci sa stále niečo 
deje, len my ľudia máme asi iné problémy a na 
akcie uvedeného typu zostáva minimum času. 
Každý sleduje len časť svojho záujmu, nehľadí 
na vec v globále, a preto sa mu tak javí. Aspoň 
naša komisia každým rokom usporadúva pod-
ujatia, naposledy „Vyhodnotenie najlepšieho 
športovca roka“. Napriek tomu, že akcia bola 
dostatočne prezentovaná aj v mestskej tlači aj 
na plagátoch, v prevažnej miere sa jej zúčast-
nili len zainteresovaní ľudia. Takto to je asi vo 
väčšine prípadoch.
Ďakujem za rozhovor.

(kd)

Prioritou komisie kultúry, športu a vzdelávania sú detiSuperstar zo Senca        
pred bránami finále

V najsledovanejšej televíznej šou posledného 
obdobia Slovensko hľadá Superstar súťažila 
tiež Monika Vojtková.
Útla Senčanka so silným hlasom sa nenápad-
ne prebojovala do semifinálového televízneho 
prenosu. Po odspievaní piesne z muzikálu Je-
sus Christ Superstar bolo jasné, že Monika ne-
patrí k outsiderom, práve naopak. Nakoniec ju 
krásne štvrté miesto zastavilo pred postupom 
do finále. Určiť najväčšiu osobnosť súťaže si 
netrúfa, ľudia sa strašne menili a polovicu z 
nich vôbec nepozná. Ako nám povedala, naj-
ťažšie bola pre ňu jednoznačne noc, ktorú sú-
ťažiaci prežili v hoteli a museli sa počas nej na-
spamäť naučiť anglickú pesničku. V semifinále 
si už užívala, ako to nazvala, „fofry“. „Nikdy v 
živote sa o mňa nikto tak nestaral a možno ani 
v živote nebude. Najviac som si rozumela s Ri-
chardom Vidom a, možno to znie divne, ale s 
dvoma víťazmi,“ spomína na zákulisie. Porota, 
ktorá dokázala pred národom šplechnúť svoj 

názor priamo do očí, podľa Moniky taktizo-
vala. „V piatok sedeli v porote úplne iní ľudia, 
hlavne Paľo Habera. Vo štvrtok na generálke 
boli milší.“ A ako vnímala štýl hodnotenia toľko 
kritizovaných členov poroty? „Určite bolo kus 
pravdy v tom, čo povedali. Myslím si však, že 
negatíva sa dali povedať možno jemnejšie a 
citlivejšie.“ Sama priznáva, že Laca Lučeniča 
predtým nepoznala, ale Paľo Habera sa jej 
vždy ako spevák páčil. Superstar nesie so se-
bou publicitu. Monika nosí čiapky, ktorými sa 
televízne preslávila, aj v súkromí, takže ju na 
ulici môžeme podľa nich spoznať. „Ľudia sú 
takí, že idú okolo mňa a usmejú sa... Ale už sa 
mi aj jedna pani prihovorila a gratulovala mi“. 
Monika Vojtková zatiaľ študuje, no Supestar jej 
už priniesla ponuky na spoluprácu. Uvidíme, 
kde ju ešte uvidíme. 

(kd)
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Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 
– základná organizácia ďakuje za pomoc a 
spoluprácu v roku 2004 riaditeľovi ZSŠ v Sen-
ci Ing. V. Kovalovskému, jeho zástupkyni p. 

Šomodyovej a študentom školy, MsÚ v Pezin-
ku, Malackách, Stupave, firmám Pozagas, a.s. 
Malacky, Billa, s.r.o., Coop Jednota, Mäso 
Kopecký Pezinok, Odevy – Železiarstvo Ing. 
F. Vrablec Malacky, Zlatníctvo F. Ebner a ďal-

ším. Únia nevidiacich a slabozrakých Sloven-
ska sa ako občianskeho združenie zameriava 
na pomoc a presadzovanie záujmov nevidia-
cich a slabozrakých občanov. Ponúka služby 
– sociálna rehabilitácia, sociálne služby, kom-
penzačné pomôcky, centrum technických a 
informačných služieb, výcvikovú školu pre 
vodiacich psov, realizáciu rekondično – reha-
bilitačných pobytov. 

Milan Kenda, predseda ZO

Poďakovanie
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Farský ples
Začiatok januára sa niesol v znamení vese-
losti. Plesovú sezónu otvoril 8. januára farský 
ples. V poradí už 8. ročník sa uskutočnil v 
priestoroch jedálne Združenej strednej školy v 
Senci. Pre veľký záujem sa miesta obsadzovali 
už deň predtým a lístky boli vypredané už dva 
týždne pred termínom. O dobrú náladu sa sta-
rala hudobná skupina Akcent Live. Príjemným 
prekvapením bola tombola, ktorá nielen svo-
jou hodnotou, ale pestrosťou a kombináciou 
potešila zabávajúcich sa. V každom ohľade 
to bol ples príjemný a motivujúci na začiatok 
nového roka. 

Monškov

79 občanov prejavilo ochotu darovať krv na 
výzvu Miestneho spolku Slovenského Červe-
ného kríža v Senci. Potešiteľné je, že siedmi 
z nich mienili darovať krv prvýkrát a piati z 
nich boli študenti Gymnázia Antona Bernolá-
ka v Senci. Odber krvi sa uskutočnil pomocou 
mobilnej odberovej jednotky priamo v Senci. 
Podmienku na udelenie bronzovej plakety 
MUDr. Janského svojím desiatym darovaním 
krvi splnili: Milada Čambalová, Mikuláš Grec-
zer, Peter Holek a Blanka Olleová. Dvadsiatym 
odberom krvi splnili podmienku na udelenie 
striebornej plakety MUDr. Janského Ján Dolák 
a Tibor Ollé.
13.januára 2005 darovali krv bezplatne:
Milan Albertus (41-krát), Anna Albertusová 
(14), Katarína Antalová (2), Mária Ballayová 
(26), Michal Bogyai (4), Stanislav Botka (66), 
Lucia Brezovská (3), Pavol Bučan (2), Milada 
Čambalová (10), Robert Csemy (3), Albert 
Dóka (15), Ján Dolák (20), Jozef Ďuriš (36), 
Júlia Erdélyi (5), Jozef Farkaš (48), František 
Milo (18), Marta Filová (8), Ján Fondrk (55), 
Rudolf Galamboš (12), Monika Gomkötöová 
(1), Mikuláš Greczer (10), Viera Guldanová 
(38), Ing. Mária Halásová (3), Igor Hanko (32), 
Zsolt Harangozó (9), Peter Holek (10), Ladislav 
Horváth (18), Štefan Juhász (26), Ružena Kis-
sová (1), Ing. Anna Klejová (9), Dušan Kocián 
(2), Anna Kolembusová (12), Jozef Kováč (45), 
Juraj Kovačič (1), Ladislav Laki (2), Emil Lancz 
(72), Alexander Lelovics (3), Helena Lengye-
lová (18), Michal Lóczi (7), Terézia Manoová 
(46), František Mészároš (26), Eva Mészáro-
šová (4), Ladislav Molnár (58), Silvia Nagyo-
vá (3), Milan Novák (39), Ladislav Odnechta 
(8), Tibor Ollé (20), Blanka Olleová (10), Ro-
bert Ostrihoň (7), Zuzana Podolská (1), Patrik 
Pomšahár (13), Mária Práznovská (36), Anna 
Riková (15), Ján Szabo (6), Alžbeta Šandorová 
(42), Ján Šavel (48), Juraj Šranko (31), Milan 
Šulan (16), Rudolf Švec (57), Milan Švorc (46), 
Ivana Švorcová (4), Rudolf Takács (22), Jozef 
Uherčík (43), Arpád Untermajer (50), Bronisla-
va Urbanovičová (1), Jana Vargová (5), Karol 
Vígh (4), Eva Vrbiarová (19), Ing. Peter Zváč 
(5), Robert Žáček (49), Pavol Zsigmond (22), 
Ľuboš Žilinec (18). 
Všetkým vyslovujeme poďakovanie za ich 
vzácny dar – dar krvi.

MG

Vrcholom plesovej sezóny v meste bol opäť 
ples Spolku seneckých podnikateľov. Cestu 
do sály Združenej strednej školy v Senci na-
značovali horiace kahance. V predsieni vítal 
asi 250 hostí predseda spolku Štefan Kollát 
so svojím zástupcom Tiborom Labudom. 
K uvoľneniu prispela hneď na úvod Ľudová 
hudba Mikuláša Bertóka a recepcia. Dámy vo 
väčšine prípadov v korzetových šatách, pá-
nov v čiernom vábila na parket hudba senec-
kej skupiny Akcent Live. Príhovoru a prípitku 

šéfa podnikateľov predchádzalo vystúpenie 
latinsko-amerických, štandardných tancov i 
seneckého tanečného súboru ESO, ktorý sa 
vrátil k egyptským motívom. Speváčka Ingola 
mala dodať plesu vytúžený lesk. Celý večer 
držal mikrofón pevne v rukách televízny mo-
derátor Patrik Herman. V rámci celovečernej 
zábavy si neodpustil zopár príkladov zo svojej 
televíznej rubriky „Lebo medveď“ či spomien-
ku na Senec, keď tu čoby vodič dostal svoj 
prvú pokutu.  (kd), foto: autor

Podnikatelia plesali
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Senecká metalová skupina Vindex neza-
spáva na vavrínoch. Kariéra mladých Sen-
čanov naberá na obrátkach. Ronald König 
pre mestské noviny Senčan potvrdil, že 
členovia kapely sa momentálne venujú 
predovšetkým nahrávaniu nového CD s 10 
skladbami, ktoré ponesie názov „Power 
Forge“. 
Zatiaľ majú chlapci nahrané bicie do všetkých 
skladieb a postupne nahrávajú ostatné ná-
stroje: basgitaru, gitary, vokály, klávesy, efek-
ty. Album vyjde v máji 2005 v talianskom vy-
davateľstve Adrenaline/Steelheart Records. 
Pre nezainteresovaných je nezvyčajné, že 
kapela podpísala zmluvu s talianskym vyda-
vateľstvom. Ako došlo k takémuto kontraktu? 
„Vydavateľstvo sme oslovili demo nahrávkou 
z minulého roka, ktorú sme nahrali v našom 
domácom štúdiu. Jednanie bolo jednoduché. 
Z ich strany bol záujem a ochota. Na podmien-
kach sme sa dohodli pomerne rýchlo, a tak už 
ostávalo iba podpísať. Zmluva nás zaväzuje na 
jedno CD, ktoré vyjde celosvetovo. Je to pre 
nás všetkých jeden splnený sen,“ potvrdzuje 
Ronald König. 
Jeden z členov skupiny Vindex býva na Mora-
ve a ďalší v Žiline, no chlapcom to údajne vô-
bec neprekáža a nikoho zo Senca alebo okolia 
nehľadajú. „Nie je to nič zložité. Na všetkom sa 
dohodneme telefonicky. Skúšky mávame väč-
šinou u Luďka na Morave. Musíme tým pádom 
veľa cestovať, ale stojí to zato, pretože Luděk 
aj Adrian sú pre kapelu nenahraditeľní. To, že 
sú z tak ďaleka, nie je žiaden rozmar - jedno-
ducho tu na okolí takého speváka a bubeníka 
nenájdete. Spoločné skúšky nemávame veľmi 
často. Snažíme sa k tomu preto pristupovať 
profesionálne, to znamená, že na skúškach 
nestrácame čas nacvičovaním vecí, ktoré sa 
môže každý naučiť individuálne. Tam sa už iba 
zohrávame.“

Skupina naposledy hrala v Senci na októbro-
vom metalovom „feste“. Koncert troch skupín 
obohatil paletu kultúrnych možností v Senci, 
navyše priniesol vzácny menšinový žáner. 
Podľa lídra skupiny má pre nich koncertovanie 
v seneckom „kulturáku“ význam. „Podľa mo-
jich informácií bol náš koncert prvý metalový v 
Senci. Celú akciu považujeme jednoznačne za 
úspešnú, o čom svedčí množstvo pozitívnych 
reakcií. Na koncert sa prišli pozrieť nielen Sen-
čania, ale aj fanúšikovia z Bratislavy, Pezinka 
a okolia, ale aj napríklad z Nového Mesta n. 
Váhom. Kultúrne podujatia tohto druhu si za-
tiaľ sami na seba nedokážu zarobiť.“ Kapela 
potvrdzuje, že bez podpory sponzorov sa kul-
túra ťažko dokáže prezentovať. „Bez finančnej 
pomoci, ktorá sa nám dostala od Spolku se-
neckých podnikateľov, primátora Ing. Karola 
Kvála, ARBOR-u a veľkej organizačnej pomoci 
riaditeľa Mestského kultúrneho strediska Petra 
Szaba by sa určite nič nezorganizovalo. Touto 
cestou by som sa chcel aj poďakovať.“ 
Čo sa týka hudobnej scény, to nevyzerá v 
Senci až tak zle. „Myslím si, že v Senci je kul-
túrny život na úrovni ďaleko presahujúcej slo-
venský štandard. Konal sa tu najvýznamnejší 
metalovo-rockový festival vlaňajška – Masters 
Of Rock, je tu Senecké leto, hral tu Elán, No 
Name, atď. Ja by som privítal, keby ešte v Sen-
ci fungoval rockový klub, v ktorom by každý 
týždeň vystupovali poriadne kapely,“ otvorene 
hovorí líder skupiny. 
A aký je cieľ kapely najbližších desať rokov? 
„Chceli by sme nahrať pár albumov, ktoré by 
boli hudobne kvalitné a mali svojich priazniv-
cov, zahrať dobré koncerty a udržať si po celý 
čas elán a radosť z hudby. Naším cieľom nie 
je zarábať muzikou, ale bolo by fajn, keby si 
aspoň naša hudba zarobila sama na seba,“ 
dodáva Ronald.

(kd)

Senecká kapela Vindex nahráva prvé CD

Prvý hromadný odber 
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Materské centrum: Odmenou je nesplatiteľný pocit lásky
Vznik materského centra u nás v Senci sa 
podobal príprave zodpovedného rodiča na 
príchod svojho prvého potomka na svet. Naj-
prv bolo dlhé plánovanie (niekedy až pridlhé), 
potom radosť, že sa „to“ podarilo a potom dlhý 
deväťmesačný čas krásneho očakávania spo-
jený so snívaním, aké to bude, keď dieťa príde 
na svet. Až prišiel vytúžený deň D, keď syn ale-
bo dcéra uzreli svetlo sveta. Po prvých náva-
loch všeobecného nadšenia (blízka aj vzdia-
lenejšia rodina vám prejavujú pozornosť, niet 
lepšej, statočnejšej matky, krajšieho dieťaťa, 
otecko pomáha nielen okolo bábätka, ale si 
poradí aj so zabezpečením chodu domácnos-
ti...) prichádza tvrdá realita prebdených nocí, 
hádania „čo tomu môjmu dieťaťu asi je?“, kolo-
behu domácich činností (otecko sa už dávno 
vrátil do starých koľají – veď z niečoho predsa 
musí rodina žiť)... Odmenou je nám však ne-
splatiteľný pocit z lásky našich detí.
Takto nejako to bolo aj pri príchode mater-
ského centra Senecké slniečko na svet. Naj-
prv bola skupina nadšených matiek, ktoré sa 
stretávali a premýšľali o tom, ako takéto cen-
trum vytvoriť, čo všetko je preň potrebné, ako 
ho riadiť, z čoho financovať (ono spomínané 
dlhodobé plánovanie). Od slov nebolo ďaleko 
k činom (nasledovalo deväťmesačné dozrie-
vanie). Najprv sa podarilo vďaka Apoštolskej 
cirkvi získať priestory – vôbec základ existen-

cie centra, veď rodičia s deťmi sa nemôžu cí-
tiť bezpečne na ulici, potom sa pre otvorenie 
centra našlo niekoľko nadšených sponzorov, 
ktorí pomohli tomu, aby sa „pôrod“ podaril. 
Nedá nám nepoďakovať za finančné či nefi-
nančné dary: primátor mesta Senec Ing. Karol 
Kvál, Atlas plus, Euro Bussiness Interiér, Coca 
cola, Slovenské elektrárne, a. s., Tatra banka, 
a. s.
A potom nastala spomínaná „tvrdá realita“. 
Aby naše dieťa vôbec dorástlo do veku pred-
školského, potrebuje starostlivosť a mnoho 
lásky zo strany rodičov i okolia. Pod jeho 
všestranný rozvoj sa podpísali viaceré aktivi-
ty, ktoré v centre prebiehali – prednášky pre 
rodičov, tvorivé dielne pre deti, opatrovanie v 
prípade potreby a hlavne obetavá práca pár 
mamičiek na materskej dovolenke. No nielen 
slovom a hrou je človek živý. Pre svoju existen-
ciu potrebujeme aj financie. Tie, pre základné 
fungovanie nášho centra, máme vďaka Tatra-
banke, Slovenským elektrárňam a projektu ak-
tivačných prác Národného úradu práce, soci-
álnych vecí a rodiny. No naozaj len na prežitie 
a zaplatenie aj tak už symbolického prenájmu 
priestorov. To je, akoby ste mali kde so svojím 
dieťaťom bývať, no na jedlo, oblečenie a ďalšie 
potreby vám financie nevystačia. Dávno sú už 
za nami časy, keď sa k nám babky, tetky hrnuli 
a nosili nám dary – naše dieťa už nie je také 

nové. Už má pár mesiacov a okolie zaujímajú 
iné, „komerčne zaujímavejšie novinky“. Aj keď 
tesne po pôrode nám sľubovali pomoc i do 
budúcnosti, veď niečo ako materské centrum 
naše mesto potrebovalo už dávno. Dúfame, že 
to tak nebude dlho a občania, podnikatelia, či 
naše mestské zastupiteľstvo nám podajú svoju 
pomocnú ruku aj iným ako symbolickým spô-
sobom. Veď naše dieťa sa bez finančnej pod-
pory nedožije ani spomenutého predškolské-
ho veku a bude nám ľúto vynaloženej námahy 
bez toho, aby sme ho videli rásť a dospievať na 
radosť nám všetkým.

Mgr. Gabriela Dunajčíková

Najviac zaujali prednášky
Materské centrum v Senci na Kollárovej ulici 
zakladá novú knižnicu. Od Nadácie otvorenej 
spoločnosti získalo pre tento účel finančnú 
dotáciu. Po pár mesiacoch fungovania centra 
sa zatiaľ najviac osvedčili prednášky. Úspech 
majú najmä besedy s lekármi. „Najviac sa te-
ším, že takéto centrum v Senci vôbec existuje. 
So starším synom som chodila do materského 
centra do Bratislavy. Som rada, že ho máme, 
je to o to jednoduchšie,“ konštatovala jedna z 
mamičiek Katarína Žáková.  

(kd)

Ste budúci

Op˘tajte sa profesionálov
Infolinka: 0800 123 723

Za úãelom ochrany majetku v dôchodkov˘ch fondoch vykonáva Úrad pre finanãn˘ trh dohºad nad ãinnosÈou dôchodkovej správcovskej spoloãnosti. Sporenie na osobn˘ dôchodkov˘ úãet na základe uzatvorenej
zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoloãnosÈou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi v˘nosmi majetku dôchodkového fondu. Doteraj‰í alebo propagovan˘ v˘nos majetku
dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho v˘nosu majetku dôchodkového fondu.

Profesionáli pracujú pre vás

Va‰e sporenie na dôchodok bude naozaj v profesionálnych rukách.
O v˘‰ke na‰ich budúcich dôchodkov rozhodujeme uÏ dnes. Vieme to. 
Sme profesionáli v sporení na dôchodok. âSOB Dôchodková správcovská spoloãnosÈ.

www.csobdss.sk
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Odbor životného prostredia ku koncepčnosti výstavby v meste
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Koncepčnosť územného plánovania mesta 
Senec sa naposledy na mestskom zastu-
piteľstve skloňovala vo všetkých pádoch a 
poslanci sa k nemu ešte plánujú vrátiť. Na 
ich rokovací stôl prichádzajú pravidelne 
žiadosti o zmeny územného plánu, dotýka-
júce sa výstavby rodinných domov a bytov. 
O stavebnom rozvoji Senca sme sa preto 
pozhovárali s Ing. arch. Igorom Križkom, 
ktorý je vedúcim oddelenia územného plá-
novania a rozvoja mesta (odbor životného 
prostredia na Mestskom úrade v Senci a 
odborne spôsobilou osobou na obstaráva-
nie ÚPP a ÚPD.

Sú úpravy územného plánu v Senci „nekon-
cepčné“?
Na úvod by bolo potrebné uviesť niekoľko in-
formácií o Územnom pláne mesta Senec, jeho 
histórii, súčasnom stave, výhľadovom návrhu, 
cieľoch a úlohách územného plánovania vše-
obecne.
Mesto Senec má spracovanú platnú územno-
-plánovaciu dokumentáciu od roku 1988 Sta-
voprojektom Trnava, ateliér Piešťany. Po zme-
ne spoločenskýchoku. 1992 pristúpilo mesto 
k obstaraniu aktualizácie územného plánu, 
ktorá bola spracovaná v roku 1993. Jej auto-
rom bol Ing. arch. Ladislav Prekop, architek-
tonická kancelária NOVAARCH v Bratislave. V 
aktualizácii bol dopracovaný pôvodný územ-
ný plán o tzv. regulačný plán, t.j. stanovenie 
funkčných a priestorových požiadaviek na vy-
užitie územia.
Územný plán mesto Senec ako orgán územ-
ného plánovania postupne viacerými zmena-
mi a doplnkami územného plánu aktualizovalo 
tak, ako to ukladá stavebný zákon, že sa musí 
sústavne a komplexne riešiť priestorové uspo-
riadanie a využitie územia. 
Vzhľadom na to, že požiadaviek zo strany 
právnických i fyzických osôb, ale aj zo strany 
mesta, predovšetkým na rozvoj územia pri-
búda, a zmeny a doplnky neriešia komplexne 
funkčné využitie a priestorové usporiadanie, 
mesto pristúpilo k rozhodnutiu obstarať nový 
územný plán, v zmysle platného stavebného 
zákona.
Obstaranie nového územného plánu je pro-
ces náročný po stránke legislatívnej, časovej 
i finančnej, ak majú byť dodržané všetky po-
stupy v zmysle stavebného zákona. V súčas-
nosti máme spracované prieskumy a rozbory, 
ako časť prípravných prác na obstarávaní no-
vého územného plánu okrem tzv. krajinnoeko-
logického plánu. 
Popri zhromažďovaní všetkých dostupných 
územno-plánovacích podkladov (urbanistické 
štúdie), prieskumov a rozborov a iných pláno-
vacích dokumentov (napr. „Program sociál-
neho a ekonomického rozvoja mesta Senec“) 
sa spracováva „Zadanie“ nového územného 
plánu a pripravuje sa jeho prerokovanie s do-
tknutými orgánmi a organizáciami a následne 
schválenie v Mestskom zastupiteľstve v Senci.
Po schválení zadania sa uskutoční výberové 
konanie na spracovateľa územno-plánova-
cej dokumentácie (autorizovaný architekt) a 
bude sa pokračovať spracovaním „Konceptu“ 
územného plánu vo variantoch a po jeho pre-

rokovaní so všetkými dotknutými orgánmi (su-
sednými obcami, štátnou správou, právnický-
mi osobami – správcami sietí technickej vyba-
venosti, samosprávnym krajom a verejnosťou) 
prikročíme k „Návrhu riešenia“ územného plá-
nu. Ten sa obdobne prerokuje a následne sa 
schvaľuje mestským zastupiteľstvom.
Cieľom a úlohou územného plánovania je sú-
stavne a komplexne riešiť priestorové uspo-
riadanie a funkčné využitie územia, určujú 
sa jeho zásady, navrhuje sa vecná a časová 
koordinácia činností ovplyvňujúcich životné 
prostredie, ekologická stabilita, kultúrno-his-
torické hodnoty územia, územný rozvoj a tvor-
ba krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľ-
ného rozvoja. 
Územné plánovanie utvára predpoklady pre 
trvalý súlad všetkých činností v území s oso-
bitným zreteľom na životné prostredie, dosiah-
nutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenie 
trvalo udržateľného rozvoja, pre šetrné využí-
vanie prírodných zdrojov a pre zachovanie prí-
rodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt.
Zo spomenutých cieľov a úloh územného plá-
novania zakotvených v stavebnom zákone vy-
plýva vo všeobecnosti, že územný plán vytvá-
ra predpoklady pre rozvoj územia za presne 
stanovených podmienok (funkčné využitie, 
priestorové usporiadanie a iné záväzné a do-
poručené regulatívy), nerieši však konkrétnu 
výstavbu (umiestnenie stavby, investora, rie-
šenie technickej vybavenosti – inžinierskych 
sietí a pod.), čo môže byť predmetom riešenia 
v následne spracovanej urbanistickej štúdií 
ako územno - plánovacomn podklade, ktorým 
sa spodrobňuje alebo overuje územný plán 
alebo zmena a doplnok uzemného plánu, a je 
predmetom územného a stavebného konania 
v zmysle stavebného zákona, zákona o správ-
nom konaní resp. iných relevantných predpi-
sov (zákon o vodách, cestný zákon a pod.).

K položenej otázke o „koncepčnosti“, resp. 
„nekoncepčnosti“ v minulosti a v súčasnos-
ti obstarávaných zmien a doplnkov Územ-
ného plánu mesta Senec... 
Územné plánovanie a riešenie územného plá-
nu, resp. jeho zmien a doplnkov je činnosť, 
ktorá si vyžaduje spoluprácu viacerých odbor-
níkov rôznych oblastí (odborne spôsobilých 
osôb), vôľu a rozhodnutie mesta ako orgánu 
územného plánovania a vyjadrenie a súhlas 
všetkých dotknutých orgánov s navrhovaným 
riešením.
Hlavné ciele a smery rozvoja, rozsah riešené-
ho územia, návrhy na jeho funkčné využitie 
boli spracované v tzv. „Problémovom výkre-
se“ spracovaných „Prieskumov a rozborov“ v 
prípravnej fáze obstarávaného nového územ-
ného plánu.
Doteraz schválené zmeny a doplnky územné-
ho plánu jednotlivých lokalít, ako aj zmeny a 
doplnky schválené na obstaranie a následné 
prerokovanie neboli a nie sú v rozpore s pri-
pravovanou koncepciou, návrhom riešeného 
územia a funkčným využitím v novom územ-
nom pláne. 
Zmeny a doplnky územného plánu sú obsta-
rávané v zmysle ustanovení stavebného záko-
na.

Dojem „nekoncepčnosti“ predpokladám vzni-
ká z nie celkom dostatočných a komplexných 
informácií, ale aj záujmu verejnosti o rieše-
nie tak závažného plánovacieho dokumentu, 
akým je územný plán mesta a s tým súvisiace 
možnosti rozvoja, ale aj prípadné dopady na 
dlhšie výhľadové obdobie.

Postupuje Senec štandardne ako iné mes-
tá?
Postup a povinnosť obstarávania územno-plá-
novacej dokumentácie obcí stanovuje staveb-
ný zákon v závislosti na počte obyvateľov ako 
aj plánovaných rozvojových aktivít.
Podľa mojich informácií aj iné mestá (porov-
nateľné so Sencom) aktualizujú svoju územ-
no-plánovaciu dokumentáciu formou zmien a 
doplnkov (v zmysle ustanovení § 31 stavebné-
ho zákona).
V súčasnosti je vzhľadom na geografické, 
dopravné, územno-správne začlenenie a hos-
podársky rozvoj regiónov mesto Senec pre 
investorov  veľmi atraktívne územie pre svoje 
investičné aktivity. Na realizáciu uvedených 
zámerov je potrebné z hľadiska územného 
plánovania vytvoriť predpoklady (stanovenie 
funkčného využitia a regulatívov) v územno-
-plánovacej dokumentácii mesta. 
Obstaranie nového územného plánu je proces 
pomerne dlhodobý, pri definovaní riešeného 
územia, návrhu na jeho funkčné využitie a ob-
starávaní a prerokovávaní všetkých stupňov je 
problematické predpokladať a zosúladiť záuj-
my mesta, vlastníkov pozemkov a investorov 
v území.
Inštitút „Zmeny a doplnky“ územno-plánova-
cej dokumentácie je nástroj, ktorým sa môže 
zabezpečiť pomerne aktuálne reagovať na po-
treby a požiadavky na rozvoja mesta.  
Musím však konštatovať, že doteraz schválený 
ako aj obstarávaný rozsah „Zmien a doplnkov“ 
územno-plánovacej dokumentácie mesta na-
dobudol rozsah, ktorý je v porovnaní s inými 
mestami „nadštandardný“.
Uvedeným problémom sa zaoberalo posledné 
mestské zastupiteľstvo a následne mestská 
rada s tým, že bude po spracovaní komplex-
ného materiálu o schválených a pripravova-
ných rozvojových zámeroch v oblasti bývania 
a logistického (skladového) centra predme-
tom rokovania na najbližšom rokovani MsZ .     

Čo by zmenila pozícia „hlavného architek-
ta“ na Mestskom úrade v Senci?
Po zmene spoločenských podmienok po 
roku 1989, viacerých transformáciách verej-
nej správy (štátna správa a samospráva) boli 
takmer na všetkých stupňoch orgánov územ-
ného plánovania zrušené, resp. aspoň fyzicky 
nevykonávané funkcie „Útvarov hlavného ar-
chitekta“ alebo „Hlavného architekta“.
V meste Senec je na základe „poverenia“ a na 
základe ustanovení zákona o autorizovaných 
architektoch a stavebných inžinierov a záko-
na o autorskom práve ako architekt  v oblasti 
územného plánovania ustanovený Ing. arch. 
Ladislav Prekop (autor „Regulačného plánu“ 
Územného plánu mesta Senec).

Pokračovanie na s. 8

VÝSTAVBA V SENCI
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V súčasnosti sa v odborných kruhoch a prí-
slušných organoch územného plánovania 
zvažujú, respektíve sa realizujú zriadenia in-
štitútov funkcií „Útvarov hlavného architekta“ 
alebo „Hlavného architekta“.
Podľa môjho názoru funkcia „hlavného ar-
chitekta“ v meste Senec, nielen na územné 
plánovanie, ale aj na architektúru, krajinno-
ekologické plánovanie a design je potrebná, 
avšak za podmienky, že táto funkcia bude mať 
postavenie nezávislého odborníka (odborne 
spôsobilej osoby), bez pracovno-právneho 
vzťahu k MsÚ v Senci a bude ad hoc podľa 
výkonov honorovaná a v rozpočte mesta budú 
na to vyčlenené rozpočtové prostriedky.

Bude nárast obyvateľstva v Senci skutočne 
v norme? 
Je veľmi otázne hovoriť o „norme“ týkajúcej sa 
nárastu počtu obyvateľov v Senci. Mesto Se-
nec obstaráva a v súčasnosti je v pripomien-
kovom konaní plánovací dokument „Program 
sociálneho a hospodárskeho rozvoja mesta 
Senec“, ktorý spracováva firma Aurex, s.r.o., 
Bratislava. Táto dokumentácia by mala stano-
viť predpoklady a možnosti rozvoja mesta na 
dlhodobejšie výhľadové obdobie (10, 15 až 20 

rokov), týkajúce sa aj predpokladov rozvoja 
počtu obyvateľov. V dokumente sa predpokla-
dá, že z hľadiska územno-plánovacích pred-
pokladov, uvažovaného riešeného územia 
(rozvojové lokality na bývanie), stavu tech-
nického vybavenia územia (s požiadavkou na 
dobudovanie) je možné predpokladať nárast 
počtu o cca 10 000 obyvateľov a viac vo výhľa-
dovom období na 15 až 20 rokov.      

Aké sú pozitíva a negatíva nárastu počtu 
obyvateľov?
Príjem do rozpočtu mesta prerozdelením daní 
zo štátneho rozpočtu je v súčasnom období (a 
predpokladá sa i v budúcom období) stano-
vený percentuálnym podielom prepočítaným 
na počet trvalo bývajúcich obyvateľov meste. 
Zvýšením počtu obyvateľov bude vytvorený 
predpoklad na vyšší rozpočet mesta.
Predpokladá sa (vzhľadom na prevažnú vý-
stavbu bytových a rodinných domov) migrácia 
najmä mladých rodín, respektíve podnikateľov, 
prevažne strednej a vyššej príjmovej skupiny. 
Daň z nehnuteľností (novostavieb rodinných 
domov a bytových domov), od roku 2005 je 
zrušené oslobodenia dane z nových nehnuteľ-
ností na obdobie 10 rokov.
Predpokladanou migráciou najmä mladých ro-
dín bude možno riešený problém s naplnením 

kapacity predškolských a školských zariadení 
– „natalita.“
Medzi negatíva nárastu počtu obyvateľstva 
jednoznačne patria budúce požiadavky a 
potreby, najmä investičné, na dobudovanie 
technickej, občianskej, dopravnej, rekreačnej 
a inej vybavenosti mesta.

Ako zarezonovali pripomienky poslanecké-
ho klubu SMK na MsÚ Senec? 
Pripomienky poslaneckého klubu SMK v 
Mestskom zastupiteľstve v Senci, konanom 
dňa 28.10.2004, sa týkali najmä „koncepčnos-
ti“ doteraz schválených ako aj obstarávaných 
zmien a doplnkov Územného plánu mesta Se-
nec týkajúcich sa najmä rozvojových zámerov 
v oblasti bývania (nárast počtu obyvateľov)  a 
logistických centier (záber poľnohospodárskej 
pôdy). Bolo dohodnuté, že uvedenou proble-
matikou sa bude zaoberať najbližšie mestské 
zastupiteľstvo (v roku 2005) na základe spra-
covaných podkladov o doteraz schválených a 
obstarávaných zmenách a doplnkoch územ-
no-plánovacej dokumentácie, týkajúcich sa 
rozvoja bývania a logistických centier.

Kde je hranica medzi všeobecným záujmom 
a záujmom majiteľa nehnuteľnosti?
Je potrebné upresniť definíciu termínu „vše-
obecný záujem“ a „verejno-prospešne stavby“ 
v zmysle ustanovení stavebného zákona. 
„Verejno-prospešné stavby“ musia byť v plat-
nej územno-plánovacej dokumentácií, v jej 
záväznej časti jasne a deklaratórne uvedené, 
aby sa prípadne pre ich realizáciu vo verejno-
-prospešnom záujme mohol použiť inštitút vy-
vlastnenia.
Termín „Všeobecný záujem“ nie je  „terminus 
technicus“ a je na rozhodnutí príslušného or-
gánu územného plánovania (Mesto Senec), 
čo je prioritným záujmom mesta z hľadiska 
rozvojových zámerov v súlade s územno-plá-
novacou dokumentáciou mesta, resp. jeho 
zmenami a doplnkami. 
Mesto Senec nevlastní nehnuteľnosti (pozem-
ky), na ktorých by sa dali realizovať investičné 
zámery potencionálnych investorov. V prevaž-
nej časti sú to pozemky vo vlastníctve fyzic-
kých a právnických osôb,  ktoré, keď spĺňajú 
podmienky platného územného plánu mesta, 
resp. výhľadového návrhu riešeného územia v 
súlade s navrhovaným funkčným využitím, bý-
vajú pri navrhovaných zmenách a doplnkoch 
kladne posúdené.  
Chápem snahu vlastníkov pozemkov o zhod-
notenie ceny pozemku spôsobom doplnku 
funkčného využitia z ornej pôdy alebo iného 
druhu pozemku na funkčné využitie stanove-
nej v platnej územno-plánovacej dokumentá-
cii (bývanie, resp. logistické centrum), pokiaľ 
je to v súlade s rozvojovými zámermi mesta, 
predpokladaným funkčným využitím, rieše-
ným územím a je zrejmé, o akú výstavbu a 
investora sa jedná.
Pokiaľ je záujem vlastníka pozemku len o pre-
daj cenovovo zvýhodneného pozemku vzhľa-
dom na zahrnutie do Územného plánu mesta 
(tzv. „developmentská činnosť“), resp. poze-
mok nespĺňa podmienky na vyňatie z pôdne-
ho fondu (BPEJ), takýmto žiadostiam o zmenu 
a doplnok nevyhovujeme.

(red)

Prehľad o budúcej plánovanej  výstavbe bytových a rodinných domov v Senci

Dokončenie zo s. 7

č. Lokalita Investor
Počet bj.
z toho v
RD: v BD:

Stav 
Predoklad.
termín 
dokonč.

1 Trnavská-
Boldocká ul.

Mgr. Varga
Heringeš
Szabó

110

ZaD č. 1/2003
UŠ-prerokovaná
EIA
UK – schválené
SP- v príprave 

Predpoklad
2005- 2007

2 Kysucká ul.
Mgr. Varga
Knapová

15
Zad č. 1/2003
UŠ-prerokovaná

Predpoklad
Po r. 2007

3 PaJ T.Teplice
PaJ T. Teplice
Ing. Jurštík 

18
ZaD č. 1/2003
ÚK-prebieha

Predpoklad
2005-2007

4
Obytný súbor
Tehelná ul.
I. etapa

JaT Global
Bratislava
Ing. Jurkovič

495
73

cca  200

ZaD č 1/2002
EIA
UK- prebieha  

Predpoklad
2006-2010

5
Obytný súbor
Bratislvská ul.
Lokalita č. 4

 Agro 5, s.r.o
 Senec

83

ZaD č. 1/2002
ZaD č. 1/2004
UŠ- prerokovaná
ÚK- pripravené

Predpoklad
2005-2008

6
Obytný súbor
Pezinská ul.
I. etapa

 Area- RK, s.ro.
 Bratislava
/Rapant/

80
cca 165

ZaD č. 1/2003
UŠ-prerokovaná
ÚK-pripravené

Preepoklad
2005-2008

7 Obytný súbor
Malý Biel

Vlastníci pozem.
Bednaričová a spol.

cca 150   ZaD č. 1/2004
Predpoklad
po r. 2007

8 Obytný súbor
Mlynský klin

Stavmonta, s.r.o.
Šaľa

cca 180
ZaD č. 2/2004
- obstaráva sa
UŠ-prerokovaná

Predpoklad
2005-2008

9 Polyf. zóna-- Juh Ing. Sečanský cca 150  90
ZaD č. 2/2004
- obstaráva sa
UŠ-spracováva sa

Predpoklad
po r. 2007

10 Obytná zóna 
Šamorínska ul.

 Ing. Babiak
 a spol

cca  300
Zad č. 2/2004
- obstaráva sa

Predpoklad
po r. 2007

11 Obytná zóna 
Trnavská ul.

 Proexim, s.r.o.
 Miloslavov

cca 20
Zad č. 2/2004
- obstaráva sa

Predpoklad
po r. 2008

VÝSTAVBA V SENCI
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Potom sa to nakoniec nezrealizovalo. O pol 
roka som vycestoval znovu do Nemecka, 
sprostredkoval som p. Jammerovi ponuku p. 
Bartka, ktorý chcel skončiť s futbalom, preto-
že ekonomicky to už nestíhal utiahnuť. Potom 
udalosti nabrali rýchly spád. Nahlásili sme sa 
p. primátorovi Karolovi Kválovi, ktorý zvolal 
mestské zastupiteľstvo. Zástupca FK KOBA p. 
Bartko, ml., deklaroval záujem klub po jesen-
nej časti rozpustiť. Dostal som od neho pove-
renie, aby som začal hľadať nového investora. 
Veľkým impulzom pre mňa bol kontakt na pri-
mátora Karola Kvála a ďalších ochotných zá-
stupcov mesta, videl som, že majú záujem o 
senecký futbal. Chcem aj touto cestou poďa-
kovať p. primátorovi, p. prednostovi Polakovi-
čovi, ktorí boli veľmi operatívni a urobili s nami 
predbežnú nájomnú zmluvu. Podmienkou 
mesta bolo, aby sa klub premenoval na FC 
Senec, a.s. My sme aj s p. Jammerom zvážili, 
že to bude najlepší názov. Ďalší ústretový krok 
pre nás urobil SFZ. Síce nám dal tvrdé licenč-
né podmienky, no postupne s p. Laurincom, 
Tittelom a Venkem sa nám ich podarilo splniť. 
Nakoniec p. Bartko, ml. podpísal so štatutár-
nymi zástupcami p. Jammera prevod práv a 
vlastne predal klub do rúk nových majiteľov a 
jedným z nich som sa stal aj ja. Dnes sú v akci-
ovej spoločnosti FC Senec traja akcionári – p. 
Jammer, pani Jammerová a Jozef Valovič. 
Pán Bartko nevedel ekonomicky klub utiah-
nuť, ako to dokážete vy?
Je fakt, že ja nemám právo hodnotiť históriu 
Senca, ale musím povedať, že dlhé roky p. 
Bartko s pánmi Krajčom, Mrvom a Bertokom 
klub úspešne ťahali a pričinili sa o to, že Senec 
dosiahol vo futbale nemalé úspechy. Súčas-
ná ekonomická situácia je veľmi náročná. My 
máme víziu do budúcna, že chceme zlepšiť 
prepojenie mládežníckeho futbalu na A-muž-
stvo, chceme, aby každý hráč A-mužstva 
poznal mládežnícke družstvá a opačne, aby 
pred každým zápasom vyšli mládežníci pred 
hráčov. Chceme pritiahnuť na štadión ďaleko 
viac divákov. Proste zlepšiť marketing, pre 
ktorý prijmeme jedného švajčiarskeho mar-
ketingového manažéra. No a potom mienime 
pritiahnuť divákov najmä zlepšením výkonov. 
Viem, že vo vyrovnanej druhej lige to nebude 
ľahké. Náš cieľ je zachrániť sa. Slovan je piaty 
a má o tri body viac než my, ktorí sme desiati. 
Od 3. a do 12. miesta je to veľmi vyrovnané.
Čo zostalo z pôvodného klubu? V akom sta-
ve je hráčsky káder?
Fungujeme veľmi krátko, od 1. januára. Za 
desať dní sme vyskúšali asi 20 futbalistov z 
nižších súťaží – z Dubnice, Myjavy, Čadce, 
Poltára. Vsadili sme na mladých hráčov z vi-
dieka. Na tréningovej skúške sme mali štyroch 
zahraničných hráčov, z ktorých sa najviac 
osvedčil brankár Benoa. V priebehu januára 
budeme skúšať ďalších štyroch futbalistov zo 
zahraničia. Chceme vsadiť na kmeňových hrá-
čov, ako je Rožník, Takáč, Novotný, Guldan. 
Hráčov, ktorí hrali stabilne na jeseň, doplníme 
mladými, talentovanými hráčmi. Teraz dávame 
dohromady autobus, chceme zriadiť pre hrá-
čov novú klubovňu s TV, DVD, novinami..

Investujete do starej budovy klubu?
Do infraštruktúry. Pán Jammer investoval 
do autobusu, ktorý sme kúpili v dezolátnom 
stave, 100 tisíc Sk. Investície zatiaľ smerova-
li inými smermi. Klub ako iné profesionálne 
kluby zaplatil SFZ 1 mil. Sk ako zábezpeku na 
ochranu hráčskych profesionálnych zmluv, 
čo doteraz v Senci nebolo. Vyplatil výchovné 
za hráčov Angeloviča, Kellera, Harsanyioho v 
sume prevyšujúcej 1,2 mil. Sk, uhradil kvalitné 
sústredenia týždeň v Hoteli Slovnaft v Senci,  
týždeň v Šachtičkách pri Banskej Bystrici. Dô-
ležitým momentom je, že sme zamestnali Sen-
čanov – maséra p. Knapa, šoféra p. Križku, 
rekvizitárku a skladníčku p. Molnáriovú, trá-
vara p. Kissa, manažéra a šéftrénera mládeže 
p. Bertoka. Mozaiku dopĺňa manažér Edoardo 
Arrigoni a spolumajiteľ a tréner Jozef Valovič. 
Pán Jammer sa v ústrednej tlači vyjadril, 
že chystá veľké prekvapenia. Aké mal na 
mysli?
Necháva si to zatiaľ pre seba. Chystáme zvolať 
koncom februára tlačovú besedu, kde by mal 
prezentovať nové logo klubu, nové dresy. Pán 
Jammer má zaujem spolupracovať s Mestom 
Senec, chce sa spojiť s podnikateľmi regiónu. 
Za moju osobu môžem povedať, že chcem 
nadviazať spoluprácu s Veľkým Bielom, s pá-
nom Alexandrom Matlákom. Myslím, že je to 
jeden veľmi vyspelý tím a škoda s ním nespo-
lupracovať. Samozrejme, že sa musíme starať 
o skvalitnenie nášho medzinárodného styku. 
Už teraz máme ponuku od Cassino Salzburg, 
v zime nás pozýval hrať Frankfurt. Len vzdia-
lenosti a zimné mesiace sú také, že to ešte ne-
vieme zladiť. Ale určite k spolupráci príde. 
Ako často sem Daniel Jammer chodieva?
Naposledy bol oficiálne v klube na zápase 
Senec – Slovan. No a ja som bol v priebehu 
decembra šesťkrát letecky vo Frankfurte.
V Senci je netypická situácia. Klub pôsobí 
v areáli, ktorý má prenajatý SFZ. Ako vám 
vyhovujú tieto podmienky?
Musím povedať, že je to veľmi dobrá kombi-
nácia a nevidím v tom žiaden problém, keď sa 
subjekty  dohodnú.  Snažíme sa vychádzať 
v ústrety, rovnako ako nám vyšiel futbalový 
zväz. Riaditeľ centra p. Keketi so zástupcom p. 
Mrvom sú bývalí skvelí futbalisti a funkcionári. 
Čo sa týka mládežníckého futbalu, bude 
fungovať všetko po starom?
Zatiaľ mládežnícky futbal dostal na starosť p. 
Bertok ako manažér mládeže a tréner dorastu. 
S tým, že skvalitníme trénerske kádre. Založili 
sme nový podúčet pre mládežnícky futbal.
Zdá sa, že budúcnosť futbalu v Senci vidíte 
ružovo.
Vidím ho reálne. V prvom rade sa treba za-
chrániť, ideme päťkrát na východ hrať, každý 
každého tam môže poraziť. Chcel by som do-
cieliť to, aby diváci zistili, že futbal v Senci ne-
zanikol, hoci po 13. novembri to vyzeralo dosť 
zle. Treba na rovinu povedať, že vstupom pána 
Jammera do seneckého futbalu sa zachránila 
v Senci druhá liga. Klub by inak zanikol. Bu-
deme sa snažiť pripraviť mužstvo do ďalšej 
sezóny tak, aby išlo na postup do prvej ligy. 
To je najväčšia vízia. Do roka a pol chceme 
byť prvoligoví. 

Kristína Dugovičová

FC Senec chce zmeniť logo, dresy, marketing
Dokončenie zo s. 1

Mladíci zo SFM opäť víťazne
Koncom  roka sa konal už tradičný futbalový 
turnaj dorastencov. FO PSČ Pezinok ho uspo-
riadal v športovej hale pod názvom Gazmont 
cup 2004. Neúnavný organizátor Juraj Marko-
vič, ktorý okrem iného v minulosti trénoval aj 
mladé nádeje u nás v Senci, opäť spríjemnil zá-
ver roka talentovaným futbalistom. Štyri muž-
stvá si zmerali sily systémom každý s každým, 
naše mesto reprezentovali mladíci ŠK SFM 
Senec. Dorastenci po dvoch výhrách a jednej 
remíze nedostali ani gól. So skóre 7:0 obhá-
jili minuloročné prvenstvo a domov priviezli 
víťazný pohár. Upútali svojou kombinačnou 
hrou, no boli ocenení aj individuálne, najlep-
ším strelcom sa stal Jozef Janošovič a najlep-
ším brankárom celého turnaja bol vyhlásený 
Rado Olas. Okrem nich káder tvorili P. Futo, M. 
Čambal, T. Blaho, M. Galovič, I. Kolembus, R. 
Blaho, E. Meszároš, J. Mrva. Snahu a kvalitu 
nielen organizátora, ale aj našich hráčov oce-
nili rodičia a fanúšikovia seneckého mužstva.

I.K.

NTC SFZ Senec 2005
 (zatiaľ potvrdené prípravné futbalové 
stretnutia na ploche s umelou trávou)

3.2. 14.30 h České Budejovice – Púchov
5.2. 8.30 h SFM Senec - nepotvrdené   
5.2. 10.30 h FC Senec – Šaľa
5.2. 12.30 h Spartak Trnava – Slovan BA
6.2. 8.30 h SFM (žiaci) – Púchov (žiaci)
6.2. 10.30 h Ružindol - nepotvrdené
9.2. 10.30 h Slovan BA (dorast)– Rapid BA 
(dorast)
11.2. 18.00 h Pezinok – Altenwerk (Rak.)
12.2. 8.30 h SFM Senec – Rohožník
12.2. 14.00 h Rohožník – Altenwerk (Rak.)
13.2. 8.30 h SFM Senec (dorast) - ?
15.2. 14.00 h Rimavská Sobota – Prievidza
15.2. 16.00 h Spartak Trnava – Mosonmagya-
rovár (Maď.)
16.2. 14.00 h FC Senec – Rimavská Sobota
19.2. 8.30 h SFM Senec – Galanta
19.2. 11.30 h FC Senec – Lamač
19.2. 13.30 h Ružindol - nepotvrdené
22.2. 11.30 h Spartak Trnava – Prešov
26.2. 8.30 h SFM Senec – Lokomotíva Trnava
26.2. 10.30 h Ružindol - nepotvrdené
27.2. 8.30 h SFM (dorast) – Pezinok (dorast)
28.2. 14.00 h Slovensko „19“ - nepotvrdené

ŠPORT

Najlepším strelcom sa stal J. Janošovič.
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Rasťo Málek:                     
Prvoradá je škola

Armwrestler Rasťo Málek zažil za posledný 
rok veľkú slávu. Na majstrovstvách sveta v 
pretláčaní rukou v Južnej Afrike vybojoval 
bronzovú medailu. Takéto umiestnenie Sen-
čana na seniorskom šampionáte je naozaj 
ojedinelé.  Pre mestské noviny Senčan za-
spomínal na svoj úspech.

Sčasti som si veril. Na predošlých sloven-
ských súťažiach sa ukázalo, že mám dobrú 
formu. Nominovali ma dodatočne, tak som 
bol rád, že som nakoniec nesklamal. Keď som 
sa pozrel na listinu, vedel som, že súťaž bude 
veľmi ťažká. O to viac som bol rád, keď sa mi 
podarilo získať medailu. 
Aké boli slová prezidenta armwrestlingovej 
asociácie Milana Čaplu, ktorý je tiež zo Sen-
ca, tesne po tom, ako si získal medailu?
Bol veľmi šťastný. Dosť mi pomohol, aby som 
sa na majstrovstvá dostal. Povedal, že mi ve-
ril a že som mu to odplatil najlepšie, ako som 
mohol.
Tvoje najbližšie plány?
Koncom februára sú vysokoškolské Majstrov-
stvá sveta v Moskve, na ktoré som bol nomi-
novaný. Keď všetko vyjde, tak by som tam mal 
ísť. Budem to tam mať veľmi ťažké, ale budem 
sa snažiť pripraviť a čo najlepšie uspieť.
V desiatke najúspešnejších športovcov 
Senca dominujú armwrestleri. Keby si mal 
popísať svojich kolegov, líšite sa niečím, 
trebárs osobitým štýlom súťaženia?
Napríklad Martin Ruman súťaží väčšinou len 
jedným štýlom, ktorý sa nazýva „spodok“, čo 
je ťahanie cez biceps na silu. Martin využíva 
svoju veľkú silu. Ja som skôr komplexnejší, 
dokážem použiť viac techník, rovnako ako 
Janka Lauková. Ale je to tak, že každý má svo-
ju techniku, ktorú využíva a snaží sa s ňou vy-
hrávať. Mišo Kocka je tiež väčšinou „spodkár“, 
ale dokáže víťaziť aj vo vrchu.
Spomínaš spodok, trénuješ bežne aj nohy?
Nohy trénujem maximálne, keď si idem zabe-
hať okolo jazera, aby som si udržal váhu. Čo 
sa týka nôh, mám dobré dispozície po mame, 
ktorá sa venovala orientačnému behu.
Bežne zápasy armwrestlingu končia veľmi 
rýchlo, ako dlho trval najdlhší zápas tvojej 
kariéry?
Čo si v poslednej dobe spomínam, bol na 
majstrovstvách sveta postup do finále s Ru-
som Kruglovom. Víťazstvo som mal už vážne 
na dosah, ale po dlhom zápase som to chcel 
rýchlo ukončiť, tak som spravil zopár chýb, 
ktoré ma stáli víťazstvo. 
Baletky nelyžujú, čo majú zakázané ar-
mwrestleri?
Neviem, čo máme zakázané, ale, čo by som 
napríklad nevedel spraviť, by bola momentál-
ne stojka na rukách. Tak máme posťahované 
šľachy na rukách, že by to bolo nemožné.
Čo okrem armwrestlingu v živote robíš?
Momentálne študujem na Vysokej škole eko-
nomickej v Bratislave, na Obchodnej fakulte, 
som v druhom ročníku. Snažím sa možno aj 
do popredia vložiť školu. Ako hovorí náš prezi-
dent a rodičia, škola je prvoradá. 

(kd)

Marko Cingel – karate (Športcentrum Senec)
2. miesto na Pohári Pribinu, 3. miesto na Maj-
strovstvách Slovenska mládeže, 2. miesto na 
Okynavskom pohári mládeže.

Samuel Fuzik – futbal (FK GAFURA Senec)
Futbalista INTER-u Bratislava a reprezentant 
Slovenska do 20 rokov.

Michal Kocka – armwrestling (AWK Senec)
1. miesto na majstrovstvách Slovenska junio-
rov, kat. do 70 kg pravou rukou.

Jana Šlachtičová - Lauková – armwrestling 
(AWK Senec)
1. miesto na majstrovstvách Slovenska – ka-
tegória do 80 kg pr. r., 2. miesto na majstrov-
stvách Slovenska – kategória BRH ľavou r.

Rastislav Málek – armwrestling (AWK Senec)
3. miesto na majstrovstvách sveta, kat. do 
80 kg ľavou rukou, 1. miesto na Veľkej cene 
Belgicka, kat. do 75 kg ľavou rukou, 1. miesto 
na Veľkej cene Českej republiky, kat. do 85 kg 
ľavou rukou, 3. miesto na majstrovstvách Slo-
venska, kat. do 825 kg ľavou rukou.

Richard Nagy – stolný tenis (STK Senec)
Najlepší hráč A družstva, ktoré vyhralo II. SNL 
a postúpilo do I. SNL. Celú súťaž absolvoval 
len s troma prehrami. Bol tiež členom víťazné-
ho družstva a víťaznej štvorhry z medzinárod-
ného turnaja v Mosonmagyaróvári.

Martin Ruman –armwrestling (AWK Senec)
2. m. na Veľkej cene Belgicka, kat. do 80 kg pr. 
r., 2. m. na Veľkej cene Belgicka, kat. do 85 kg 
ľ. r., 2. m., na majstrovstvách Slovenska, kat. 
do 78 kg pravou rukou.

Lukáš Póša – futbal (ŠK SFM Senec)
Od ôsmich rokov trénuje v klube, ako 15-roč-
ný svojím futbalovým umením a futbalovými 
výkonmi presvedčil trénerov slovenskej repre-

zentácie v kategórii 15 a 16 rokov.

Filip Rázga – karate (Športcentrum Senec)
1. miesto na Slovenskom pohári, 1. m. na Po-
hári federácie, 1. m. majstrovstvá Slovenska.

Richard Sobota – karate (Športcentrum Se-
nec)
1. miesto na majstrovstvách Slovenska mláde-
že, 3. miesto Slovenský pohár, 2. miesto Oky-
navský pohár mládeže, 2. m. Pohár Pribinu.

Najúspešnejších 10 jednotlivcov za rok 2004

V TOP 10 Športovca roka mali najväčšie  zastúpenie armwrestleri. Zľava: Martin Ruman, 
Rasťo Málek, Jana Šlachtičová - Lauková v rozhovore s Martinou Ostatníkovou.

Futbalista Lukáš Póša. 

Marko Cingel a Richard Sobota.

ŠPORT
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„A“-družstvo STK Senec 
Družstvo vyhralo v súťažnom období 2003 - 
2004 II. Slovenskú národnú ligu a bez jediného 
zaváhania postúpilo do I. Slovenskej národnej 
ligy. Okrem toho sa členovia „A“ - družstva (Ri-
chard Nagy a Ivan Fiala) stali v dvojčlenných 
družstvách a vo štvorhre víťazmi medzinárod-
ného turnaja  v maďarskom Mosonmagyaró-
vári, ktorého sa zúčastnili družstvá troch krajín 
- zo Slovenskej republiky, Rakúska a Maďar-
ska.

Kolektív hráčov mužstva starších žiakov ŠK 
SFM Senec  
Pod vedením trénera Denisa Martona obsadi-
li v l. lige Slovenského futbalového zväzu vo 
svojej kategórii v ročníku 2003/2004 5. miesto 
a v ročníku 2004/2005 sú chlapci na 6. mieste 
priebežného poradia.

Družstvo starších žiakov v ľahkej atletike 
– Ladislav Madarász a Tomáš Horváth 
Na Majstrovstvách SR v ľahkej atletike v štafe-
te družstiev 4x200 m vytvorili nový slovenský 
rekord v kategórii starších žiakov. 

Beseda o Tatrách
Michal Turček prešiel hrebeňovku Nízkych Ta-
tier za 30 hodín. Podeliť sa s dojmami  prišiel 
na januárovú besedu do Mestskej knižnice 
v Senci. Komplexný obraz o túre, ktorú robí 
ročne asi desať osôb, získali účastníci besedy  
vďaka živému rozprávaniu, názorným turistic-
kým pomôckam, multimediálnej prezentácie. 
Večer zorganizovala knižnica a kníhkupectvo 
Effect. (kd)

Textilný dizajn
Na prvý pohľad orientálna ikonografia, no v 
skutočnosti plagáty topmodeliek zaodeté v 
textilnom pozadí. Z diaľky rozmanité druhy ži-
vých kaktusov, zblízka háčkované sukulenty. 
A mnoho ďalších vtipných prekvapení mohli 
obdivovať návštevníci januárovej výstavy An-
drey Ševčíkovej-Marčekovej a Anny Farbáko-
vej  v galérii MsKS v Senci. (kd)

Spoločné upratovanie
Nájomníci bytov na Inoveckej ulici č.13 spo-
ločne poupratovali chodbu, pivnice, bicyk-
láreň, umyli okná a olejovku na všetkých po-
schodiach. Popriala by som každému z týchto 
nájomníkov, aby takáto aktivita vydržala dlhé 
roky. (VE)

V roku 2004 zažiarili tri športové kolektívy 

Profesionáli pracujú pre vásČSOB LINKA 24: 0850 111 777

Správna reakcia
na novoročné

akcie: 

Akcia vyvoláva reakciu

ČSOB Spotrebiteľský úver
ČSOB Kreditná karta

www.csob.sk

do 31. 1. 2005

bez poplatku

Kúpte si čokoľvek.
Chcete si konečne kúpiť nové auto, zaplatiť vytúženú dovolenku či jazykový kurz v zahraničí? Zišla by sa vám kvalitnejšia chladnička, alebo ste si vyhliadli domáce kino,
novú sedačku? Teraz máte jedinečnú šancu. Výhodný ČSOB Spotrebiteľský úver získate do konca januára bez poplatku.

• výška úveru od 20 000 Sk do 750 000 Sk • jednoduchý prístup k peniazom už do 24 hodín
• možnosť získať až do 400 000 Sk bez zabezpečenia • výhodné poistenie úveru pre prípad nepredvídateľných udalostí

Do konca januára môžete bez poplatku získať aj ČSOB Kreditnú kartu, ktorá poskytuje nonstop finančnú rezervu na akýkoľvek účel s bezúročným obdobím splatnosti až 45 dní.

Rhodos 2004 

Cena za imidž 

ČSOB získala 2. miesto za najpôsobivejší imidž značky.

Športové kolektívy ocenila legenda
československého futbalu Alexander 
Vencel, starší. Ladislav Madarász a Tomáš Horváth.

ŠPORT, INFO
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KINO MIER  SENEC (zač. o 18.00 h)

1.utorok DIEVČA S PERLOU
Krása inšpiruje vášeň.
V.B. MP 93 min. Vstupné:70,-Sk
3. štvrtok HRIEŠNY TANEC 2
Odviaž sa a ponor sa do víru vášnivého tanca 
v zajatí horúcich tiel. Tanečná love story.
USA MP 90 min. Vstupné:60,-Sk
4.5.6.pi-so-ne POLÁRNY EXPRES
Na jedného pochybujúceho chlapca je pri-
chystané jedno neobyčajné dobrodružstvo. 
Santa Claus existuje? Áno, alebo nie ? Rodin-
ný film.
USA MP 100 min. dabing. Vstupné:70,-Sk
7.-8. po-ut PÁD DO TICHA
Skutočný príbeh dvoch britských horolezcov. 
Príbeh nie je len o horolezectve a horách. Je
hlavne o ľudskej duši a sile.
V.B. MP 106 min. Vstupné:60,-Sk
10. štvrtok SEXBOMBA OD VEDĽA
O chlapcovi s budúcnosťou a o dievčati s mi-
nulosťou. O mladíkovi, ktorý príde o svoju ne-
vinnosť, a o dievčati, ktorá sa pokúša znovu 
ju získať. 
USA MP 105 min. Vstupné:65,-Sk
11. piatok BABY TO CHCÚ TIEŽ 2
Pokračovanie komédie Baby to chcú tiež 
– dievčenský pôvab a vkusná erotika.
Nem. MP 88 min. český dab. Vstupné:60,-Sk
12.sobota BRIDGET JONESOVÁ: 
S ROZUMOM V KONCOCH
Dokonalý priateľ. Dokonalý život. Čo by sa 
mohlo pokašľať. V hlavných úlohách:
Reneé  Zellweger, Hugh Grant.
USA MP 120 min. Vstupné:75,-Sk

14. po RESIDENT EVIL: APOKALYPSA
Nočná mora  neskončila... Mila Jovovich ob-
darená novými schopnosťami v pokračovaní
Resident Evil. Akčný sci fi.
USA/V.B./Nem. MN 15 94 m. Vst.:70,-Sk
15. utorok PROTIVNÉ BABY 
Čo dokážu baby, keď sa bijú o chalana...
USA MP 93 min. Vstupné:70,-Sk
17. štvrtok MUŽ V OHNI
Túžbu po pomste neuhasil. Rolu „ muža v ohni“ 
stvárnil dvojnásobný nositeľ Oscara Denzel 
Washington. Mexické podsvetie sa začalo ba-
viť novým športom- únosy pre peniaze.
USA MP 142 min. Vstupné:65,-Sk
18.19.20.pi-so-ne PO ZÁPADE SLNKA
Kto z nich pôjde z kola von ? Hra na mačku a 
myš sa môže začať...
USA MP 100 min. Vstupné:70,-Sk
21.-22.po-ut SLÁVICI V KLIETKE
Film o škole, ktorý vo Francúzsku prekonal v 
návštevnosti aj Harryho Pottera. Prísna inter-
nátna škola, nezbedné deti, spevácky zbor, 
ktorý ich spojí – nezabudnuteľné symboly
detstva.
Franc/.Švajč. MP 93 min. Vstupné:65,-Sk
24.štvrtok OTVORENÉ MORE
Zostali sami v čeľustiach oceánu... Pôsobivá 
dráma nakrútená podľa skutočných udalostí
kombinuje žraločiu dynamiku čeľustí.
USA MN 15 80 min. Vstupné.70,-Sk
25.26.27 pi-so-ne,  POZOR  27. o 17 00 h  
ALEXANDER VEĽKÝ
Výpravný historický veľkofilm mapuje život 
jednej z najvýraznejších postáv svetovej his-
tórie odvážneho a krutého dobyvateľa Alexan-
dra Veľkého, ktorý už ako 32 ročný vybudoval 

najväčšie impérium všetkých čias – Ríšu Ale-
xandra Macedónskeho. Réžia: Oliver Stone.
Hudba: Vangelis.
USV.B./Nem./Holands.  MP 173 min. 

Vstupné:80,81,82,-Sk
28.pondelok VYHÁŇAČ DIABLA
Tvárou v tvár neopísateľnej hrôze. Všetko sa 
len začína... dráma i horor.
USA MN 18 114 min. Vstupné:65,-Sk

Detské filmové predstavenie          
6.ne o 15 30 h POLÁRNY EXPRES
Neobyčajné dobrodružstvo. Santa Claus exis-
tuje, alebo nie ?
USA 100 min. dabing Vstupné:70,-Sk

Mládežnícke filmové predstavenie
27. ne o 17.00 h ALEXANDER VEĽKÝ
Najväčšia legenda všetkých čias je skutoč-
nosťou ! Veľkolepá filmová sága o mladom 
vládcovi, ktorý dobyl svet. Réžia: Oliver Stone. 
Hudba: Vangelis.
USA/V.Brit./Nem./Holands. MP 173 min. 

Vstupné:80,-Sk

Kultúrne podujatia
MISS VALENTÍN 13.2.2005 o 18.00 h 
Beseda o numerológii 16.2.2005
Magda Juríčková – schopnosť odhaliť osud 
človeka  
Výstava fotografií 1.2. – 28.2.2005
Filip Rázga, Gabriel Szakál

Pripravujeme 
Vystúpenie súboru ESO 5.3.2005 o 17.00 h
(pri príležitosti 20. výročia založenia)

Program filmových predstavení a kultúrnych podujatí na mesiac február 2005

Spoločenská kronika
Narodili sa
Sandra Šušla
Roman Bugán
Denis Nagy
Natália Surmáková
Johana Konečná
Slavomír Tvrdý
Angelika Szendreiová

Manželstvo uzatvorili
Marek Pudmerický – Zuzana Bordáčová

Blahoželáme jubilantom
Jednota dôchodcov MO v Senci 
Ľudovít Labuda (60)
Mária Múčková (60)
Helena Neszméryová (60)
MUDr. Oľga Čerbaničová (65)
Mária Gašparovičová (65)
Mária Heborková (80)
Mária Podolská (80)

Základná organizácia Slovenského zväzu 
telesne postihnutých a združenia zdravot-
ne postihnutých v Senci
-

Klub dôchodcov 
Alžbeta Ásványiová (80)
Valéria Neszmériová (70)
Helena Neszmériová (60)

Navždy nás opustili
Františka Žilavá (1915)
Rozália Pudmerická (1939)
Etela Vinczeová (1913)
Ing. Ladislav Jakubec (1919)
Štefan Baláž (1928)
Elena Radzová (1919)

Dňa 21. februára 2005 uplynú tri roky, čo nás 
navždy opustil

Karol Szabó

vo veku 59 rokov.

S láskou naňho spomínajú 
milovaná manželka, 2 synovia, 
2 nevesty, vnúčatá Nikolka, 
Lucia, Lukáš, Annamária, 
brat Ľudovít s rodinou 
a ostatná rodina.

Dňa 18. februára uplynul rok, 
kedy nás navždy opustil
milovník potápania, 
turistiky a horolezectva

Karol Dömény

Na poslednú púť sa odobral
v USA,  kde prežil zrelé roky
svojho života s vrúcnou
spomienkou na rodné mesto 
a starých priateľov. 
Zákerná choroba nedopriala, aby sa dožil vy-
túžených osemdesiatich rokov.

Kto ho poznal, venujte mu tichú spomienku.

SENČAN  FEBRUÁR/2005
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